
Od roku 2006 měříme postoje zaměstnanců a klima ve firmách s využitím 
Colour-Word Association Technique (CWAT).

- Zapojením do projektu získáte data o angažovanosti vašich zaměstnanců a 
firemním klimatu zdarma.

- Během 15 minut se navíc každý zaměstnanec o sobě dozví co ho motivuje, 
stresuje a jak je proaktivní.

- Vaším jediným úkolem je zajistit interní komunikaci a maximálně možný response 
rate, aby byla souhrnná data reprezentativní – min. je potřeba 30%.

Do projektu se můžete zapojit i ve formě placené verze od  1.190 EUR, která vyhod-
notí angažovanost zaměstnanců i ke konkrétním činnostem nebo hodnotám vaší 
firmy. V rámci této verze získáte výsledky až za 3-5 oddělení, poboček nebo regionů, 
včetně osobní konzultace a doporučení.

Nabídky je možné využít do 30. 11. 2013.

V případě zájmu o zapojení se do projektu
se registrujte pomocí formuláře na media.engagehill.com.

Meetings

Průzkum �gaž����



- Množství pravidel, které je zaměstnanec ochoten akceptovat, 
- do jaké zaměstnanec podporuje ostatní a přispívá k proaktivnímu klimatu
- a individuální motivátory/stresory.

Výsledky pro Zaměstnance



Pravidla
Množství pravidel, které je tým ochoten 
akceptovat.

Proaktivita
Množství proaktivních, podporujících asociací, 
které v týmu vytváří příjemné klima.

Komunikace
Míra a potřeba týmu komunikovat - jak mezi 
jednotlivými členy, tak i týmu s okolím.

Potenciál týmu
a vnímání jednotlivých pojmů/aktivit přes
- Identifikace
- Efektivitu
- Výkonnost
- Stres
- Neetiku
- Adaptabilitu
- Učení

Výsledky pro Společnosti

Co chceme? Co se musí stát?
Tento kvadrant představuje nepsanou vizi týmu. 
Pojmy/aktivity zde jsou pro tým hodnotné  a 
motivující s příjemným proaktivním klimatem. 

Co musíme vydržet?
Tento kvadrant obsahuje pojmy/aktivity s vysokou 
hodnotou a nepříjemným klimatem. Pro tým jsou 
tyto pojmy/aktivity namáhavé.

Co obětujeme?
Tento kvadrant obsahuje pojmy/aktivity, které jsou 

pro tým příjemné, ale zároveň pro něj nemají 
hodnotu. Proto je může obětovat.

Co nechceme? Čemu se bráníme?
Tento kvadrant obsahuje pojmy/aktivity s nízkou 

hodnotou pro tým a s nepříjemným blokačním 
klimatem. Jsou pro tým demotivující.

Operativa - jednou tak, podruhé jinak
Tato část obsahuje pojmy/aktivity, které část týmu 
odměňuje či je příjemná, pro ostatní členy týmu 
však nemusí. Jedná se o operativu, jež pro tým 

nemá strategický význam. 


