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SÍLA   emPOWERmentu™ 
 
 
Empowerment je jeden ze čtyř modelů leadershipu, v němž lidé na základě sdíleného závazku 
dostávají důvěru, svobodu v rozhodování a jsou ochotni převzít zodpovědnost. Zaměstnanci 
dostávají prostor pro proaktivitu a samostatné zodpovědné chování. Sdílejí význam vize a 
hodnot firmy. Zaměstnanci, kteří cítí podporu EMPOWERMENTU se cítí šťastnější. Ve srovnání 
s nejméně šťastnými kolegy nejvíce šťastní zaměstnanci jsou tak výkonnější, inovativnější, 
kreativnější a efektivnější: 

• jsou o 40% času více zaměřeni na úkol 
• mají o 50% silnější smysl pro dokončování věcí 
• jsou o 58% vstřícnější pomoci svým kolegům 
• 65 % času se cítí více nabiti energií 
• věří o 116% více, že splní své pracovní cíle 
• 129 % více navrhují nové nápady a upozorňují na problémy 
• 155% více věří, že využívají svůj potenciál 
• o 183% si věří, že mají pozitivní vliv na svět  
• o 186% více by doporučili svého zaměstnavatele příteli 

Zdroj: Happy institut 
 

V průzkumu mapujeme empowerment u Vašich nynějších zaměstnanců v oblastech: 
1. Empowerment při výběrovém řízení. 
2. Empowerment při adaptační době. 
3. Empowerment a můj výkon. 
4. Empowerment a můj rozvoj (vzdělávání). 
5. Empowerment a odměňování/hodnocení. 
6. Empowerment od šéfa – manažerské dovednosti. 
7. Empowerment od kolegů – vztahy a komunikace. 
8. Empowerment od podřízených – zmocnění, zralost, zapojení. 
9. Empowerment jako základní hodnota firemní kultury – sdílení vizí a hodnot. 

 
Mapujeme empowerment i u zaměstnanců, kteří u Vás již nepracují: 

• Dostalo se mi empowermentu, když jsem z firmy odcházel? 

 
 

Proč do toho jít „teď a tady“? 
Obvyklá cena průzkumu pro firemní prostředí je 490 Kč/1 osoba + 21% DPH. 

ü Nyní získáte tuto službu ke standardnímu průzkumu spokojenosti  

  ZDARMA. 
ü Dostáváte výstupní zprávu za celou společnosti. 
ü Pokud zaměstnanec bude chtít, dostane přímo svou individuální  

   výstupní zprávu @. 
ü Obdržíte od nás tipy jak podporovat empowerment. 
ü Pomáháte nám šířit myšlenku empowermentu a tím „měnit svět“. 

 
 
 
 
 
 
 



  

  5,5 HR s.r.o., Jánská 447/8, 602 00 Brno, IČ CZ27694020, www.5-5hr.cz 

Šokující zpráva? 

 
Neposkytujeme pro organizace členění výstupních zpráv po odděleních nebo 

týmech na menší týmy/jednotky/skupiny  

než 50. 

 
 
1) Síla empowermentu je jeden z mála průzkumů, kde každý respondent 

získává svou individuální výstupní zprávu a jen na něm záleží, jak s ní 
naloží. Zda si ji nechá sám pro sebe nebo si bude chtít s Vámi o ní popovídat. 
Tím podporujeme jeden z důležitých principů samotného empowermentu – 
zapojování, zkompetentňování a přidělování zodpovědnosti lidem.  
 

2) Empowerment průzkum není nástrojem kontroly ale nástrojem pro otevření 
komunikace a vzájemné podpory. Jako lídr od nás dostanete podporu pro 
vedení rozvojových rozhovorů se zaměstnanci. 

 
3) Komplexní makro pohled výstupní zprávy z průzkum nerozdrobené na 

jednotlivé týmy Vám nabízí celé zrcadlo pro Vaši společnost. Kolik znáte lidí, 
kteří se rádi dívají do zrcadla, které je složené z malých střepů a 
dokážou v něm vidět tu pravou realitu? Zkuste výstupní zprávu 
z průzkumu vnímat jako odrazový můstek pro otevření další komunikace 
s Vaším menším týmem. Zkuste spolu nastavit akční kroky pro změnu a to 
tak, aniž byste rozbíjeli „zrcadlo“. 

 
 

• Co myslíte, jaká je tedy Vaše role, když organizujete průzkum 
spokojenosti? 

• Jak naložíte se svojí individuální výstupní zprávou, kterou dostanete? 
• Těšíte se na zpětnou vazbu k individuálním výstupním zprávám 

z průzkumu od svých zaměstnanců v týmu?  
• Kolik svobody a dobrovolnosti ji v tom dáte? 
• Kolik zaměstnanců z Vašeho týmu Vám bude chtít svou individuální 

výstupní zprávu ukázat a popovídat si s Vámi o ní?  
• Co Vám bude říkat situace – nikdo se mi nechce se svými výstupy svěřit?  
• Co Vám bude říkat situace – tým si chce uspořádat společný workshop 

k tomuto tématu a vysdílet si své výsledky společně a společně hledat 
možnosti jak některé věci zlepšit?  

• Těšíte se na to? My ano! 
 
 
Držíme Vám pěsti, ať Vás i Vaše zaměstnance práce s výstupy z průzkumu 

těší. Ať Vám otevře bránu ke zlepšení spokojenosti v práci a tím i lepší 
výkonové výsledky. Protože nejen teorie ale hlavně praxe praví, že 

spokojení zaměstnanci mají spokojené zákazníky a jen spokojený 
zákazník se k Vám znovu vrátí, a třeba i se svým kamarádem J. 

 
Věřte, že budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se Vám to vše daří a 

podělíte se s námi o své zkušenosti a to jakékoli + i - J.  
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Ukázka otázek mapující životní cyklus 
zaměstnance (personální procesy) 
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Zkoumané principy empowermentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jak pracujete s potenciálem zaměstnanců?  
 
 
     Jakou míru uznání zaměstnanci získávají? 
 
 
 
     Jak moc jsou zaměstnanci  zapojováni a zplnomocňováni? 
 
 
 
     Jak jsou zaměstnanci ochotni /silní/ k zapojování? 
 
 
 
     Jaké moc se ztotožňují s hodnotami firmy? 
 
 
     Jsou zaměstnanci v práci spokojení a šťastní? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukázka škálování 
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Souhlasíte	s	tím,	že	často	
cítíte	silnou	dávku	pozitivních	

emocích	při	práci?

Jsou	vaše	úspěchy	v	práci	
uznávané?

HODNOCENÍ		A		ODMĚŇOVÁNÍ

:-(( neutralita :-))

Ukázka výstupní zprávy - organizační 
 
1) graf k empowermentu v personálních procesech 
Výstupní zpráva obsahuje 9 sloupcových grafů, které graficky znázorňují odpovědi 
na 46 škálovacích otázek (1 personální oblast = 1 graf = 6 otázek).  
Př.: z grafu vyplývá, že více než polovina respondentů cítí radost z práce. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) graf k síle empowermentu v celé společnosti 
Výstupní zpráva obsahuje 1 pavučinový graf (min. 50 členná jednotka = 1 
pavučinový graf), který graficky znázorňuje odpovědi na 46 škálovacích otázek, 
v kterých se měří jednotlivé principy empowermentu. 
  Maximální možný prostor pro pocit empowermentu 
  Skutečné hodnocení empowermentu Vašimi zaměstnanci 
Př.: z grafu vyplývá, že zaměstnanci se cítí zapojováni a zplnomocňování do dění 
ve společnosti. Nicméně necítí v okolí důvěru ve své schopnosti a uznání. Na svou 
práci je hrdá a firemní hodnoty a vize sdílí necelá polovina všech respondentů. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukázka výstupní zprávy – individuální 
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1) graf k vnímání síly empowermentu v práci 
Výstupní zpráva obsahuje 1 pavučinový graf (1 respondent = 1 pavučinový graf), 
který graficky znázorňuje odpovědi na 46 škálovacích otázek, v kterých se měří 
jednotlivé principy empowermentu. 
  Maximální možný prostor pro pocit empowermentu 
  Skutečné hodnocení empowermentu respondentem 
 

 
 
 

2) komentář a doporučení 
Každá individuální zpráva obsahuje i krátký komentář ke grafu a doporučení. Př.: 

Z grafu vyplývá, že jste zřejmě velmi hrdý, že pracujete pro Vaši společnost. 
Věříte v to, co společnost dělá, v její vize a hodnoty, na kterých stojí. Většinou 
času jste v práci spokojený a cítíte se šťastný. To Vám dodává energii a chuť do 
práce. Ve společnosti cítíte, že Vám ostatní důvěřují, uznávají Vaše názory a 
připomínky. Někdy však můžete cítit, že nemáte dostatečnou možnost plně využít 
to, co ve Vás je. Že nemůžete plně využít Váš potenciál a silné stránky a ukázat 
vše, co umíte, nebo byste mohl umět. To může dlouhodobě vést k pocitu 
nesvobody a stísněnosti. Z grafu také vyplývá, že se cítíte na to přijmout nové 
výzvy. Že jste schopen přijímat více svobody, ale i zodpovědnosti než je Vám ve 
skutečnosti dávána. ………… 

Zkuste být proaktivní a požádat svého nadřízeného, aby Vám zkusil dát 
více prostoru, svobody a zodpovědnosti v dílčích úkolech nebo nějakých 
pracovních činnostech, které Vás baví, a v kterých můžete ukázat své silné 
stránky. Zkuste se naučit něco nového. Pokud máte chuť a energii, jděte za svým 
nadřízeným s návrhem, který bude obsahovat i akční kroky a Vaši roli v nich, pro 
zlepšení nějaké pracovní situace. …….…  
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