
Co vám Engagement přinese? 

Jak můžeme spolupracovat?

Proč do toho jít právě s námi? 

Na začátku vás chceme vždy pochopit - kdo jste, co chcete 

a potřebujete. Pak se spolu dohodneme na nejefektivnějším 

postupu. Standardně nabízíme 3 moduly, které umíme 

přizpůsobit vašim potřebám:

Modul 1 - Průzkum engagementu
 

Odpovídá na otázku jak jsme na tom - výstupem je detailně 

zmapovaný engagement ve firmě: Na čem stojí úspěch a dobrá 

atmosféra některých týmů a na jakých faktorech motivace 

naopak zapracovat, abyste pomohli zlomit prokletí fluktuace 

či špatných čísel. Dostanete porovnání týmů mezi sebou i celkový 

obrázek za firmu či její části. 

   

Modul 2 - Aktivity na podporu engagementu 
 

Řeší otázku a co s tím teď uděláme - výstupem jsou zavedené 

a systematicky vykonávané celofiremní a týmové aktivity, které 

cíleně podpoří motivaci vašich zaměstnanců. Týmům, kterým 

hrozí rozpad, to pomůže přežít, těm dobrým to pomůže stát se 

nejlepšími. Obojím to umožní dosahovat lepších výsledků. 

A navíc platí - nejde o to, dělat věci navíc a dělat "všechno" - 

ale dělat věci jinak a cíleně. 

Modul 3 - Návazné projekty
 

Během realizace předchozích kroků občas vyplyne potřeba 

zaměřit se na nějaký tým či jeho manažera detailněji. Pomůžeme 

vám s analýzou situace a navržením rozvojových potřeb 

(např. CTI, 360° zpětná vazba apod.) a následnou realizací.

Lepší výkon a výsledky, menší fluktuaci, větší atraktivitu (nejen) 

na trhu práce, menší nemocnost a úrazovost... čili obchodní 

úspěch

 

Aktivní a loajální zaměstnance, kteří "kopou za vaši firmu", protože 

chtějí... čili šťastné lidi, mezi kterými budete chtít pracovat

"Každý je tak šťastný, jak se 

rozhodne být šťastný."
 

- Abraham Lincoln

"Vaše firma bude tak úspěšná, jak šťastní budou 

vaši zaměstnanci. Pomožte jim se rozhodnout."
 

- Tres consulting
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Zkušenosti

Posledních 12 let pracoval v HR v nadnárodních, ale 

i lokálních společnostech. Po zkušenostech recruitera 

a HR specialisty vedl projekty napříč HR procesy, 

pracoval jako HR manažer, odpovídal za Talent 

management a organizační rozvoj.  

 

Ve firmách zaváděl a odpovídal za kompetenční 

modely, 360° zpětnou vazbu, HR auditing, 

systematické hodnocení zaměstnanců a jeho 

on-line podobu,  aktivity na podporu diverzity, 

engagementu a "firemního štěstí". Působil 

jako interní HR konzultant a lektor.

Jako člen HR committee Americké obchodní 

komory v letech 2010 - 2014 podporoval 

zavádění novinek do českých HR vod. Píše 

odborné články a spolupracuje jako 

externista s VŠE v Praze. 

Sami jsme si „ve firemní kůži“ zkusili, že to funguje 
 

Jsme flexibilní a přizpůsobíme se vaší jedinečnosti
 

Jsme psychologové i „HR-ři“. Umíme řešit výzvy jednotlivců 

i zakomponovat engagement do vašich HR procesů 
 

Věříme tomu, co děláme, a spolupracujeme s vámi rádi

Employee Engagement

Jak se přes štěstí, spokojenost 

a motivaci dostat k lepším číslům


