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Průzkum Diversitou k vyšší kvalitě 
METODIKA A NÁVRATNOST 

METODIKA RESPONDENTI 

 

 
> Průzkum probíhal metodou DMT (Diversity 

Management Tool), výsledky zpracoval renomovaný 
partner Centrum dohody 

> Dotazník zahrnoval 115 položek, z toho 106 pro 
zaměstnance a 115 pro manažery 

> Výběr respondentů byl proveden tak, aby byl rozložený 
rovnoměrně věkově, genderově a dle lokalit a dle 
úrovní řízení 

> Respondenti hodnotili každou položku na čtyřstupňové 
škále  (souhlas- nesouhlas) 

> Položky dotazníku byly seskupeny do tematických 
okruhů zaměřených na jednotlivé innogy pilíře 
Diversity 

> Jednotlivé okruhy dotazů se týkaly postojů 
respondentů k dané oblasti, nebo jejich hodnocení 
reality ve skupině innogy v ČR 

 

 

 
> Celkem jsme s žádostí o vyplnění dotazníku oslovili 

820 zaměstnanců (on-line a „papírově“) 

> Vrátilo se nám 352 kompletně vyplněných dotazníků 
– tj. návratnost 43 % 

> Průzkum doplnilo celkem 23 osobních                    a 12 
telefonických rozhovorů 

 



Sendvičová generace 



Rodiče a puberťáci aneb jak se z toho nezbláznit 
  

Termín a místo konání: 16.6. Brno, 25.9. Ostrava a 18.10. Praha  
Lektorské zajištění: Ing. Iveta Šperlová, PhDr. Alice Hamplová 
 

Popis programu 
Jestli právě patříte k těm, komu se z roztomilých děťátek vyklubali nevyzpytatelní teenageři, kteří 
vás neustále překvapují svou změnou názorů, postojů a nálad, pak je tento program připraven 
právě pro Vás.  

Co si z workshopu odnesete? 

• Zjistíte, proč se dospívající děti najednou chovají „jinak“ či „podivně“ 

• Obdržíte praktické tipy, jak s teenagery komunikovat, abyste předešli nekonečnému smlouvání  
a domlouvání 

• Dozvíte se, co i neustále vzdorující teenager od rodiče ve skutečnosti potřebuje a proč i v tomto 
vzpurném období jste pro dítě nepostradatelní 

• Získáte možnost sdílet své denní starosti s ostatními, kteří se nacházejí v obdobné životní situaci, 
budete mít možnost vzájemně si poskytnout tipy na způsoby, které při domluvě s dětmi dobře 
fungují 



Kyberšikana a moji blízcí aneb jak na ni vyzrát 
  

Termín a místo konání: 26.4. Praha a 5.9. Brno 
Lektorské zajištění: Mgr. Martina Viewegová 
 

Popis programu 
Odmalinka učíte své děti, jak se pohybovat bezpečně v silničním provozu, jak se chránit před cizími 
lidmi, kudy vede cesta domů, jak se nepopálit. Možná si ale nejste úplně jistí, jak vést a chránit dítě 
v provozu internetovém. Věřte, že nejste zcela bezbranní. Přijďte se seznámit s problematikou 
kyberšikany a dalšími internetovými neduhy a získat tipy, jak před nimi lépe chránit své děti. 

Co si z workshopu odnesete? 

• Porozumíte, co to vlastně kyberšikana je, jak se projevuje, vyvíjí a jaké má důsledky 

• Ujasníte si, jak rozpoznat kyberšikanu od neškodného kyberškádlení 

• Dozvíte se o dalších hrozbách internetového provozu, které číhají nejen na děti a dospívající 

• Získáte tipy pro prevenci a první pomoc a kontakty na pomáhající pracoviště  



Sendvičová generace aneb jak to zvládnout 
  

Termín a místo konání: 23.5. Brno a 3.11. Praha 
Lektorské zajištění: PhDr. Daniel Hodulík 
 

Popis programu 

Workshop je určen všem, kdo mimo své pracovní povinnosti potřebují zvládat souběžnou péči  
o děti i stárnoucí rodiče. Půldenní program Vám poskytne nový pohled na možnosti řešení 
problémů typických pro tuto životní etapu, náročnou na osobní vytrvalost, řízení času a zvládání 
stresu. 

Co si z workshopu odnesete? 

• Praktická doporučení, jak zvládat stres spojený s péčí o dlouhodobě nemocné či nemohoucí  

• Komunikační tipy, jak posílit vztahy v rodině a zvládnout i emočně náročné situace důstojně  
a nekonfliktně 

• Postup pozitivního programování mysli jako prevenci stresu, onemocnění a problémů  
v mezilidských vztazích 

• Možnost sdílet své denní starosti s ostatními, kteří se nacházejí v obdobné životní situaci 



Diversitní konference 
na téma 

 
 Sendvičová generace 

 
 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=ubHwRa4CBFs&t=5s

