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RESEARCH ANALYSIS
REPORT

ANALYTICKO-VÝZKUMNÁ
ZPRÁVA

Developed by OSTESA EU partners
collaboratively with managers, employees,
trainers and consultants, the Research Analysis
Report provides a comprehensive overview on
the needs and state of play of the organizational
climate in SMEs. It also identifies the needs of
these key players and maps the available tools,
methods and training offer.

Analyticko-výzkumná zpráva byla vytvořena
spoluprací partnerů OSTESA EU s manažery,
zaměstnanci, lektory a konzultanty. Zpráva
podává komplexní přehled aktuálních potřeb
malých a středních podniků vzhledem k
podnikovému klimatu. Také identifikuje potřeby
klíčových aktérů a mapuje dostupné metody a
nabídky tréninků.

www.ostesa.eu

/ OSTESA EU Project

METHODOLOGICAL APPROACH

METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP

Literature review, desk research and field work

Metoda hodnocení informačních zdrojů, analýza sekundárních dat a práce v terénu

Topics covered:

Témata:

•
•
•

Organizational climate in SMEs and its dimension
Leadership and its impact on the organizational climate and job satisfaction
Predictors of an effective performance

End-users directly involved
•
•
•

100 managers
100 employees
60 trainers/consultants/HR employees

MAIN FINDINGS
There is a lack of tools to measure the organizational climate
Relevant stakeholders are not aware of training programmes aimed at improving
organizational climate
Most managers and employees have ever participated in training on
organizational climate improvement in SMEs
In general, managers and trainers/consultants/HR employees have little or no
knowledge about guidebooks on organizational climate
There is a set of 11 dimensions assessed as key when considering the
organizational climate







Communication; Recognition; Rewards; Cohesion; Support; Clarity; Trust;
Leadership; Fairness; Efficiency; Employee welfare

WHAT NOW?
OSTESA EU partners, closely working with end users, are developing innovative, useful
and effective resources, addressing the needs and expectations of general managers,
employees and trainers/consultants/HR employees.





Organizational climate assessment tool
Programme Toolkit (for managers and employees)
Guide on how to improve organizational climate

•
•
•

Podnikové klima v malých a středních firmách a jeho dimenze
Leadership a jeho vliv na klima v organizacích a na pracovní spokojenost
Faktory pracovního výkonu

Zapojení koncových uživatelů
•
•
•

100 manažerů
100 zaměstnanců
60 lektorů / konzultantů / trenérů

HLAVNÍ POZNATKY






Je nedostatek nástrojů pro měření klimatu ve firmách.
Zapojení aktéři nemají povědomí o vzdělávacích programech zaměřených na
zlepšení organizačního klimatu
Většina manažerů a zaměstnanců se nikdy nezúčastnila školení o zlepšení klimatu
v malých a středních podnicích
Obecně platí, že manažeři a lektoři / konzultanti / HR specialisté mají malé nebo
žádné znalosti o příručkách či knihách zabývajících se klimatem ve firmách
K dispozici je sada 11 dimenzí organizačního klimatu použitých jako klíčový prvek
pro další práci

Komunikace; Uznání a ocenění; Odměňování; Soudržnost; Podpora; Jasnost
a srozumitelnost; Důvěra; Leadership; Férové jednání; Efektivita; Péče o
zaměstnance

CO DÁLE?
Partneři OSTESA EU úzce spolupracují s koncovými uživateli na vytvoření užitečných a
účinných prostředků k řešení potřeb a očekávání generálních manažerů, zaměstnanců
a lektorů / trenérů a HR specialistů.





Nástroj pro měření klimatu
Programme Toolkit (pro manažery a zaměstnance)
Příručka – jak zlepšit podnikové klima

