
Úspěšnější 
díky lidem
Employer Branding 2.0



BrandBakers 
Advisory
Jsme Boutique Consulting,        
facilitátoři a průvodci změnou.

Děláme firmy úspěšnější díky lidem.

Ptáme se, hodně. Předáváme, rádi. 
Měníme, často.

Věříme, že udržitelnost v byznysu 
spočívá v souladu výsledků a vztahů.



Jako na Olympiádě…

Vytváříme 
celostní strategie

Posilujeme 
vztahy a týmy

Rozvíjíme
lídry a manažery

Formujeme 
firemní kultury

Pomáháme 
komunikovat



17 / 68 / 15 % 
Zdroj: Gallup's State of the Global Workplace: 2021 Report

https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx


„
Lidé se nedají motivovat. 

Lidé se dají pouze kontextovat. 

– Bret Feld 
US podnikatel, blogger –



SMYSLUPLNÁ PRÁCE
V PEČUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

Jak tedy v lidech po-vzbudit nadšení?





1. Co firma dělá (produkt a příběh)?
2. Jaký účel / smysl existence firma má (poslání)?
3. Čeho chce firma dosáhnout v dlouhodobém horizontu (vize)?
4. Podle jakých pravidel se ve firmě hraje (firemní hodnoty)?
5. V čem je firma jedinečná, kdo je klíčový zákazník (závazek značky)?
6. Na čem staví jako zaměstnavatel (Employer Value Proposition)?

Celostní firemní strategie –> smysluplná práce



4. Firemní 
hodnoty

5. Závazek 
značky

3. Vize

1. Příběh

2. Poslání
6. Employer 
Value
Proposition

5. Klíčový 
zákazník



People manažeři –> pečující prostředí

(A) Mám vše co potřebuji?
1. Vím, co se ode v práci mne očekává?
2. Mám všechny podklady a výbavu pro to, abych 
mohl/a dělat svou práci jak nejlépe umím?

(B) Jak se mi daří a baví mě to?
3. Mám v práci příležitost dělat každý den to, v čem 
jsem opravdu dobrý/á?
4. Pochválil mě někdo upřímně nebo poděkoval 
během posledních sedmi dní za mou práci?
5. Záleží mému nadřízenému na mě jako na 
člověku?
6. Je v práci někdo, kdo mě podporuje v tom, abych 
se učil/a nové věci?

(C) Patřím sem?
7. Berou se v práci v potaz mé názory?
8. Mám pocit, že moje role je pro celkový výsledek 
naší firmy opravdu důležitá?
9. Podávají mí spolupracovníci ten nejlepší výkon?
10. Mám v zaměstnání opravdového přítele?

(D) Co se můžu naučit?
11. Mluvil se mnou někdo během posledních šesti 
měsíců o mém rozvoji?
12. Měl jsem během posledního roku možnost 
naučit se nové věci a vyrůst?





Ke stažení zde Ke stažení zde

Leaders are Readers

http://eepurl.com/g_nZN1
https://www.slideshare.net/Petr_Hovorka/budovn-znaky-zamstnavatele-uvnit-firmy-ppadovka


BLOG: 
www.brandbakers.cz/blog

NEWSLETTER:
http://eepurl.com/g_nZN1

http://www.brandbakers.cz/blog
http://eepurl.com/g_nZN1


„Když se podíváte do finančních 
výkazů, uvidíte, jak se vám dařilo 

v uplynulém období.

Když se podíváte do firemní kultury, 
uvidíte, jak se vám bude dařit 

v letech následujících.“

Petr Hovorka
Partner & Koordinátor týmu @ BrandBakers Advisory

+420 602 271 011
petr.hovorka@brandbakers.cz
https://www.linkedin.com/in/petrhovorka1/

www.brandbakers.cz/advisory

mailto:petr.hovorka@brandbakers.cz
https://www.linkedin.com/in/petrhovorka1/
http://www.brandbakers.cz/advisory

