
Vážená paní/ Vážený pane,

Jménem Mezinárodního výzkumného týmu střední
a  východní  Evropy  Vás  zveme  vás  k  účasti  v
průzkumu:

„Proměna  řízení  lidských  zdrojů:  Zkušenosti
poboček  multinacionálních  společností  ve
střední a východní Evropě”

Zatímco  organizace  čelí  novým  výzvám,  mnoho
firem se snaží  určit,  jak nejlépe rozvíjet  své HR
postupy na základě těchto nových a měnících se
potřeb  organizace.  Cílem  tohoto  výzkumu  je
porozumět současným i budoucím výzvám v řízení
lidských zdrojů, které dostávají nový, komplexní a
dynamický rozměr.

Obracíme se na Vás s prosbou,  zda byste  nám
pomohli pochopit tento evoluční proces tím, že se
ptáme:  "Které  klíčové  prvky  HR  se  ukáží  hrát
ústřední  roli  v  řízení  organizace  směrem
k budoucímu růstu?"

Obracíme  se  na  organizace  ze  všech
průmyslových odvětví, zejména nadnárodní, které
působí v regionu CEE, k účasti v tomto výzkumu.
Doporučujeme  zapojit  do  zpracování  odpovědí
zaměstnance,  kteří  mají  nejlepší  přehled  o  HR
praktikách  a  rolích  ve  vaší  organizaci.  Vyplnění
dotazníku bude trvat přibližně 20 minut.

Vaše identita a odpovědi zůstanou zcela anonymní
a důvěrné.

Pokud  máte  obecné  dotazy  ohledně  průzkumu,
obraťte se na výzkumné reprezentantty své země
(viz Seznam partnera). Dotazník můžete vyplnit v
elektronické podobě  (klikněte zde nebo navštivte
webové  stránky  www.ceeirt-hrm.eu),   nebo  v
tištěné  podobě (stáhněte  si  dotazník  ve  formátu
pdf, v angličtině nebo v češtině a odešlete jej zpět
v naskenované podobě na následující e-mailovou
adresu:  info@ceeirt-hrm.eu.)  Před  spuštěním
dotazníku  můžete  vybrat  jazyk,  ve  kterém  jej
chcete zpracovat.

Těšíme  se  na  vaše  odpovědi  do  30 .  června,
2019.

Mezinárodní výzkumný tým pro střední a východní
Evropu seznámí všechny respondenty se závěry
a výsledky výzkumu.

Děkujeme vám předem za Vaše úsilí věnované
tomuto výzkumu.

HR in  Transition at  Local  Subsidiaries  of
Foreign Owned Companies

Dear Madame/Sir,

On  behalf  of  Central  and  Eastern  European
International Research Team (CEEIRT) we invite
you to participate in the survey:

“Human Resources (HR) in Transition at Local
Subsidiaries of Foreign Owned Companies”.

With  organizations  facing  new  challenges,  many
companies are struggling to determine how best to
develop  their  HR  practices  to  meet  new  and
changing  organizational  needs.  The  goal  of  our
survey is to understand both the recent and future
challenges  inherent  in  human  resource
management given this new, complex and dynamic
landscape.

We  are  asking  you  to  help  us  understand  this
evolutionary  process;  as  we  ask  “what  key  HR
elements  will  prove  to  be  central  in  driving
organizations toward future growth?”

We urge organizations of all industries, particularly
MNCs operating in the CEE region, to participate.
We  encourage  responses  from  employees  who
have the best  understanding and oversight of your
organisation's HR practices and roles. The survey
will take approximately 15 minutes to complete.

Your identity and responses will remain completely
confidential  and anonymous.  If  you  have general
questions  about  the  survey,  please  contact
research  representative  of  your  country (see
partner list). You can fill the questionnaire either in
electronic  way  (please  click  here or  visit  the  u
website)  or  in  printed  form  (Download  the
questionnaire in pdf format in English or in Czech
and send it  back to us in a scanned form to the
following  e-mail  address:  info@ceeirt-hrm.eu.)
Before starting the questionnaire you can select the
language in which you would like to complete it.

We  are  waiting  for  your  answers  until  30 June,
2019.

The  Central  and  Eastern  European  International
Research Team will provide all respondents with a
research summary of the survey findings.

Thank  you  in  advance  for  your  valuable
participation.
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