
Arnoldův průvodce
zaměstnaneckými  
průzkumy
aneb s čím vším vám pomůže chatbot



Ahoj, já jsem Arnold

Jsem konverzační nástroj na  
získání zpětné vazby. Můžu
využít 30 předpřipravených  
témat, od zjišťování spokojenosti 
přes work-life balance po motivaci.

Mluvím srozumitelným  
a přátelským jazykem.  
Konverzace trvá  
většinou 2 až 3 minuty 
a je možné se mnou 
chatovat anonymně. 

Jednotlivé konverzace  
si spouštíte přímo  
v adminu a vaši  
zaměstnanci si nemusí 
nic složitě instalovat. 
Jen jim přijde odkaz  
na konverzaci  
v e-mailu nebo SMS.  

Po skončení tématu  
získáte přehledné  
barevné reporty, které 
vám a manažerům  
jednotlivých oddělení  
pomůžou v rozhodování.  
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Arnold je společníkem na celé cestě zaměstnance. Kandidáty provede náborem, nováčky 
adaptační dobou. U zaměstnanců pak průběžně ověřuje jejich spokojenost a potřeby. 
Nakonec umí zjistit i důvody jejich odchodu. 

https://www.arnold-robot.com 
https://www.facebook.com/arnoldrobot/ 
https://www.linkedin.com/company/arnold-robot


Na začátek si musíme pár věcí vyjasnit…

Standardem dlouhou dobu byly velké zaměstnanecké průzkumy. V nich se zpětná vazba 
shromažďuje za celou organizaci. Každé oddělení si tam přidá to své a díky tomu z nich  
bohužel často vznikne tak trochu kočkopes. A výsledky, které sesbírá, se zas mnohdy  
zavřou do šuplíku a nijak dál se s nimi nepracuje. 

Jako lepší varianta se tak ukázaly častější a menší průzkumy.  
Ty totiž umožňují pracovat se zpětnou vazbou průběžně  
a třeba i na konkrétní témata. 

Zaměstnanecké průzkumy nejsou raketová věda, ale aby dobře fungovaly, musíte  
je mít nastavené správně. U nás vidíme, že nejdůležitější jsou následující tři podmínky,  
kterým také říkáme pyramida efektů zaměstnaneckých průzkumů. Z hlediska důležitosti  
je čtěte odspodu. 

Manažeři musí pracovat s výsledky
Pokud zaměstnanci neuvidí, že je jejich názor  
slyšet, nebudou mít chuť se o názory vůbec dělit.

Zaměstnanci se musí otevřít
Osobní komentáře a otevřené odpovědi, kde lidé uvedou, 
co je trápí a co jim naopak vyhovuje, vám umožní s výsled-
ky lépe pracovat. 

Potřebujete vysokou návratnost
Pokud vám odpoví málo lidí, průzkumy nebudou relevantní 
a budou reprezentovat názor jen určité části zaměstnanců.01
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Ahoj, jsem zpátky!

Co tě trápí?

Jsem jedno ucho!



S čím vám můžu pomoci?
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První dojem uděláme jen jednou. Tohle pravidlo neplatí jen pro zaměstnance, ale i pro celou 
firmu. Během úvodních dnů je potřeba v novém kolegovi vytvořit co možná nejsilnější pocit 
pohody, aby se do zaměstnání těšil a rychle naskočil do pracovního procesu.

„Podařilo se nám identifikovat 
skryté lídry či velmi nápomocné 
kolegy/ně v rámci našich týmů. 
K tomuto zjištění nám pomohly 
zejména doplňující otázky 
vztahující se ke spokojenosti 
v rámci adaptačních procesů.“ 

– Tereza Čuříková, TSR

Důvodem, proč u vás lidé rádi pracují, můžou být benefity, atmosféra, ale i náplň práce nebo 
cokoliv dalšího. Abyste dokázali svou značku zaměstnavatele prodat, je dobré znát názor vlastních 
zaměstnanců – na co jsou hrdí, co jinde na trhu nevidí a jestli firma dostála tomu, kvůli čemu
do ní přišli. 

Dobře adaptovat nováčky

Získat feedback ke značce zaměstnavatele

Ahoj, já jsem Arnold. S vašimi  
zaměstnanci rád proberu:

Ahoj, já jsem Arnold.  
S vašimi zaměstnanci rád proberu:

Jak se jim líbil první den v práci Jak se jim spolupracuje 
v týmu a s kolegy 

Jak vnímají společnost
po prvním týdnu 

Jestli jste jako firma dostáli
náborovým slibům 

Jak moc se rádi chlubí tím, kde pracují 

Co pro ně znamená dobré
jméno zaměstnavatele

Nováčci / Stávající zaměstnanci / Firemní vize / Loučení

Co říkají na náborový proces 

Jak hodnotí zkušební dobu 

Jestli jim vyhovuje pracovní náplň 



Spokojení lidé = lepší pracovní výkony. A ke zjištění jejich autentických pocitů 
budete potřebovat, aby se vám otevřeli. V době, kdy je kandidátů nedostatek,  
je klíčové si je ve firmě udržet a znát jejich názory na to, jak se jim u vás pracuje. 

„Nakonec jsme od velkého 
celoročního průzkumu upustili, 
protože už nám nepřišel tak 
relevantní jako průběžná zpětná 
vazba, ve které můžeme jít více  
do detailu.“ 

– Tomáš Habermann, Scio

Někdy k efektivnější práci stačí tak málo jako možnost vystavit si oblíbené fotky  
na nástěnku. Jindy zas ve výkonu práce brání nejasná zadání, to, že lidi některé  
činnosti prostě nebaví anebo že je neustále někdo vyrušuje. Zjistit, co lidem  
nejvíc pomáhá nebo co jsou naopak největší bariéry toho, aby byli opravdu  
produktivní, je jeden z klíčů k úspěchu celé organizace.

Mít spokojené zaměstnance

Podpořit produktivitu vašich lidí

Ahoj, já jsem Arnold. S vašimi  
zaměstnanci rád proberu:

Ahoj, já jsem Arnold.  
S vašimi zaměstnanci rád proberu:

Nakolik jsou v práci spokojení a jestli 
u vás chtějí dále pracovat

Jestli zvládají 
pracovní 
tempo

Zda se jim daří sladit práci  
s osobním životem

Jestli se jim v kanceláři  
dobře pracuje

Jak se jim spolupracuje v týmu

U jakých úkolů nejčastěji  
prokrastinují

Jak jim vyhovuje zadávání práce  
a co je pro ně zabiják pozornosti

Nováčci / Stávající zaměstnanci / Firemní vize / Loučení



Se zaměstnanci, kteří rostou a rozvíjejí se, bude růst a rozvíjet se každá firma. Investice do lidí 
může být pocitově riskantní z pohledu odchodu ke konkurenci, průzkumy ale ukazují, že výrazně 
zvyšuje loajálnost zaměstnanců. 

Zaměstnanci v ideálním mentálním nastavení jsou klíčem k úspěchu celé organizace. Proto je 
velmi důležité sledovat, co jim energii bere a co naopak dává.  

Podpořit rozvoj zaměstnanců 

Zapojit a namotivovat vaše lidi

Kdo Arnolda používá? 

„Ptali jsme se zaměstnanců, čím 
dobíjí energii a co by jim práci 
zase zlepšilo. Ukázalo se, že je 
dobíjí třeba dokončení zakázky, 
hezké počasí, kladná zpětná 
vazba, sport, rodina nebo tak 
obyčejná věc, jako je dobrá káva.“ 

– Alena Sailerová, GEFOS

Ahoj, já jsem Arnold. S vašimi  
zaměstnanci rád proberu:

Ahoj, já jsem Arnold.  
S vašimi zaměstnanci rád proberu:

Zda se v práci učí novým věcem 

V čem by se chtěli posunout a jak

Nakolik pracují samostatně
či týmově 

Zda vnímají smysl a poslání organizace 

Jestli jsou v práci
spokojení 

Jestli jsou ochotní udělat
něco pro organizaci

Nováčci / Stávající zaměstnanci / Firemní vize / Loučení

Jestli se kariérně posouvají 

Jestli je jejich nadřízený
dobrým lídrem 

Co jim dodává energii
a co naopak ubírá 



Bez dobré atmosféry na pracovišti se jen stěží podávají skvělé pracovní výkony. Pohoda 
v kanceláři i důvěra v manažery pomáhají zaměstnancům beze strachu projevit svoje názory
a nápady, které mohou posunout celou společnost o kousek dál.  

Minulé roky proměnily pracovní svět. Z oblíbeného benefitu home office se pro mnohé stal 
standard. Zaměstnavatelé čelí problému, kdy někteří zaměstnanci zpět do kanceláří nechtějí.
Jiní by se vrátit chtěli, ale společnosti se od práce v kanceláři odklání. Arnold vám pomůže 
nastavení rozseknout.

Udržet si skvělou kulturu 

Vyladit práci na dálku

Kdo Arnolda používá? 

„Někteří kolegové se ozvali, 
že u počítače najednou tráví 
celý den od ranního kafíčka až 
po usínání. I to nás dovedlo 
k tomu, abychom zavedli interní 
předpisy na práci z domova 
a respektovali jejich soukromí.“ 

– Marie Rajdlová, Benefit Plus

Ahoj, já jsem Arnold. S vašimi  
zaměstnanci rád proberu:

Ahoj, já jsem Arnold.  
S vašimi zaměstnanci rád proberu:

Jak se v práci cítí 

Jak vnímají svou pozici v týmu
i celé organizaci 

Kde by chtěli pracovat 

Jak efektivní je komunikace 

Jestli umí být při práci 
z domova efektivní 

Zda vedení umí řídit
zaměstnance i na dálku 

Nováčci / Stávající zaměstnanci / Firemní vize / Loučení

Zda se nebojí projevit svůj názor 

Jestli důvěřují manažerům  

Jaká je nálada a psychika 
zaměstnanců  



V případě, že každodenní práce odpovídá cílům organizace, se nasazení zaměstnanců zvyšuje.
V opačném případě zas budou demotivovaní. Proto je důležité sledovat, zda jsou lidé 
ve společnosti dobře informovaní a jestli cítí, že jejich úsilí firmu posouvá. 

Každá společnost se vyvíjí. Některé změny jsou razantní a direktivní, jiným předchází diskuze se 
zaměstnanci. Aby novinky nikoho nepřekvapily a nevyvolaly zbytečnou paniku, je dobré zjišťovat 
náladu mezi kolegy. 

Sladit cíle organizace a jednotlivců 

Nastavit a vyhodnocovat firemní změny 

Kdo Arnolda používá? 

„Když jsme ve firmě nastartovali 
pilotní projekt na sdílení 
pracovních míst, využili jsme 
Arnolda k tomu, abychom 
vychytali nedostatky pro 
spuštění ostrého provozu.“ 

– Kateřina Brožková Marková,
  Digiteq Automotive 

Ahoj, já jsem Arnold. S vašimi  
zaměstnanci rád proberu:

Ahoj, já jsem Arnold.  
S vašimi zaměstnanci rád proberu:

Jestli si přijdou spravedlivě odměňováni 

Co pro ně znamenají firemní cíle
a jakou mají motivaci je splnit  

Kde vidí největší prostor 
pro zlepšení procesů

Co by se měnit nemělo  

Za jakých podmínek by 
změny přijali snáze 

Zda mají dostatek informací
o chystaných změnách 

Nováčci / Stávající zaměstnanci / Firemní vize / Loučení

Zda svou prací směřují k plnění cílů 

Jestli vědí, kam organizace 
směřuje 

Které změny se jich týkají

Kdo Arnolda používá? 

„Zjišťovali jsme, zda ve firmě 
máme dobře nastavenou 
interní komunikaci. A povedlo 
se nám díky ní odhalit několik 
komunikačních šumů mezi 
odděleními. I na základě toho 
jsme pak vytvořili nový e-learning, 
který právě tato témata pomohl 
vyladit.“ 

– Petra Valentová, GEFCO



Abyste mohli kompletně zmapovat zaměstnaneckou cestu u vás ve firmě, můžete chatbota 
využít také pro offboarding. Empatickou cestou se zaměstnanců zeptá na věci, které by třeba 
do standardního dotazníku ani neuvedli. 

Každá společnost se vyvíjí. Některé změny jsou razantní a direktivní, jiným předchází diskuze se 
zaměstnanci. Aby novinky nikoho nepřekvapily a nevyvolaly zbytečnou paniku, je dobré zjišťovat 
náladu mezi kolegy. 

Zjistit důvody odchodů  

Bonus: Konverzace na míru  

Kdo Arnolda používá? 

„Měříme náborový proces 
ve dvou fázích – 24 hodin 
po pohovoru a 7 dní 
po pohovoru. Chtěla jsem zajistit, 
že kandidáti dostávají informace 
tak, jak by je dostávat měli, a mít 
možnost reagovat na úzká místa.“ 

– Lucie Bernardová, SIKO 

Ahoj, já jsem Arnold. S vašimi  
zaměstnanci rád proberu:

Ahoj, já jsem Arnold.  
S vašimi zaměstnanci rád proberu:

Proč v práci končí Jaké byly problematické okamžiky

Jakékoliv téma pro mě není problém

Nováčci / Stávající zaměstnanci / Firemní vize / Loučení

Co v práci naopak hodnotí pozitivně 



Vyzkoušejte si Arnolda 
na arnold-robot.cz

https://www.arnold-robot.cz
https://www.arnold-robot.com 
https://www.facebook.com/arnoldrobot/ 
https://www.linkedin.com/company/arnold-robot

