
PRŮZKUM
SOUZNĚNÍ



Zjistěte, jak vnímáte, že vaše firma vytváří smysluplnou práci a pečující prostředí. 
To jsou základní předpoklady pro angažovanost lidí. 

Každý výrok ohodnoťte dle uvedené stupnice tak, jak nejlépe vystihuje realitu. 
Je důležité hodnotit upřímně a bez zbytečného přemýšlení.

3 = obvykle/ano 2 = občas/částečně 1 = téměř nikdy/ne

_______ 1. Mám prostor dělat svou práci samostatně.

_______ 2. Během posledního měsíce mě někdo za mou práci pochválil nebo poděkoval.

_______ 3. Naši lídři jsou pro mě inspirací, vzorem firemních hodnot.
_______ 4. Během posledních šesti měsíců jsem měl/a rozhovor o mém rozvoji.

_______ 5. Můžu říct, že jsem součástí výjimečného týmu.
_______ 6. Je mi blízké, proč naše firma existuje, jaký účel svou činností naplňuje.

_______ 7. Měl/a jsem během posledního roku možnost naučit se nové věci a vyrůst.

_______ 8. Vím, v čem jsme jako firma jedineční, co nás odlišuje od konkurence.
_______ 9. Mám v práci příležitost dělat každý den to, v čem jsem opravdu dobrý/á.

_______ 10. Vím, kam naše firma směřuje, čeho chceme v následujících letech dosáhnout.
_______ 11. Mé názory se v práci berou v potaz.

_______ 12. Mám pocit, že moje role je pro celkový výsledek naší firmy opravdu důležitá.

Smysluplná práce Pečující prostředí

Výrok 3 _____ Výrok 1 _____ Výrok 2 _____ 

Výrok 6 _____ Výrok 4 _____ Výrok 5 _____
Výrok 8 _____ Výrok 7 _____ Výrok 9 _____

Výrok 10 _____ Výrok 11 _____ Výrok 12 _____
Celkem _____  Celkem _____ 

Smysluplná práce

Pečující prostředí 

Angažovanost

PRŮZKUM SOUZNĚNÍ

4 – 6 7 – 9 10 – 12

8 – 14 15 – 19 20 – 24

12 – 20 22 – 28 30 – 36



MOJE POZNÁMKY



VIZE A STRATEGIE
Vytváříme celostní strategie, které spojují lídry, byznys 
a lidi, a jsou předpokladem smysluplné práce.

VZTAHY A TÝMY
Budujeme v týmech důvěru, ladíme spolupráci, 
vyjasňujeme zodpovědnosti, zvyšujeme angažovanost.

INTERKA A EXTERKA
Vytváříme komunikaci, která mění nedorozumění 
na porozumění a pomáhá přitahovat správné lidi.

ROZVOJ A LIDI
Zvýrazňujeme kompetence lídrů a manažerů, aby byli 
schopni vést týmy a vytvářet pečující prostředí.

KULTURA A HODNOTY
Nastavujeme procesy a hodnoty, které zajištují, že se 
firmy po cestě neztrácejí a realizují své strategie.

Jsme BrandBakers Advisory, Boutique Consulting. 
Děláme firmy úspěšnější díky lidem.

Jsme průvodci změnou, facilitátoři týmových diskusí, trenéři manažerských 
dovedností, designéři firemních kultur.
Věříme, že udržitelnost v byznysu spočívá v souladu výsledků a vztahů.

Spojují nás společné hodnoty.
Ptáme se. Hodně. Nejsme konzultanti, kteří mají na všechno odpověď. 
Předáváme zkušenosti. Rádi. Udržitelné výsledky u našich klientů 
dosahujeme tím, že posilujeme kompetence lídrů tak, aby byli schopni 
pokračovat v nastavené trajektorii samostatně.
Měníme. Často. Věříme, že změna – na úrovni jednotlivce, týmu i celé firmy 
– je možná. Máme velkou víru v lidské schopnosti a myslíme si, že 
spolupráce lidí je „technologií“ budoucnosti.

Co konkrétně děláme?

Petr Hovorka / Partner & koordinátor týmu
+ 420 602 271 011, petr.hovorka@brandbakers.cz
www.brandbakers.cz/advisory
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