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ATMOSKOP
Hned na začátku si ohřejeme polívčičku jedním z prémiových produktů 
LMC. Ať už si zákazník vybírá zájezd, restauraci, nebo dárek, nebude řešit 
jen ceny. Budou ho zajímat i zkušenosti dalších uživatelů a to, jak se dané 
věci osvědčily v praxi. A když chce zaměstnanec změnit práci? Nespokojí 
se jen s klasickým inzerátem od firmy, ale zajímá ho i zpětná vazba od 
těch, kteří ve firmě pracovali či pracují. Atmoskop je tedy místo, kde se 
zaměstnanci rozhodují, kam pošlou svůj životopis.

34 % lidí se chodí na Atmoskop rozhodnout, 
jestli do dané firmy pošlou životopis. Podívejte 

se, jak tam být pro uchazeče atraktivnější.

https://magazin.lmc.eu/jak-to-udelat-aby-vas-zamestnanci-milovali-a-nebali-se-to-priznat
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BENEFITY
Dřív frčely stravenky, dnes víc letí práce z domova nebo propracované 
programy vzdělávání. I kvůli jejich absenci se může stát, že k vám 
kandidát nenastoupí, a i kvůli nim mohou od vás lidé odcházet za lepším. 
Benefity proto vždy vybírejte tak, aby naplňovaly aktuální potřeby 
zaměstnanců. A nezapomeňte sledovat trendy. 

„Pro lidi s nízkými příjmy jsou finanční benefity, 
včetně např. poukázek na zdravotní potřeby či 

volnočasové aktivity, stále důležité, ovšem v celkovém 
pohledu jejich váha poklesla. Vyložený boom 

naopak zažívají nejrůznější programy přímé péče a 
podpory v rámci firmy, např. online psychologické 
poradenství, aktivity zaměřené na zdravější fyzičku 
nebo třeba svozová doprava do zaměstnání, která 

může části lidí typicky v průmyslu ušetřit nejen peníze 
a čas, ale i nervy. Stálici i v této turbulentní době – 

a dlouhodobě – představují benefity směřující k větší 
flexibilitě a k více volného času.“

Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik LMC
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CULTURE BOOK
Knížka o firemní kultuře se bude hodit pro nováčky, ale i pro stávající 
zaměstnance. Můžete v ní představit historii firmy, její hodnoty, 
psaná i nepsaná pravidla a všechny další organizační záležitosti. Díky 
culture booku se noví kolegové snadno zorientují a ti stávající se budou 
mít o co opřít. 

Culture book máme i v LMC a ukázal se 
jako skvělá pomůcka pro onboarding. 

Chcete ho vidět? Napište si o něj na e-mail 
pomuzeme@atmoskop.cz.
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DRESS CODE
Oblékání ve firmě může být ožehavé téma, a jestli jste se rozhodli držet 
určitý dress code, vysvětlete lidem, proč to tak je. Pokud oblečení 
zajišťujete jako zaměstnavatel (třeba firemní trička), pohlídejte si kvalitu, 
čistotu a dostatečný počet všech velikostí, ať je lidé nosí s radostí.
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EMPLOYER BRANDING 
Co si pod tímhle zaklínadlem představit? Dá se přeložit jako „budování 
značky zaměstnavatele“ a jde o součást HR marketingu. Opečovávání 
firemní značky rozhodně nepodceňujte, v budoucnu se vám 
vyplatí hlavně při náboru. Nejde nad ním ovšem uvažovat třeba jako 
o jednorázové náborové kampani, employer brand stojí o úroveň výš 
a jde o strategický přístup, který pomáhá budovat dobré jméno a vztahy 
se zaměstnanci. 

Nevíte, jak s employer brandingem začít? 
Poslechněte si rozhovor s Katkou a Jardou z LMC, 

kteří firmám s touto oblastí pomáhají.

https://magazin.lmc.eu/3-katka-vane-and-jarda-franta-z-lmc-employer-branding-je-vic-nez-pekne-karierni-stranky
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FÉROVÝ ZAMĚSTNAVATEL 
S DOBROU ATMOSFÉROU
Jste na svou firemní kulturu hrdí a chcete z ní udělat svou největší 
přednost? Ukažte ji v soutěži Férový zaměstnavatel, kterou organizuje 
Atmoskop ve spolupráci s Klubem zaměstnavatelů a společností Sodexo. 
Podívejte se, jak se můžete zapojit.

„Dlouhodobě ve Phonexii budujeme kulturu, ve 
které se všichni můžeme cítit dobře a zároveň se 
spolehnout na ostatní. Jsem moc rád, že si toho 

naši zaměstnanci cení a že to vnímají jako důležité. 
Ocenění je určité potvrzení toho, že jdeme správnou 

cestou.“

Michal Hrabí, Phonexia, vítěz roku 2020 v kategorii  
do 100 zaměstnanců

https://www.youtube.com/watch?v=S0n8pmWxnjg
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GAMIFIKACE
K práci patří hravost! Díky gamifikaci totiž oživíte firemní procesy, 
do kterých se zaměstnancům často nechce zapojit. Rádi byste své 
lidi přiměli k tomu, aby na Atmoskopu hodnotili trochu víc? Vyhlaste 
firemní soutěž s tím, že když bude účast vyšší než 70 %, všichni dostanou 
odměnu. Velké využití má gamifikace i ve vzdělávání – učení například 
může mít podobu strategické hry, kdy mezi sebou zaměstnanci soutěží 
nebo spolupracují. Uplatnit ji můžete i u náboru – třeba v rámci 
simulačních her zaměřených na testování soft skills nebo dalších oblastí.

„Učení je v našich genech naprogramováno jako 
zábava. Propojení hry s učením je nejlepším 

způsobem, jak podpořit chuť k rozvoji. Nejvíce nových 
věcí se naučíme, když nás baví.“

Jiří Bréda, odborník na firemní vzdělávání a gamifikaci
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HYBRIDNÍ PRÁCE
Místo, odkud mohou zaměstnanci vykonávat práci, už dávno není 
jen kancelář. Možnost pracovat z domova mnoha lidem dodává klid 
a svobodu skloubit osobní život s tím pracovním. Myslete na to, 
a pokud to jde, zřiďte ve firmě režim, který bude home office aspoň 
částečně podporovat. Čím větší důvěru ve své zaměstnance v tomhle 
ohledu prokážete, tím radši vás budou mít. A když to správně uchopíte, 
mohou být vaši lidé v práci efektivnější.

38 % českých zaměstnanců chce alespoň občas 
pracovat na dálku. Nejčastěji by ocenili 1 až 2 dny 
v týdnu práce odkudkoliv, zbylé dny s možností 

potkávat se s kolegy ve firmě. Práce pouze či 
převážně z domova vyhovuje jen 9 % lidí. Zájem 

je výrazně vyšší mezi tzv. bílými a zlatými límečky, 
včetně na trhu extrémně poptávaných technických 

profesí. 
(JobsIndex, duben 2021)
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CHVÁLA
Chválíte své zaměstnance? A chválí někdo vás? Obojí je důležité. Až 30 % 
zaměstnanců má totiž pocit, že je jejich šéf neumí pochválit. A i to se 
na celkové firemní kultuře projeví. Na pochvaly tedy nezapomínejte, 
zvýší pozitivní motivaci vašich lidí, a tím pádem zařídí i jejich lepší pracovní 
výsledky.
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INTERNÍ PRŮZKUM
Spokojenost zaměstnanců většinou určuje chod celé firmy, 
proto se vyplatí vědět, na čem jste. Jak tedy interní průzkum 
zorganizovat? Nejdřív si definujte otázky, na které chcete znát 
odpovědi. A pak se rozhodněte, jakým způsobem průzkum pojmete. 
Možností, jak to udělat, existuje hodně, ale celé vám to může hodně 
usnadnit i náš Atmoskop. Díky přednastavenému okruhu otázek 
nebudete muset dlouze přemýšlet nad pojetím průzkumu, a navíc vám 
jeho výsledky pomůžou i s náborem.

Proč se vyplatí dělat interní průzkumy přes 
Atmoskop? Kandidáti při náboru věří víc 

tomu, co o firmě říkají její zaměstnanci, než 
proklamacím v inzerátech. Pošlete tedy své lidi 

hodnotit a napište nám o průzkum.

https://magazin.lmc.eu/dokazete-uhlidat-spokojenost-zamestnancu-poradime-jak-na-to
https://www.atmoskop.cz/informace-pro-firmy
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JISTOTA
Mít jistotu v zaměstnání už není jen o tom vědět, že člověku přijde 
výplata. Rok 2020 ukázal, že zaměstnanci chtějí mít pocit, že se 
na firmu můžou spolehnout ve složité životní situaci. Když tedy 
potenciální kandidáti uvidí, že vaše firma nehodí v těžkých časech nikoho 
přes palubu, výrazně tím posílíte jejich důvěru.

Jistotu v práci vyhledávají třeba rodiče, kteří si 
práci chtějí přizpůsobit tak, aby rodina netrpěla, 

a ocení často i fakt, že už má firma něco za 
sebou a výplata bude chodit na den přesně. 

Dejte potenciálním uchazečům na Atmoskopu 
vědět, jak to máte u vás. 

https://www.atmoskop.cz/seznam-firem/rodina
https://www.atmoskop.cz/seznam-firem/stabilita-a-spolehlivost
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KOMUNIKACE
Důležité věci je zaměstnancům třeba připomínat – firemní hodnoty, 
interní pravidla apod. Pro tuhle komunikaci můžete využít newsletter, 
ale klidně i nástěnku nebo plakáty. Záleží, co u vás funguje nejlépe. 
A nepodceňte ani externí komunikaci. Prodejte se potenciálním 
kandidátům. Super tip z praxe je využít pozitivní hodnocení z Atmoskopu 
a prezentovat je na kariérních stránkách nebo sociálních sítích. A jestli 
pracujete na dálku, o to důslednější byste v komunikaci měli být.

„V této době skokově vzrostl význam vtažení lidí do 
dění a zapojení do rozhodování. Obojí je podmíněno 

výrazně otevřenější a rychlejší komunikací napříč 
firmou. Pro čtvrtinu z českých manažerů je to jeden z 
hlavních trendů, který se podle nich bude prosazovat 

dlouhodobě.“

Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik LMC 
(na základě průzkumu mezi zaměstnavateli z prosince 2020)
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LÁSKA
Patří láska do práce? Data konzistentně ukazují, že lidé nejčastěji navazují 
partnerské vztahy ve škole a v práci, kde tráví většinu produktivního 
času. Dokud to nějak nezasahuje do chodu firmy, nechte ji volně plynout. 
Naopak zde raději obraťte pozornost směrem k písmenu M a motivujte 
lidi, aby svou práci jednoduše milovali.

Pokud chcete, aby lidé svou práci milovali, je 
dobré začít s otázkou proč. Jak ukazuje kniha 

Začněte s proč, obvykle se za ní neskrývají 
ani tak peníze nebo zisk jako spíš výsledky 

a inspirativní osobnosti.

https://www.melvil.cz/kniha-zacnete-s-proc/
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MOTIVACE
Hledání vnitřní motivace je věc každého z nás. Manažeři a personalisté 
by se ale měli snažit vytvořit prostředí, které zaměstnancům pomůže 
s uvědoměním hodnoty jejich práce. Najít smysl toho, co děláme, 
v lidech totiž spouští silnou vnitřní motivaci. A tak kolegy vyslechněte 
a dejte jim pocit jistoty. Připomínejte jim, že jsou užiteční. 

O VLIVU PANDEMIE NA PSYCHIKU 
A MOTIVACI ZAMĚSTNANCŮ SI POSLECHNĚTE 

V DATOVÉ SNÍDANI LMC

https://magazin.lmc.eu/co-byste-meli-vedet-nez-zacnete-motivovat-lidi-k-cemukoliv-zeptali-jsme-se-uspesneho-neurokouce
https://magazin.lmc.eu/co-byste-meli-vedet-nez-zacnete-motivovat-lidi-k-cemukoliv-zeptali-jsme-se-uspesneho-neurokouce
https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-jak-jsou-na-tom-firmy-a-psychika-zamestnancu-pri-druhe-vlne-covidu
https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-jak-jsou-na-tom-firmy-a-psychika-zamestnancu-pri-druhe-vlne-covidu
https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-jak-jsou-na-tom-firmy-a-psychika-zamestnancu-pri-druhe-vlne-covidu
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NÁBOR
Udělejte od začátku maximum pro to, abyste si při náboru nezvyšovali 
fluktuaci. Jak na to? Nabírejte přes firemní kulturu. Tak k sobě 
přitáhnete lidi ze stejného těsta a najdete nové kolegy, kteří k vám 
prostě zapadnou. Využijte Atmoskop jako jeden z náborových kanálů. 
Kandidát, který viděl váš profil a hodnocení, už zhruba ví, jak to u vás 
chodí. Bere nábor vážně, něco si o vás zjistil a jen tak ho nerozhodí, co se 
dozví na pohovoru.

Chcete vědět ještě víc o tom, proč vám firemní 
kultura může pomoct právě při náboru? 

Přihlaste se na nejbližší termín  
webináře Atmoskopu.

https://www.atmoskop.cz/prehled-pracovnich-pozic
https://www.atmoskop.cz/webinare
https://www.atmoskop.cz/webinare
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ODMĚŇOVÁNÍ
Pro tzv. modré límečky, tedy pro zaměstnance v manuálně pracujících 
profesích, jsou finance klíčové, a to obzvlášť když mají nižší než průměrné 
příjmy. Pokud poté někde dostanou lepší nabídku, nebudou dlouho 
zvažovat výpověď. Pro top manažery či IT specialisty je pak odpovídající 
odměna také důležitá, ale už nebývá tím jediným rozhodujícím faktorem. 
Krom financí tzv. bílé a zlaté límečky mnohem více prahnou i po 
informacích o reálném fungování firmy, včetně míry autonomie jejich 
práce. Chtějí se také dozvědět o flexibilitě v organizaci pracovního času 
nebo vědět, jak velké slovo budou mít ve směřování celé firmy.

74 % ze všech zaměstnanců by k další změně práce motivovala vyšší mzda. 
Ovšem nestačí jen o fous vyšší, lákavá nabídka vyšší mzdy pro lidi je:

Šel/šla bych hned a ani by mi nemuseli  
nabízet vyšší plat

Minimálně o 10%

Minimálně o 20%

Minimálně o 30%

Minimálně o 40% nebo více %

Z finančních důvodů bych  
nikdy neodešel/neodešla

3%

9%

31%

29%

20%

9% (JobsIndex, duben 2021)

https://magazin.lmc.eu/clanky/hr-marketing-a-modre-limecky-na-co-dnes-skutecne-slysi/
https://magazin.lmc.eu/clanky/hr-marketing-a-modre-limecky-na-co-dnes-skutecne-slysi/
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PROSTŘEDÍ
Není to jen o tom, mít si kam sednout, kde si připojit počítač a co za 
to dostat… Pracovní prostředí ve výsledku dost ovlivňuje spokojenost 
zaměstnanců. Pokud jen trochu můžete, vyhrajte si s kvalitou sezení 
a osvětlení. A taky s barvami, materiály, zelení i s různým vybavením. 
Klidně do vymýšlení zlepšováků zapojte i kolegy.  
Nebo zužitkujte naše tipy.

Lidé při práci z domova i kanceláře stále častěji 
řeší například bolesti zad. Pomozte jim i v této 
problematické oblasti, nám v LMC se například 
osvědčilo pravidelné cvičení s firmou Fpohybu.

https://magazin.lmc.eu/11-triku-jak-snadno-zprijemnit-prostredi-kancelari-ktere-budou-fungovat-i-doma
https://www.fpohybu.cz
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QR KÓD
Může být v podstatě kdekoliv v kanceláři, kde lidé tráví více času, 
a schovat se pod něj dá cokoliv – tip na super článek, důležité interní 
předpisy, ale třeba i prosba o ohodnocení firmy na Atmoskopu. Vhodné 
umístění je například ve výtahu, v kuchyňce, výrobně nebo třeba na WC.
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ROZMANITOST
Firemní kultura by měla být především pestrá. Čím víc, tím líp. A to 
platí pro každou společnost. Je to nový normál, který by žádný 
zaměstnavatel neměl ignorovat. Je na vás, v jakých oblastech 
rozmanitost podpoříte. Pracujte na možnostech různorodé práce, 
na nabídce zkrácených úvazků, pestrých benefitech, ale i na rovných 
podmínkách pro muže i ženy.

DIVERZITA NENÍ STRAŠÁK,  
ALE PEVNÝ ZÁKLAD PRO KAŽDOU FIRMU

https://magazin.lmc.eu/4-margaret-starka-diverzita-a-inkluze-nemaji-ve-firme-fungovat-jako-strasak
https://magazin.lmc.eu/4-margaret-starka-diverzita-a-inkluze-nemaji-ve-firme-fungovat-jako-strasak
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SVOBODA
V každé firmě se svoboda promítne jinak. Někde vás přivítá uvolněná 
atmosféra, jinde si budou zakládat na časové flexibilitě atd. Jestli vás 
téma zaujalo, doporučujeme pro samostudium kvalitní knížky jako 
Svoboda v práci nebo Podivín. A nezapomeňte, že zaměstnanci by se 
především neměli bát říct svůj názor. 

„Pravda osvobozuje. Když se ukáže, jak to ve 
skutečnosti ve firmě funguje, tak je to pro 
zaměstnance i zaměstnavatele nejlepší.“

Barbara Kment, Raiffeisenbank a.s.

https://www.peoplecomm.cz/kniha-svoboda-v-praci
https://www.peoplecomm.cz/kniha-podivin
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TEAMBUILDING
Nebojte se toho! Grilovačku nebo piknik zvládne připravit úplně každý. 
A do příprav můžete zapojit i zaměstnance, ať už při samotném chystání, 
nebo při zjišťování, jak by měla taková akce vypadat. Jestli patříte 
k firmám, kde osobní setkání jen tak nehrozí, můžete zkusit utužit tým 
na dálku, i kdyby mělo jít jen o neformální call nebo třeba online pivko.

Chcete opravdu originální teambuilding? 
Inspirujte se nejbláznivějšími teambuildingy všech 

dob, mezi které patří třeba koupání s nahatou 
šéfkou nebo potápění se s bílými žraloky.

https://magazin.lmc.eu/clanky/koupani-s-nahatou-sefkou-a-dalsi-bizarni-teambuildingy/
https://magazin.lmc.eu/clanky/koupani-s-nahatou-sefkou-a-dalsi-bizarni-teambuildingy/
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UPŘÍMNOST
Chcete příjemnou firemní atmosféru a férové hodnocení na Atmoskopu? 
Tady je recept: Nelakujte realitu na růžovo. Nelžete v inzerátech, 
neslibujte kolegům, co nemůžete dodržet, a stejný přístup podporujte 
i u zaměstnanců. Upřímnost není trend, ale základní kámen firemní 
kultury. Každá firma je pro někoho vhodná a každý je vhodný pro nějakou 
firmu. Zlepšovat se samozřejmě můžete neustále, ale když firemní 
hodnoty založíte na upřímnosti, nešlápnete vedle.

https://magazin.lmc.eu/clanky/chcete-aby-vam-zamestnanci-davali-skvele-hodnoceni-tady-je-recept-ze-scia/
https://magazin.lmc.eu/clanky/chcete-aby-vam-zamestnanci-davali-skvele-hodnoceni-tady-je-recept-ze-scia/
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VSTŘÍCNOST
Pěstujte mezi sebou spolupráci. S přetrvávajícím trendem práce na dálku 
a komunikací přes platformy jako Teams, Slack apod. může velmi 
snadno dojít k nedorozumění, a tak je vstřícný přístup a vzájemné 
pochopení důležitější než kdy dřív. Jestli kolegyně pravidelně zakončuje 
věty vykřičníky, neznamená to automaticky, že na vás křičí. Učte sebe 
i ostatní ohleduplnosti, vycházejte si vstříc – zaměstnancům rodičům, 
samoživitelům nebo třeba nováčkům.
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WC
Jsou věci, na které se ve firmě občas zapomíná, a nemělo by. Třeba 
čistota toalet, umyté nádobí v kuchyňce nebo pořádek ve společné 
ledničce. Zdá se vám to jako prkotina? Jenže právě tyhle drobnosti 
z dlouhodobého hlediska ovlivňují spokojenost lidí, jejich náladu, a tím 
i celkovou atmosféru ve firmě.

Plocha na dveřích toalet může být velmi funkční 
prostor pro interní komunikaci. Nám se například 

osvědčilo umisťovat tam QR kódy s interním 
průzkumem na Atmoskop – lidé tam mají čas tak 

akorát na vyplnění. :)
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XENA
Každá firma potřebuje silné ženy. Bohužel průzkumy ukazují, že ženy 
často trpí „imposter syndromem“ (psychologický jev, kdy jedinec 
podceňuje své úspěchy). To způsobuje, že se 28 % žen bojí říct názor 
na týmovém meetingu a 26 % žen zůstává ve stejné roli či kariéře. 
Proto je podporujte, aby měly sebevědomí směřovat výš, klidně na top 
manažerské pozice, které i v dnešní době častěji zastávají muži.

Skvělou podporou může být 
mentoring pro ženy 

nebo ženské profesní komunity.

https://magazin.lmc.eu/pomyslite-na-vyssi-pozice-ale-neverite-si-nakopnout-vas-muze-mentoring-pro-zeny
https://magazin.lmc.eu/clanky/girlpower-7-zenskych-profesnich-komunit-ktere-vam-podaji-pomocnou-ruku/
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YOU
Ano, firemní kultura začíná i u vás. Čím to? Když se rozdáte druhým, 
snadno se unavíte. A i když budete mít na začátku ideály, co a jak ve firmě 
posunout, nadšení rychle opadne... Proto na sebe nezapomínejte. 
Buďte na sebe hodní, naslouchejte si, cvičte tělo a posilujte duši. Jen tak 
budete mít dost energie i pro druhé a pro celou firmu.

PROJDĚTE SI ZÁKLADY PSYCHOHYGIENY PRO HR

https://magazin.lmc.eu/zaklady-psychohygieny-pro-hr-zdravotni-i-dusevni-balanc-stoji-na-trech-nohach
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ZPĚTNÁ VAZBA
Klíčová oblast, zejména když chcete své zaměstnance i celou firmu 
rozvíjet. Díky zpětné vazbě odhalíte silné a slabé stránky jednotlivců 
i celých týmů. Důležitá je ale pravidelnost. Stanovte si intervaly, 
ve kterých se s lidmi chcete potkávat, a rovnou si termín zablokujte 
v kalendáři. Ke zpětné vazbě patří i interní průzkumy spokojenosti, 
výstupní dotazník nebo třeba připomínáček k hodnocení firmy 
na Atmoskopu.

Zpětnou vazbu ve formě celofiremního 
interního průzkumu doporučujeme dělat 

alespoň jednou ročně, abyste měli informace 
o náladě ve firmě stále aktuální. Vhodné je 
sbírat zpětnou vazbu i ve chvíli, kdy firma 

prochází nějakou změnou a chce si ověřit, jak 
proběhla, popř. na ni upozornit kandidáty. 

https://www.atmoskop.cz/informace-pro-firmy#kontaktni-formular
https://www.atmoskop.cz/informace-pro-firmy#kontaktni-formular
https://www.atmoskop.cz/informace-pro-firmy

