
Forbes: “Startup na 
šťastné pondělí”

#1 nejlepší startup mezi
370 mezinárodními 
společnostmi 

1. český finalista
ve světové soutěži 
startupů

TOP4 pozice mezi 
175 nejlepšími 
startupy světa na 
German Expo

jak udržet generaci Z

ROZDÍLY
MEZI 
GENERACEMI
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LutherOne propojuje data z každodenní firemní komunikace, 
spolupráce, zpětné vazby od zaměstnanců, výkonnosti a rozvoje a 
díky nim nabízí unikátní vhled do firmy a dává přesné předpovědi a 
doporučení.

Platforma pro efektivní řízení spolupráce a 
výkonu, kterou si zamilujete



Bezkonkurenční vhled 
do fungování firmy s 
minimálním úsilím

Široké spektrum poznatků již od 
prvního dne díky inteligentní 
distribuci otázek, která je 
založena na jedinečných 
algoritmech

Kdo chce řídit, musí vědět.

Konkrétní doporučení
a přesné predikce

Chytrá doporučení na úrovni 
týmů umožní jednotlivým 
manažerům aktivně 
reagovat a zvyšovat 
efektivitu svých rozhodnutí

Vaše potřeby, 
váš průzkum

Naše průzkumy si sestavíte 
přesně tak, aby odpovídaly 
vašim potřebám. Pomocí 
hotových šablon, vlastním 
výběrem ze sady 150 
ověřených otázek nebo od 
základu po svém.

NOVÁ ÉRA
ZAMĚSTNANECKÝCH 

PRŮZKUMŮ
S našimi interaktivní 
dashboardy se v 
datech rychle a 
snadno zorientuje 
každý. Chytrá 
doporučení na úrovni 
týmů umožní 
jednotlivým 
manažerům aktivně 
reagovat a zvyšovat 
efektivitu svých 
rozhodnutí.

Dynamické, intuitivní
dashboardy



Kdo reálně odchází z firem nejvíce, resp. nejčastěji?

19 25 40 55 64gen Z gen Y gen X baby boomers

každý rok odchází v průměru 43%
zástupců generace Z

u generace Y je průměrná fluktuace

“pouze” 28%



Co říkají data o zástupcích generace Z?

Generace Z 
hodnotí celou řadu 
oblastí i konkrétních 
otázek jednoznačně 
kritičtěji, než jiné 
generace.



Počáteční nadšení rychle mizí

Zpočátku mohou patřit mezi „nejnadšenější zaměstnance, ale 
nadšení rychle vyprchá, více než u jiných generací.



Deziluze nebo vědomé rozhodnutí?

„Pandemie mě donutila přehodnotit, co je v životě důležité. Začal 
jsem věnovat větší pozornost svému zdraví, rodině a svým 
přátelům.“

„Život je příliš krátký na to, abyste dělali něco, co vás nebaví.“

„Proč bych měla pracovat víc, než za co mě zaměstnavatel platí?“

„Je to jen práce, nechci aby práce byla v mém životě to hlavní. 
Chci mít čas dělat věci, které mě nabíjí a baví, věnovat se sama 
sobě.“

„Zeptejte se lidí na konci života. Nikdo neřekne, že by měl víc 
pracovat nebo být v práci úspěšnější.“ 



mnohem méně loajální
ve srovnání s ostatními generacemi

velmi kritičtí v klíčových oblastech
otevřená zpětná vazba, schopnost říci si, co 

potřebuji a očekávám, vč. odmítnutí úkolu, který 
neodpovídá mým představám nebo hodnotám

větší náchylnost ke stresu a vyhoření
potřeba větší flexibility, pokud jde o pracovní dobu a work-

life balance smysluplnost práce & života
potřeba změnit svět k lepšímu, mít možnost 

věci ovlivnit, zlepšit, změnit

těžší motivovat, pocit nedocenění
rychlé vyprchání nadšení, pocity nerovnosti a 

diskriminace (nadhodnocení digital vs. 
podhodnocení zkušeností)

S nástupem generace Z do zaměstnání se mění přístup k lidem 
včetně manažerského stylu



Co nejvíc ovlivňuje u generace Z motivaci udělat 
něco navíc?

76% 73% 70% 66% 65%  . . . . . . 19%

Učící se 
organizace

Firma, která se 
snaží neustále 
zlepšovat, umí 

se poučit z chyb 
a  chyby vnímá 
jako příležitost k 

učení se a 
zlepšení.

Integrita a 
transparentnost

Firma, která jedná 
eticky a 

transparentně a 
stejně tak i lidé v ní 

včetně 
managementu, 

který jde 
příkladem.

Atmosféra

Firma, ve které 
se lidé cítí dobře, 

kde je dobrá        
a otevřená 

atmosféra a kde 
fungují dobré 

mezilidské 
vztahy.

Inovace

Firma, podporující 
novinky a 
inovace,

která rychle 
reaguje na změny 

a umožňuje 
realizovat
nápady.

Motivace

Možnost dělat 
práci, která mne 

baví, která je 
smysluplná a ve 
které se vidím 
být opravdu 
dobrý/á a  

úspěšný/á.

Home office

Nutná 
podmínka, ale 
ne motivace k 

tomu, dělat 
něco navíc!



ODEMKNĚTE NEOMEZENÉ MOŽNOSTI DAT 
DÍKY LUTHERONE I VY

bara.dankova@lutherone.com

mailto:jiri.baca@lutherone.com

