Zaměstnanci 3M Česko jsou spokojenější než zaměstnanci jiných
podobných amerických společností
V průzkumu Czech Republic Industry Benchmark, který spravuje nezisková
skupina Mayflower, jsou hodnoceny společnosti jako 3M, které mají ústředí ve
Spojených státech a podnikají rovněž v České republice. Pro všechny zúčastněné
společnosti se používá stejné znění a formát průzkumu, takže lze takto získaná
data porovnávat.
Tisková zpráva, 15. října 2007
Praha, 15. října 2007 – Nezávislý průzkum mezi zaměstnanci společnosti 3M Česko
ukázal, že si 3M vede lépe než standard ve třech ze čtyř hledisek průzkumu Industry
Benchmark, pro která existují srovnávací data. Vzhledem k tomu, že Industry
Benchmark vychází z dat podobných společností jako 3M – s ústředím v USA a
globálními provozy zahrnujícími Česko – to znamená, že pracovníci 3M Česko mají o
svém zaměstnavateli lepší mínění než zaměstnanci jiných amerických korporací
v České republice.
Personální ředitelka 3M Česko Olga Svědinková k výsledkům průzkumu říká: „Víme,
že ve firmě panuje dobrá, pozitivní atmosféra a určitě máme velké množství
zaměstnanců, kteří u nás pracují už déle než pět let. Přesto nás potěšilo, že jsme
v tomto srovnání získali tak vysoké hodnocení.“
Hlavní výsledky anonymního průzkumu, který spravuje Mayflower Group:
•
•
•
•

Celková spokojenost zaměstnanců společnosti 3M Česko je o 24 % vyšší než
standard v podobných firmách (87 % proti 63 %).
72 % všech účastníků průzkumu uvedla, že jim jejich práce dává pocit, že
něco dokázali. Ovšem ve společnosti 3M Česko tato hodnota dosáhla 84 %.
71 % zaměstnanců společnosti 3M Česko cítí zájem přicházet s novými a
lepšími způsoby, jak plnit své úkoly. Průměr ve sledovaných společnostech je
67 %.
Celkem 83 % účastníků průzkumu uvedlo, že na splnění svých úkolů
vzájemně spolupracují. Ve společnosti 3M Česko bylo toto procento stejné.

Hlavními faktory, jimž 3M Česko vděčí za vysoké hodnocení, jsou podle Olgy
Svědinkové: metodický program investování do personálního rozvoje, transparentní
systém hodnocení, který vytváří podmínky pro regionální i globální kariéry,
legendární McKnightovy principy uplatňované ve firmě, jež podporují nedirektivní
řízení, a pevný závazek etického, otevřeného podnikání ve společnosti 3M.
Mezi oblasti, na které se společnost zaměří, aby v příštím roce dosáhla ještě vyššího
hodnocení, patří rovnoměrné rozložení pracovní zátěže napříč podnikem a

odměňování zaměstnanců, kteří prokázali zvláštní nasazení při řešení problémů
zákazníků.
Další informace o Mayflower Group najdete na www.mayflowergroup.org.
O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako Minnesota
Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích
světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard
dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí
Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu BusinessWeek
sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např. Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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