
Anketa pro firmy a zaměstnavatele:  
 
Dobrý den, 
  
rádi bychom Vás při příležitosti blížícího se Evropského dne diverzity oslovili s malou anketou 
zaměřenou na téma pandemie covidu 19 a dopady na situaci na pracovním trhu a ve firmách. 
Připravili jsme pro Vás tři otázky a budeme moc rádi, když nám je budete moci zodpovědět 
v rámci jednoduchého dotazníku.  
 
Děkujeme Vám předem za vaši ochotu a vstřícnost. Výsledky ankety bychom rádi prezentovali 
na konferenci Evropský den diverzity. Prosíme Vás o vyplnění nejpozději do 18. 5. 2021.  
 
Těšíme se na vaše odpovědi a předem Vám moc děkujeme.  
 
Tým Byznysu pro společnost.  
 
  
Jaký vliv či dopady na oblast HR ve Vaší společnosti/firmě  měla/má pandemie covidu-19?  
Můžete vybrat jednu nebo i více z nabízených možností. 
 

a) nedostatek pracovních sil 
b) snížení počtu zaměstnanců/zaměstnankyň 
c) rozšíření možností pro flexibilitu práce  
d) posílení mezigenerační spolupráce v rámci Vaší firmy  
e) technologické překážky spojené s prací z domova apod. 
f) jiné, prosíme, vypište  

  
Jaká konkrétní opatření nad rámec vládních nařízení jste zavedli v důsledku pandemie a 
které z nich plánujete zachovat i do budoucna?  
Můžete vybrat jednu nebo i více z nabízených možností. 
 

a) rozšíření flexibilních forem práce na širší spektrum zaměstnanců a zaměstnankyň  
b) finanční kompenzace  
c) volnočasové kompenzace 
d) podpůrné poradenství pro zaměstnance 
e) testy na covid 19 na pracovišti před jejich povinným zavedením  
f) rozdělení zaměstnanců do nových týmů  
g) jiné, prosíme, vypište  

  
Jaké jsou nyní největší výzvy pro Vaši společnost, teď a do budoucnosti v kontextu dopadů 
pandemie covidu 19?  
Můžete vybrat jednu nebo i více z nabízených možností. 
 

a) inovativní změny v oblasti HR  
b) obnovení komunikace a spolupráce mezi týmy 
c) změna přístupu k mezigenerační spolupráci ve firmě  
d) výrazně větší důraz na celkový rozvoj diverzity a inkluze ve firmě  
e) komunikace se státem o pro Vás důležitých změnách na trhu práce   
f) jiné, prosíme, vypište 

  

 


