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ÚVOD 
 
GENDEROVÝ AUDIT 
 
Genderový audit zachycuje organizaci z hlediska rovných příležitostí mužů a žen. Na první pohled se 
může zdát, že se zabývá především zaměstnaneckou strukturou, managementem mateřské a 
rodičovské dovolené nebo zaváděním flexibilních forem práce. Kvalitní genderový audit se však 
zabývá firemní kulturou a sleduje život zaměstnance/kyně ve firmě – od nástupu až po odchod 
z firmy, od „mládí až po stáří“. Cílem genderového auditu je poskytnout vedení pohled zvenčí a na 
základě této externí zpětné vazby usnadnit začlenění konceptu rovných příležitostí do personální 
politiky organizace. Z dlouhodobého hlediska je tedy nutné, aby se jednotlivá opatření promítla 
ve firemní kultuře a politice jako celku. Audit je startovacím můstkem pro pozitivní změnu ve firmě. 
Přináší nezatížený pohled a impulsy k novým řešením, jež při reflektování potřeb zaměstnaných v 
dlouhodobém horizontu přispějí ke zvýšení kreativity týmů, posílení loajality zaměstnaných a 
zkvalitnění firemní kultury. Zpráva z genderového auditu je vždy snímkem instituce v konkrétním 
čase a prostoru. Je potřeba vzít v úvahu, že každá organizace se dynamicky mění. Díky 
zaznamenaným silným a slabým stránkám je však možné, aby vedení následný směr dynamických 
změn cíleně orientovalo ke kvalitnímu, transparentnímu a spravedlivému systému práce s lidskými 
zdroji. 
 
CENTRUM KAŠPAR, z. s. 
 
Centrum Kašpar, z. s. je nevládní organizací, která propojuje práci, vzdělávání a rodinu s potřebami 
firem i zaměstnaných žen a mužů. Pomáhá lidem najít si své místo na trhu práce a firmám dělat to 
nejlepší pro své lidi.  Rozvoj si totiž zaslouží všichni. Vzniklo v roce 2005 ve snaze podpořit rodiče 
dětí při návratu na trh práce formou poradenství a vzdělávání. V současné době vyvíjíme vzdělávací 
moduly s tematikou kariérního poradenství pro školy, realizujeme sociální audity se zaměřením na 
gender a diverzitu v organizacích napříč obory a pořádáme kampaně posilující povědomí o nerovné 
situaci (nejen) na trhu práce. Vedle toho nadále pomáháme lidem odhalovat své předpoklady a silné 
stránky a podporujeme je na cestě k tomu správnému zaměstnání. 
 
AUDITNÍ TÝM  
 
Cílem gender auditu je mimo jiné přinést do firmy pohled na personální politiku nezatížený firemní 
optikou. Auditní tým proto kombinuje genderovou expertízu s praktickými zkušenostmi 
s personálními procesy.  
 
Mgr. Jana Benešová, PhD. 

- vedoucí auditorského týmu 
- členka Genderové expertní komory ČR 
- publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s více než 30 audity  

 
Ing. Monika Gavlasová 

- členka auditního týmu 
- publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s 10 audity  

 
Ivana Sulovská, DiS. 

- Auditní pracovnice – provádí odborné analytické transkripce a koordinuje auditní práce 
- Publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
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- metodická a realizační praxe s 5 audity  
 
VSTUPNÍ ZAKÁZKA 
 
Hlavní motivací pro absolvování auditu bylo získání zpětné vazby, jak organizace funguje pohledem 
zaměstnaných žen a mužů. Po období, které bylo charakterizováno významnými změnami v řízení, 
komunikaci, předávání kompetencí i v personální oblasti, vedení přijalo metodu genderového auditu 
jako vítaný zpětnovazebný mechanismus poskytující konkrétní doporučení. 
 
OBLASTI GENDEROVÉHO AUDITU 
 
V souladu se Standardem kvality genderového auditu, formulovaným Úřadem vlády ČR, se genderový 
audit vyjadřuje k rámcovým a dílčím tématům a oblastem, a to na pozadí 9 logicky provázaných 
kapitol. Nezbytný background jim poskytuje kontextová analýza fungování organizace (níže). 
 
REALIZACE A METODY 
 
Genderový audit se uskutečnil v rozmezí 10/2017 – 1/2018. V říjnu a listopadu proběhl sběr dat, 
v listopadu následovala analýza a interpretace shromážděného materiálu a v prosinci prezentace 
výstupů směrem k vedení. Během ledna 2018 proběhla rovněž prezentace k zaměstnaným. 
 
Data byla vícezdrojové povahy a vycházela z kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných 
metod. Na straně auditované organizace se auditní tým setkal s profesionálním přístupem, 
operativností při zajišťování organizačních záležitostí, vstřícností vedení a vysokou motivovaností 
respondentů/ek. Zaměstnanci/kyně byli až na výjimky o chystaném auditu včas informováni ze 
strany vedení. Aktivitou se necítili ohroženi – patrná byla plná důvěra v úmysly vedení, což je velmi 
vypovídající rys firemní kultury organizace. Díky otevřenosti a zdravému kritickému myšlení 
respondentů/ek se podařilo shromáždit data vysoké kvality a rozsahu. 
 
Audit byl zahájen vstupní individuální schůzkou, kde byl ve spolupráci s vedením formulován hlavní 
cíl, vyladěna byla metodologická strategie a navržen harmonogram auditních prací. Vedení následně 
na poradě informovalo o plánovaných aktivitách zaměstnané a připravilo všem podklady týkající se 
osobních účastí a harmonogramu. Auditní tým se byl týmu osobně představit na jedné z pravidelných 
porad. Na základě přijatého harmonogramu proběhlo v zařízení plošné dotazníkové šetření. 
Z celkového počtu zaměstnanců/kyň vyplnilo dotazník 67 lidí. Jedná se o zcela nadstandardní 
návratnost. Na dotazníkové šetření navázaly celkem 4 individuální polostrukturované rozhovory se 
zaměstnanci napříč úseky, včetně vedení organizace, a 5 fokusních skupin o celkem 21 
respondentech/kách. Celkově se tak do kvalitativní části šetření zapojilo 25 osob, tedy 30 % 
zaměstnanecké populace. Jde o standardní počet respondentů/ek, který naplňuje požadavky pro 
reprezentativnost „vzorku“. Součástí sběru dat bylo zúčastněné pozorování na provozní poradě 
organizace. V závěru interpretační části auditu proběhla obsahová/diskurzivní analýza dokumentů 
(tištěných, elektronických), včetně propagačních materiálů organizace. Napříč celým auditem 
probíhala diskurzivní analýza webových stránek a průběžné dílčí konzultace s ředitelem organizace.  
 
Zhotovenou závěrečnou zprávu prezentoval auditní tým řediteli organizace a statutární zástupkyni. 
Následně proběhla prezentace výstupů k týmu – za účasti auditorek i vedení. 
 
 
STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY  
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Závěrečná zpráva je v zájmu maximální přehlednosti rozčleněna do 9 kapitol dle jednotlivých témat 
genderového auditu, která byla zkoumána. Kapitoly nenesou striktně názvy tak, jak je uvedeno ve 
výčtu Standardu Úřadu vlády ČR, ale ke všem jmenovaným agendám se vyjadřují.  
 
Kapitoly zachovávají jednotnou strukturu: nejprve je stručně představena zkoumaná oblast, 
následně je uveden seznam zjištění auditního týmu v dané oblasti a pozitivní praxe, tedy zjištění, 
která jsou příkladná, hodná následování. Závěrem jsou uvedena doporučení, která dále rozvíjí 
identifikované silné stránky, případně otevírají zcela nové impulsy a podněty k rozvoji. Doporučení 
jsou uváděna ve dvou větších celcích dle různého stupně jejich obecnosti. „Strategická doporučení“ 
poskytují širší rámec pro „konkrétní doporučení“. Některá témata závěrečné zprávy jsou doplněna 
ukázkami inspirativní praxe z jiných firem Libereckého kraje (tzv. „Inspirace odjinud“).  
 
V textu jsou některá důležitá zjištění ilustrována primárními daty (citacemi) z dotazníků, rozhovorů, 
diskusí či dotazníků. Citace od respondentů/ek jsou vždy označeny uvozovkami a jsou psané kurzívou, 
citované úryvky z dokumentů jsou odsazeny a psány velikostí písma č. 10 s uvedením citovaného 
zdroje. Všechny individuální citace jsou z etických důvodů anonymizovány.  
 
KONTEXTOVÁ ANALÝZA FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE 
 
Všechny celky organizace se nacházejí v rámci jednoho areálu v blízkosti centra města Liberec, 
zároveň však na klidném místě, které skýtá dostatečný samostatný prostor. Budovy jsou 
architektonicky nápadité. 
 
V čele organizace stojí od roku 2009 jedna a tatáž osoba. Pod jejím vedením došlo k budování 
otevřené organizace směrem dovnitř i navenek. Důraz je kladen na poradenství a komunikaci, 
spolupráci, veřejností, partnerskými organizacemi, regionálními zaměstnavateli a dalšími 
partnerskými organizacemi a donory. Vedení se výrazně zaměřuje na budování značky navenek, na 
komunikaci jedinečnosti služeb.  
 
V oblasti vnitřního personálního řízení ředitel/ka sehrál/a roli nositele změn v oblasti kvality práce a 
poskytovaných služeb, navázal/a na dobré stránky organizace, které cíleným a promyšleným 
způsobem dále rozvíjel/a a zároveň ze střednědobého hlediska stabilizoval/a pracovní týmy 
zavedením kvalitních personálních procesů. Pracovní týmy jsou nyní silnou stránkou organizace, 
může se při odvracení přicházejících vnějších i vnitřních rizik o své zaměstnané opřít. Lidé cítí ve svém 
kvalitním vedení oporu a zázemí. 
 
Auditovaná organizace se aktivně uchází o realizaci rozvojových projektů zaměřených na různé 
oblasti své činnosti. Během let 2010 – 2015 realizovala jako příjemce, partner nebo zapojená cílová 
skupina 15 velkých projektů, jeden z nich byl zaměřen také na podporu slaďování rodinného a 
pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň. Organizace se během roku 2012 a 2013 zapojila do 
externího benchmarkingu genderových vztahů a zavedla některá z doporučení v oblasti WLB.  
 
V oblasti prosazování genderové rovnosti na úrovni zaměstnanců/kyň nemá organizace, podobně 
jako ostatní stejně zaměřené instituce, k dispozici žádný rámcový koncepční materiál, z něhož by 
mohla vycházet. Vedení organizace se však o trendy v otázce rovných příležitostí zajímá, 
spolupracuje s neziskovým sektorem, a logickým krokem tak byla žádost o provedení genderového 
auditu, s možností navazujícího koncepčního projektu. 
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KAPITOLA č. 1: Plánování lidských zdrojů, nábor a výběr zaměstnanců a 

zaměstnankyň, adaptační proces 
 

V této kapitole je zaměřena pozornost na jeden z klíčových personálních procesů organizace. 
Analyzována je celková strategie v oblasti lidských zdrojů, konkrétní nástroje v oblasti náboru a 
následný proces zaškolování (pracovní adaptace). Ve všech fázích je interpretačním rastrem rovněž 
hledisko genderové rovnosti. 

 

Filosofií náboru a výběru zaměstnaných v auditované organizace je cílený rozvoj diverzity všech 
pracovních týmů. Vedení usiluje o rovnoměrné zastoupení všech věkových kategorií. Vedle podpory 
vnitřní dynamiky a spolupráce pracovních týmů je důvodem také snaha poskytnout 
klientům/klientkám různé identifikační vzory. Strategie náboru je promyšleně propojována jak 
směrem dovnitř pracovních týmů, tak k působení týmu na klienty/ky. 

Graf č. 1: Délka pracovního působení v auditované organizci 
 

 

V současné době je instituce z hlediska náboru nováčků stabilizována na počtu 4 příchozích a 
odchozích zaměstnaných ročně. V období počátku působení současného vedení, které bylo 
charakteristické významnou generační obměnou, bylo přijato hodně mladých žen, které v průběhu 
let postupně odcházejí na MD/RD. Management odchodu a návratu rodičů v tomto ohledu pro 
organizaci není jednoduchý, přestože je plánovaný a lidé jsou cíleně oslovováni a zapojováni do života 
organizace. 

Vedení v prvních letech působení nebylo motivováno potřebou pracovní týmy od základu měnit. 
Přesto hodnoty, na kterých organizace měla dále stavět, jako je individuální přístup ke 
zákazníkům/icím, otevřenost organizace dovnitř i ven, důvěra a snaha o minimalizování 
administrativní zátěže, měla své důsledky v částečné generační obměně zahrnující polovinu 
zaměstnanců. Začal se tvořit nový tým. Nové vedení požadovalo od kolegů a kolegyň jiný, kvalitní i 
kvantitativní výkon, který ruku v ruce šel s profesionálním personálním řízením. 

Kvalita výběru nových lidí je zaměstnanými napříč organizací hodnocena rétorikou školního 
známkování průměrnou známkou 1,7. Ze strany vedení jsou stanoveny nepřekročitelné mantinely – 
kritéria výběru, která jsou výběrovým komisím známá. Zároveň se prosycují i dovnitř týmu - lidé 
rozumí, s jakou strategií jsou nováčci vybíráni a vysoce hodnotí přínos takto vybraných lidí do 
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pracovních týmů. Díky této informovanosti také řadoví zaměstnaní formulují pochopení pro aktuální 
situaci na trhu práce i fakt, že se výběr může v ojedinělých situacích nevydařit. 
 
Graf č. 2: Kvalita výběru zaměstnanců  

 
 
Výběr nových lidí je v kompetenci ředitele/ky organizace. Při přijímacích pohovorech jsou kromě 
ředitele/ky obvykle přítomny nadřízení/é zástupci/kyně ředitele/ky pro daný úsek. Ty jsou také 
zodpovědní/é za formulaci inzerátu a předvýběr zájemců/kyň. Organizace výběrového řízení se nese 
na páteřní firemní hodnotě otevřenosti. Informuje, jak organizace funguje a co nabízí (finančně i 
nefinančně). Od počátku tak jsou uchazeči identifikováni s hodnotami i motivačním systémem. 
 
Z auditu často vyvstává informace, že se tato náborová strategie dále úročí při pracovní spolupráci 
(lidé se shodují na základních hodnotách) i vnitřní motivovanosti lidí. Stejně tak motivační systém 
nasedá na sdílené lidské hodnoty. Respondenti/ky potvrzují, že vedení k výběru nových lidí do týmu 
přistupuje zodpovědně. 
 
Navzdory aktuálnímu trendu na trhu práce, kdy není výjimkou, že se na obsazovanou pracovní pozici 
hlásí minimum lidí, si organizace stále drží skvělý standard – i kolem 35 zájemců/kyň na jedno 
obsazované místo. Úkolem odpovědné/ho zástupkyně/ce je poté vybrat 3 - 5 lidí k pohovoru.  
 
Výběrové řízení je často dvoukolové. Po realizovaném předvýběru jsou uchazeči/ky přizváni 
k pohovoru. Ten probíhá v otevřené atmosféře, je hodnocen jako profesionální a korektní. Dotazy u 
pohovorů zpravidla ověřují kvalifikaci, odbornost a pracovní zkušenosti kandidátů. Kritéria jsou 
stanovena tři základní v tomto pořadí priorit: 1) rovina vzdělání, 2) týmová spolupráce, 3) profesní 
zdatnost. Rozhodnutí o VŘ je přijímáno konsenzuálně s respektem kvůli přímé/mu nadřízené/mu 
pracovníkovi/ici. 
 
Z hlediska metod náboru organizace postupuje doporučovaným postupem kombinace tradičních cest 
zveřejňování náborové inzerce, specificky je k tomuto účelu využíván informační portál 
www.edulk.cz. Oslovováni jsou také z minulosti ověření praktikující či stážující.  
 
Při analýze náborové inzerce se ukázalo, že inzeráty jsou genderově citlivé (lomené tvary v názvu 
pozic). Samotný text v těle inzerátu je obvykle velmi stručný, nelze v něm identifikovat 
genderované obsahy. Je zde tedy prostor pro další růst organizace. 
 
Hojně je využívána metoda osobních kontaktů, referencí a vnitřních zdrojů. O vypsaném VŘ jsou 
informováni zaměstnanci/kyně na provozních poradách s žádostí o vytipování vhodných 
kandidátů/ek. Cíleně je zúročován potenciál stávajících zaměstnaných. Na vybraných pozicích je 
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možné v případě osvědčeného pracovníka/ice dopřát kariérní růst. Tato praxe se osvědčuje a zpětně 
podporuje motivaci lidí v týmu. 
 
Adaptační proces je na organizaci řízený shora. Přesto je vysoce individuální, a to i při vysokém 
počtu zaměstnanců/kyň. V průběhu adaptace má každý nováček přidělený svého zavádějícího 
kolegu/kolegyni, zároveň je s ním v užším kontaktu přímý/á nadřízený/á, tedy zástupce/kyně ředitele. 
 
Jako adaptační pohovory se v organizaci osvědčují pravidelné hodnotící pohovory probíhající 
každoročně během podzimních měsíců. Nováčci často nastupují po letních prázdninách, individuální 
přístup dovolí pružně reagovat na jinou situaci. Adaptační rozhovor je nesen na zjišťování potřeb 
nováčka a poskytnutí vzájemné zpětné vazby. Celá řada informací o provozu proběhne neformálně, 
podporována je metoda otevřených dveří. Snaha vedení je lidi podporovat v jejich růstu, nikoli 
zneschopňovat či invalidizovat množstvím nařízení, kterých je i tak k prostudování mnoho. Prostor je 
ponechán na aktivní doptávání. 
 
Respondenty/kami auditu je oceňována spolupráce a ochota služebně starších zaměstnaných 
zodpovídat dotazy, sdílet zkušenosti a nápomoc v konkrétních situacích.  
 
V rámci dotazníku dopadla otázka týkající se pracovní adaptace velmi dobře. Zaměstnavatel je 
shledáván tím, kdo věnuje dostatek prostoru pracovnímu zaškolení. To potvrzují i výpovědi 
respondentů/tek v rozhovorech a diskusích. 
 
Graf č. 3: Věnoval zaměstnavatel po Vašem nástupu dostatek prostoru pracovnímu zaškolení? 

 
 
 Dobré praxe: 
 
 Vedení k náboru a adaptaci přistupuje s promyšlenou strategií. 

 
 Zaměstnanci a zaměstnankyně hodnotí svůj přijímací pohovor v naprosté většině jako velmi 

příjemný a profesionální. 
 

 Vedení příkladným způsobem zúročuje vnitřní potenciál organizace. 
 

 V minulosti přistoupili také k inovativnímu sdílenému pracovnímu místu. Obě zaměstnankyně po 
svém osvědčení v průběhu času přijaly plné úvazky. Instituce tak získala kvalitní pracovní posily. 

 

 Vedení plánuje odchody do důchodu a na MD/RD. 
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 Chválíme zavedené užívání genderově korektní náborové inzerce, stejně tak genderově 
oddělené personální statistiky. 
 

 Při náboru se aktivně pracuje s portálem www.edulk.cz a navazuje se na pozitivní zkušenosti 
s praktikujícími a stážujícími.  
 

 V procesu zaškolování panuje kooperativní pracovní atmosféra. Služebně starší (senioři) jsou 
vesměs otevření, vstřícní a ochotní pomoci nově příchozím (juniorům). 

 

 V zájmu zdárné adaptace jsou vedením podporovány vzájemné náslechové hodiny a hospitace. 
 

 Vedení nepodceňuje rituály spojené s příchodem nového člověka. Představení na poradě a 
také představení na ostatních úsecích je standardem. 

 
V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategicky: 

 

 Organizace celkově vykazuje příklon ke stabilitě z hlediska plánování lidských zdrojů, náboru a 
výběru zaměstnaných. Adaptační proces je vysoce individualizovaný, opírá se o zdravý tým i 
firemní kulturu. Z hlediska zastupitelnosti doporučujeme zaměřit se na posílení a standardizaci 
procesu všech úseků. 
 

 Organizace vykazuje vysokou míru konkurenceschopnosti na trhu práce v oblasti náboru. Lidé 
současně nemají tendenci k fluktuaci, přesto v situaci, která aktuálně panuje na trhu práce, je 
ztráta každé specializované pozice v týmu komplikací. V tomto ohledu doporučujeme zesílit 
zjišťování potřeb zaměstnaných v oblasti slaďování práce a osobní sféry, dostatečně slovně 
poskytované adresné zpětné vazby k aktuálnímu pracovnímu výkonu, posílení pevné vazby se 
zaměstnavatelem předáváním kompetencí a odpovědností řadovým zaměstnaným. 
 

2) Konkrétně: 
 

 Z hlediska průběhu výběru nových lidí standardizujte proces na všech úsecích.  
 

 Hledejte nové a neokoukané formulace pracovních inzerátů. Lákavou a neotřelou formou 
zúročujte vnitřní klima, zdravou firemní kulturu, nabízené (zejména nefinanční) benefity. Tělo 
náborových inzerátů rozvíjejte – věnujte pozornost obsahu, který by měl představovat 
organizaci jako atraktivního a férového zaměstnavatele, pro kterého je důležitou hodnotou 
diverzita týmu. To by mělo být patrné jak z profilu organizace, tak z profilu požadované/ho 
kandidáta/ky.  
 

 Inzeráty na nově obsazované pozice zveřejňujte vždy, i když je předem doporučen někdo 
osobně známý, a to i na webu organizace. A) Přispívá to k transparentnosti náboru dovnitř. 
B) Posiluje to externí PR a dává vědět o hodnotách a vizi instituce navenek.  

 

 Opatřujte inzeráty také požadavky, které obracejí pozornost rovněž k osobnostnímu profilu – 
týmovost je jednou ze tří akcentovaných kategorií při výběrovém řízení. 

 

http://www.edulk.cz/
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 Neochuzujte se o příležitost poznávat nováčky od prvních okamžiků (tedy od přijímacího 
pohovoru). Může jít o cenné informace směrem k další adaptaci, souznění s metodami práce, 
kterými chcete nováčka sytit. Využijte modelové situace či dílčí praktické úkoly. 

 

 Zařaďte stabilně do přijímacího pohovoru důležitá témata, jakými jsou pracovní náplň, systém 
benefitů, odměňování, pravidla adaptace, etický kodex, rovné příležitosti a nediskriminace 
apod. 

 

 Podpořte vaše zavádějící/zaškolující kolegy a kolegyně. Připravte pro nováčky souhrnnou 
neformální příručku, která je provede základním provozem. Brožura jim pomůže rychleji se 
zorientovat ve zvyklostech organizace, pochopit její filozofii a lépe tak zapadnout mezi stávající 
zaměstnance/kyně. Brožury podobného typu sklízí velký úspěch zejména tam, kde jsou týmy 
tvořivé a vkládají do jejich výroby své vlastní originální nápady – to je případ Vaší organizace 
. Zadejte tvorbu přímo zaměstnancům/kyním. Propojte přitom starší i mladší generaci. Cíleně 
lze vytvořit namíchané skupiny napříč organizací, které budou zastávat různé role v procesu 
tvorby, od sběru námětů až po redakční a grafické práce. Vše bude ve vaší organizaci 
zvládnutelné interními zdroji, což je skvělé. 

 

Tipy: 
 
A) Nezapomeňte, že v procesu adaptace nových lidí je každá pomůcka dobrá – posloužit 

mohou fotografie všech členů a členek týmu se jmény s vazbou na prostorové 
rozmístění po celé organizaci. Fotografie nemusí být standardizované a mohou vznikat 
průběžně na akcích organizace či výjezdových školeních v přírodě. Z fotografií lze vytvořit 
nástěnnou koláž. Mohou být také součástí zmíněné adaptační brožury.  
 

B) Za vedení taktéž nezapomeňte do brožury vtisknout pár dobrých rad a tipů ze své 
perspektivy. A rozhodně zúročte v brožuře hlavní cíle koncepce rozvoje organizace – 
stručně, jasně, hravě.  

 

KAPITOLA č. 2: Vize, mise a strategické cíle  

 

V této kapitole je předmětem posouzení formulace mise, vize a strategických cílů organizace. 
Pozornost je zaměřena rovněž na specifické cíle organizace v oblasti prosazování genderové 
rovnosti.  

 
Z auditu vyplynulo, že lidé dokáží výstižně popsat poslání a vizi organizace. Během auditních 
rozhovorů lidé opakovaně formulovali základní směrování, hodnoty i rizika, kterým organizace čelí. A 
pokud se ve výpovědích zračila dílčí nespokojenost, tak pojícím prvkem bylo často pochopení, kam 
auditovaná organizace kráčí a jaké má při tom možnosti a potřeby. 
 
Auditní tým měl v rámci analýzy dokumentů k dispozici kvalitně zpracovanou koncepci rozvoje, která 
je formulována jasně a srozumitelně. Auditní zjištění potvrzují soulad dokumentu, s nastavenými 
procesy řízení a výpověďmi zaměstnaných (v rámci rozhovorů i dotazníkového šetření). 
 
V tomto směru je patrná dlouhodobá cílená práce nejvyššího vedení, které poslání, vizi i hodnoty 
považuje za základ koncepčního firemního řízení. Investuje nemalou energii do posilování pracovní 
spolupráce nesené právě na těchto pilířích. 
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že celkem se trefné vyjádření poslání organizace vyskytlo u 52 z 
celkem 67 odpovědí.  
 
V rámci strategické koncepce organizace nemá organizace formulovány specifické cíle v oblasti 
genderové rovnosti, ačkoli je zřejmé, že ředitel/ka instituce se k principům rovnosti hlásí. Vedení 
akcentuje, že postrádá resortní zastřešující koncepci v otázce genderové rovnosti v organizacích 
stejného zaměření, což může být z pohledu auditního týmu velmi významným limitem pro zavádění 
institucionálních i praktických opatření. 
 
Auditní tým konstatuje, že organizace příkladným způsobem podporuje rovný přístup 
k zaměstnaným mužům a ženám. Usiluje o diverzitu pracovních týmů jak z hlediska kategorie 
genderu, tak věku. Hledisko podpory znevýhodněných osob ve všech složkách řízení zásadní 
hodnotou. Hodnota podpory či vyrovnání šancí pro lidi s hendikepem nebo přicházejících ze 
znevýhodňujícího sociálního prostředí prostupuje od plánování lidských zdrojů, náborové inzerce, 
výběrová řízení, přes provozní porady, interní dokumenty až ke každodennímu životu organizace. 
 
Důraz na sdílené hodnoty lze zachytit z následujícího grafu. Jako páteřní hodnoty vystupují pracovní 
spolupráce, lidský a korektní přístup to ve vztahu k týmu i ke klientům/kám. 
 
Graf č. 5: Označte prohlášení, které podle Vás nejlépe charakterizuje organizaci. 
 

 
 
Z formulací zaměřených na jedinečnost organizace vyplývá, že si lidé velmi váží hodnot lidskosti, 
dobrých mezilidských vztahů, zdravé vnitřní atmosféry, podpory vedení, ochoty a vstřícnosti a 
individuálního přístupu směrem k zákazníkům/icím, pěkného pracovního prostředí, přátelského 
přístupu i dobré pracovní spolupráce, která panuje i ve velké pracovní skupině. Zjevně se tak pohled 
zdola potkává s cíleným působením vedení shora. 
 
Na auditní otázku týkající se slabých stránek organizace se po chvíli mlčení (způsobené nezvyklostí 
hledat slabiny) skupiny i jednotlivci shodovali na riziku přicházejícím z vnějšího prostředí instituce 
v podobě ubývajícího počtu klientů/ek. Kritickou mez přežití v tomto ohledu vnímají všichni. 

 
 Dobrá praxe: 
 
 Koncepce rozvoje organizace z roku 2013 je pro svou srozumitelnost, výstižnost a přímočarost 

vynikajícím materiálem, který je ve shodě se zjištěními vyplývajícími z auditu. 
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 Lidé jsou v organizaci cíleně propojováni s misí a vizí, zažívají firemní hodnoty a zdravou firemní 

kulturu. 
 

 Lidé dokáží trefně formulovat poslání a jedinečnost organizace. 
 

 Lidé v organizaci si uvědomují rizika vnějšího prostředí a vědí, jaká opatření celý tým musí udělat 
pro jejich eliminaci. 

 

 Vedení řídí rizika směrem k zaměstnaným, společnosti a klientům/kám i činnostem a kvalitě 
(výkonnosti) práce.  Součástí koncepce rozvoje je popis opatření na jejich eliminaci. 

 
V této oblasti dále doporučujeme:  

 
1) Strategicky: 

 

 Nepolevujte v cíleném propojování všech lidí v týmu na společné vizi. K tomuto propojení 
využívejte střední management. Vedoucí jednotlivých pracovišť jsou s vizí ztotožnění stejně jako 
řadoví zaměstnaní.  
 

 Aby mohla být genderově citlivá strategie personálních procesů a vnější komunikace instituce 
účinná, je potřeba vytrvat v diskusích na téma mise, vize a hodnot. V tuto chvíli není definováno 
motto. 

 

 Jděte vlastním příkladem. Poskytujte zaměstnancům/kyním konkrétní náměty v oblasti 
užívání genderově korektního jazyka. Pozornost věnujte obrazovým materiálům a 
piktogramům, jež se nacházejí v prostorách organizace. Měly by být: 1) Vyvážené, nikoli 
jednostranné 2) Eliminující, nikoli stvrzující stereotypy 3) Aktivizační, probouzející z pasivního 
přístupu vůči nekorektním komunikačním materiálům.  

 
 

 
2) Konkrétně: 

 

 Z hlediska další koncepční práce doporučujeme pracovat s misí, vizí a hodnotami jako 
s živoucím tématem, které je součástí každodenního manažerského řízení a rozhodování.   
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KAPITOLA č. 3: Institucionální zajištění genderové rovnosti 
 

Předmětem kapitoly je charakteristika firemní kultury, a to zejména s vazbou na vztahy a 
atmosféru na pracovišti, otázku sexuálního obtěžování, šikany a diskriminace (mobbingu). 
Analyzován je stav pracovního prostředí z hlediska charakteristik přátelského, bezpečného a 
motivujícího prostoru pro práci. Souvisejícím předmětem zájmu je úroveň komunikace a spolupráce 
ve zkoumané organizaci, a to i s vazbou na genderové principy korektní komunikace. Audit sleduje, 
do jaké míry je oblast genderové rovnosti zajištěna procesně a do jaké míry je reflektována na 
úrovni praxe. 

 
Mezi hlavní nástroje přenosu pracovních informací a pracovní komunikace patří pravidelné týdenní 

porady, které probíhají mezi nejužším vedením organizace (každé pondělí) a dále navazující 

informativní porady na některých pracovištích nebo jsou informace předávány dalšími kanály. 

Porady vedení se účastní ředitel/ka, zástupci/kyně všech pracovišť, ekonom/ka a administrativní 

pracovník/ice. Zápisy z porad jsou k dispozici na společném diskovém úložišti. 

Pravidelné informativní porady všech pracovišť navazují ve stejném týdenním rytmu v nejbližších 

dnech (úterý a středa). Výstupy z těchto dílčích porad jsou neseny zpět do porady vedení následující 

pondělí. 

Pravidelné měsíční provozní porady jsou pak páteřní oporou pro setkávání všech pracovníků/ic. 

Provozní porady úplně všech zaměstnaných se konají 2-3 za ½ roku a jsou svolávané dle aktuální 

situace. 

Na dalších pracovištích pan/í zástupce/kyně v případě potřeby svolává operativní poradu. Napříč 

mezi úseky jsou hojně využívány další informační toky – elektronická komunikace, operativní 

telefonáty aj. Specifické zaměření organizace přináší nároky na velmi operativní a pružnou 

komunikaci o aktuální situaci klientů/ek. Lidé jsou proto navyklí být v úzkém propojení a uvědomují 

si, že rychlá výměna informací především ohledně zákazníků/ic je denní nutnost. Bezesporu se 

jedná o získanou kolektivní dovednost. Lidé si uvědomují, že vzájemná informovanost je jedním ze 

základních předpokladů jejich kvalitní práce a eliminace následných komplikací a ohrožení. 

Pro jednotlivá pracoviště se nastavený systém toku informací a porad jeví jako dostačujícím 

informačním zdrojem. Zároveň vyžaduje zdravou míru vlastní aktivity. Pokud se informace k 

někomu nedostávají, je možné se otevřeně doptávat.  

Detašované pracoviště je systémově napojeno na informační toky. Pravidelné týdenní porady 

probíhají ve středu ráno před výukou. Obousměrný a splavný tok informací je zajištěn. 

Někteří zaměstnaní vyjadřovali potřebu přehledných informací nesených na nástěnkách. Otázkou 

zůstává, jak by takové informace byly aktualizované v situaci, kdy organizace hojně využívá 

elektronickou komunikaci a správu dokumentů. Je proto strategické dlouhodobě lidi uschopňovat 

v potřebných kompetencích, které elektronickou formu umožňují využívat. Mezi zástupci/kyněmi 

ředitele/ky v tomto ohledu panuje shoda.  

Auditní tým v souvislostech s uspořádáním porad a zajištěním splavného toku informací zachytil 

sice nenápadnou, ale existující tendenci odpojování některých zaměstnaných od organizace jako 
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celku. Výroky svědčí o zúženém pohledu na organizaci ve smyslu svého pracoviště rezignující na 

vnímání celistvosti instituce. 

Tým je ovšem zdravě sebevědomý a dokáže se oproti nežádoucímu postoji vymezit. Tyto strážce 

hodnot je vhodné vyhledávat, morálně podporovat. Opět se jedná o jemnou práci na posilování 

vize, kterou do jednotlivých pracovních týmů může vnášet především střední management.  

Zaměstnaní jednoho z pracovišť v minulosti postrádali platformu, na které by byly neseny specifické 

a odborné informace, které pracovní tým sdílí. Informace shora od vedení byly syceny v dostatečné 

míře, avšak pracovní sdílení a předávání aktuálních informací nebylo kde procesně sdílet. Pracující 

tohoto pracoviště k situaci přistoupili aktivně a navrhli systém denního předávání služeb, které má 

charakter krátké informativní porady v pravidelném denním čase v 13:30. 

Pracující tohoto pracoviště tak projevili zodpovědný a emancipovaný postoj. Tým na společném úkolu 

profesně vyrostl. Nyní je žádoucí tým podpořit systémem přesných informací, jenž obsáhne 

odpovědnosti a konkrétní termíny splnění zadaných úkolů.  

Během auditních rozhovorů byla z jiného pracoviště vyjadřována potřeba silnějšího sdílení 

informací s dalším z pracovišť. Potřeba byla nesena také na posílení přenosu informací navzájem 

mezi vedoucími. Provozní porada v tomto ohledu je vyhodnocována jako nedostatečný zdroj 

informací. Na druhou stranu pracující vyjadřovali potřebu nebýt více zatíženi dalšími poradami. 

Zaměstnaní se shodují, že chybějící informace dokáže funkčně doplňovat vedoucí úseku dalšími 

metodami – osobně nebo e-mailem. 

Ze strany vedení je na provozní poradě vytvořen prostor pro sdílení informací dostatečný. Plné 

využití prostoru ze strany jednotlivých vedoucích by posílilo sycení řadových zaměstnaných, kteří si 

pro informace, které k nim promlouvají, na poradu přišli.  

 

Graf č. 5: Považujete firemní kulturu organizace za zdravou? 

 

 

Z auditu výsledně vyplývá, že tam, kde fungují procesy a kde je spolupráce podpořena osobními 

vztahy, je atmosféra na výborné úrovni. Vstřícná, kooperativní, soudržná, loajální. V týmu se 

neprojevují výrazné hierarchie a spolupráci nepřekáží profesní egoismus jednotlivců, jako tomu bývá 

na jiných organizacích podobného zaměření. 
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V auditované instituci je vedením cíleně udržován živý duch a snaha o inovace. Lidé jsou 

podporováni v aktivitě. V tomto ohledu fungují hodnotící pohovory (viz kapitola č. 7). Lidé jsou 

vedeni k sebereflexi své práce, což má pozitivní dopad na pracovní sebevědomí, ale také růst 

profesionality celého pracovního týmu. Pomáhají udržovat pracovní nasazení a zároveň kultivují 

firemní kulturu. Je možné zde ventilovat své osobní, vnitřní frustrace, které jsou tak ve vymezeném 

prostoru zpracovány, a nezanáší prostředí. 

K formování kvalitní firemní kultury přispívá důraz na popisování metodik postupů a návodů na 

rozličné situace. Sepsané materiály tohoto charakteru výrazně přispívají k otevřené pracovní 

atmosféře i splavné adaptaci nováčků. 

Zaměstnaní jsou vysoce motivováni každou neobvyklou situaci. V tomto ohledu akcentují, že by 

pro ně podporou mohla být sepsaná komunikační pravidla. 

Zdravá firemní kultura je také podpořena existujícím etickým kodexem. Konkrétní formulace 

kodexu je i přes aktuální menší provázání s lidmi v organizaci velmi kvalitní. Zahrnuje vazbu na 

poslání, vhodným způsobem komentuje a definuje zásadní a nepřekročitelné organizační hodnoty. 

Obsahuje závazek zaměstnaných vůči veřejnosti, dále vůči spolupracovníkům a také managementu 

organizace vůči zaměstnaným. Jedná se o velmi zdařilý materiál, který je možné cíleně a účelně 

využívat zvláště během adaptace nově příchozích kolegyň a kolegů.   

Graf č. 6: Jste spokojen/a s úrovní komunikace mezi dospělými v organizaci? 

 

Z auditu vyplývá, že zaměstnanci/kyně mají důvěru ve své vedení, které vnímají jako otevřené vůči 
jejich návrhům a potřebám, lidské, neformální, dopřávající profesní svobodu.  

Snahu otevřeně komunikovat a netutlat informace po kabinetech a tím nepodporovat odstředivé 
tendence potvrzuje i nejvyšší vedení. Každý rok jsou stanoveny jasné 2-3 priority, hlavní úkoly pro 
daný rok, které jsou jasně komunikovány a ke kterým se vztahují jednotlivé aktivity v daném 
období. Lidé pak jednotlivým opatřením rozumí, cíle jsou srozumitelné a tato otevřenost přispívá 
ke vnitřní atmosféře organizace. 

V oblasti komunikace se auditované organizaci zúročuje otevřenost kombinovaná s individuálním 
přístupem jak ke specifikům jednotlivých pracovišť, tak k řadovým zaměstnaným. Jednotnost vedení, 
kultura otevřených dveří a možnost přijít svoji potřebu aktuálně řešit s přímým/ou nadřízeným/ou 
napomáhá dobré úrovni komunikace mezi dospělými. 
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Graf č. 7: Jsou Vaši nadřízení otevření Vašim návrhům, podnětům a potřebám? 

 

Pochvalná je také komunikace směrem k detašovanému pracovišti. Pracující jsou navázáni na 

hlavní zdroj informací, mají možnost řešit náhle vzniklé situace, mají dostačenou míru kompetencí 

pro vlastní rozhodování. 

Graf č. 10: Zažil/a jste někdy v týmu obtěžování či šikanu mezi dospělými? 

 

V dotazníku se objevilo 8 odpovědí, které uvedly osobní či zprostředkovanou zkušenost s šikanou či 

obtěžováním na pracovišti. Rozhovory a skupinové diskuse nepotvrdily, že by se tato zkušenost 

týkala lidí v současném pracovním týmu. Analýza individuálních odpovědí v rámci dotazníku 

nepřímo podporuje hypotézu, že se jedná o výpovědi související se situací před odchodem některých 

kolegů/yň, situace je tak již stabilizována.  

 Dobré praxe: 

 Lidé v organizaci mají rádi svého/svoji ředitele/ku a vedení organizace respektují. Vnímají kvalitní 

vedení organizace jako benefit. 

 

 Společně s profesionálním řízením roste i pracovní sebevědomí řadových zaměstnaných. 

 

 Lidé se neostýchají vznášet vlastní návrhy na řešení konkrétních situací – například od tohoto 

roku na jednom z pracovišť pilotují nový systém interních pracovních porad na podnět řadových 

zaměstnaných. 

 

 Mezi zaměstnanými i různými pracovišti funguje operativní a živá výměna informací, lidé jsou ve 

vzájemném propojení.  
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 Páteřní tok informací na sebe v jednotlivých pracovištích nasedá, informace tak nepropadávají a 

jsou cíleně distribuovány. Tok je zajištěn oběma směry.  

 

 Humor je deklarovanou i žitou hodnotou týmu. Některé fokusní skupiny fungovaly vyloženě na 

vlně vtipu a pozitivní energie. 

 

 Pozitivně hodnotíme nastavený efektivní systém řízení, především delegování kompetencí a 

zodpovědností směrem k jednotlivým zástupcům/kyním. 

 

 Originální a nápadité neformální akce týmu. Skvělá je inciativa sportovních pátků. 

 

 Obsah porady jasně strukturovaný, oživený různými formáty informující o životě organizace. 

Kultivované vedení porady a jasné předávání slova s ohledem na aktuálně rozložené 

kompetence. 

 

 Organizace má etický kodex publikovaný na webu. 

 

 Ve vedení jsou srozumitelně nastavené kompetence, zaměstnaní se v nich dobře orientují. 

 

 Jak funguje přenos informací a v jakém stavu je firemní kultura organizace, se velmi často zrcadlí 

na samotném procesu spuštění a realizace genderového auditu. Hlavním informačním 

proudem byla i v tomto případě provozní porada. 1) Z respondentů, kteří byli nominováni na 

rozhovory a diskuse, byli všichni seznámeni s tím, co mají očekávat. 2) O tom, že firemní kultura 

je založena na důvěře ve vedení, svědčí otevřený a vstřícný postoj všech zúčastněných. Nikdo 

nerozporoval pořízení audionahrávky v podobě pracovního materiálu pro auditní tým. Všichni 

současně vyjádřili pozitivní postoj ve vztahu k výstupům z auditu. Gratulujeme! 

V této oblasti dále doporučujeme: 

1) Strategicky: 

 

 Vytrvat v nastaveném systému řízení a předávání informací. Dopřát týmu prostor pro další 

rozvoj manažerských kompetencí.  

 

 Nadále rozvíjejte horizontální principy řízení (například kvality práce). Z projektových rozpočtů 

lze třeba i krátkodobě zřídit pozice dalších specialistů. 

 
2) Konkrétně: 

 

 Na pravidelné měsíční provozní poradě se zaměřte na míru informací, které jsou podávány 

k jednotlivým úsekům. Nejde primárně o časovou, ale obsahovou vyrovnanost.  

 

 Zařaďte do agendy porady možnost předem přihlásit – navrhnout své téma, které lidé vnímají, že 

by mělo zaznít přede všemi. 
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 Podporujte spolupráci jednotlivých pracovišť na úrovni odborného garantství – posílíte tak 

horizontální a zpětnovazebné prvky řízení. Garanti/ky se mohou rekrutovat z týmu. Dopřejte 

vytipovaným garantům/garantkám mentoringový program (např. z projektových zdrojů). 

 

 Formou mentoringu posilte současné informační spojky. Reflektujte jejich úlohu a cíleně je 

podpořte, pro tým přináší další servis. 

 

 Identifikujte společnou agendu a zaměřte se na sdílení zkušeností a přenos dobrých praxí, které 

se osvědčují. 

 

 Pracujte společně s vedoucími pracovišť, vyhledávejte a posilujte srážce hodnot.  

 

 Doporučujeme vypracovat pravidla komunikace s cílovou skupinou organizace. Taková pravidla 

by mohla být formulována i pro cílovou skupinu jako takovou. Auditní tým si uvědomuje 

specifičnost organizace. Všechny situace do pravidel komunikace postihnout nelze. Přesto 

jednotné vodítko pro zaměstnané a z druhé strany pro cílovou skupinu by mohlo posloužit jako 

podpora především pro zvýšení pracovní hygieny stejně tak pro posílení adaptace nováčků. 

Pravidla zformulujte také pro komunikaci mezi zaměstnanci/kyněmi a směrem 

k zákazníkům/icím. 

 

 Etický kodex zařaďte na pravidelný scénář adaptace nováčků, navrhněte jeho revizi na 

společné poradě. Prověřte, na kolik je funkční pro všechny oddělení, zda nepotřebuje nějaké 

zpřesnění. Ověřte jeho srozumitelnost. Tím jej vrátíte na tep běžného života organizace. Etický 

kodex může také stanovit, jaké chování je nepřípustné z hlediska nerovného zacházení na 

pracovišti, zvažte formulování pravidel, jak postupovat v případě šikany či obtěžování mezi 

dospělými.  

 

 

 Navažte na výjezdní školení (teambuilding). Tým je hravý a drží si humor, tudíž mu vyhovuje 

kombinace aktivity a her s odbornějším diskusním či tvořivým obsahem. Aktivita je i s časovým 

odstupem dobře hodnocena. Kombinace části povinné a dobrovolné účasti pro všechny je ideální 

koncept. 

 

 Dopřejte si diseminační mentoringová setkávání s ředitelem/kou jiné regionální organizace 

podobného zaměření. Čerpejte supervizi pro zástupce/kyně. Doporučujeme využít grantových 

programů pro financování tohoto typu podpory. Mentoring dopřejte rovněž dalším vedoucím 

pozicím v týmu. Ve všech případech jde o exponované pozice. Ke zvážení je také skupinové 

koučování vedoucích pozic. 
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KAPITOLA č. 4: Zaměstnanecké benefity, péče o zaměstnance/kyně, 

organizace pracovního prostředí 
 

V této kapitole jsou analyzovány tradiční i inovativní nástroje motivace 
zaměstnanců/zaměstnankyň a péče o jejich fyzickou i duševní kondici. Součástí kapitoly je práce se 
stresem a přetížením zaměstnanců/kyň. Kritickou optikou je nahlížena skladba zaměstnaneckých 
benefitů s vazbou na genderovou rovnost a cíle organizace v souvisejících personálních procesech. 
Nevyhnutelnou součástí je téma organizace pracovního volna (nárazově, systémově). 

 

Východiskem této kapitoly budiž základní zjištění, které vyplynulo již z dotazníkového šetření  - 

zaměstnance/kyně auditované organizace nemotivují k práci benefity v jejich tradičním pojetí. Na 

druhé straně – audit prokázal, že zaměstnanci/kyně své disponibilní benefity znají, informace o 

benefitech a podmínkách jejich užívání jsou jim dostupné. 

Tabulka č. 2: Které ze stávající nabídky benefitů/výhod považujete pro sebe za skutečně motivující? 
 

Odpověď Četnost 

příspěvek na obědy 14 

všechny 10 

příspěvek na dovolenou 10 

FKSP, poukázky, dárky 7 

žádný 6 

stravenky 3 

benefit není motivace, kvůli čemu tu pracuji 2 

besídky, společné večírky 2 

motivující je kolektiv zaměstnanců, kvalitní vedení 2 

finanční, odměny 2 

mobilní tarif, služební telefony 2 

40 dní dovolené, 5 týdnů dovolené 2 

rovné a jasné jednání 1 

možnost jednoduchého využití výpočetní techniky při práci 1 

v akutním případě mohu pracovat z domova 1 

finanční příspěvky na kulturu 1 

pomoc kolegů 1 

příspěvky k výročí 1 

možnost seberealizace 1 

masáže 1 

studium 1 

 

 
V další fázi auditu bylo tedy cílem prozkoumat do detailu pracovní motivaci lidí. Finance se neukázaly 

být klíčovým faktorem. 
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Zcela zásadní faktor motivace představuje seberealizace. 

Auditním pohledem je tento druh motivace (vnitřní) velmi pozitivní skutečností. Na straně druhé, 

zaměstnavatel musí o vnitřně motivovaného člověka náležitě pečovat, protože vysoká motivace 

plodí vysoké nasazení a vysoké nasazení bývá jen krůček od vyčerpání či vyhoření. Prvním krokem 

je sejmutí někdy vysoce individuálních potřeb a zavedení některých opatření, která půjdou 

očekáváním jednotlivců vstříc. 

Z dotazníků i rozhovorů vyplývá, že jednotlivci oceňují možnost seberealizace, pozitivní vztahy 

v kolektivu, kvalitní vedení, v případě potřeby možnost pružné pracovní doby (a tím pádem 

možnost sladit práci a rodinu). S tím vším lze cíleně manažersky pracovat. 

Z rozhovorů a diskusí dále vyplývá, že významná část zaměstnanců/kyň by ocenila několik dní 

disponibilního volna během roku – všichni si uvědomují, že volných dní je během roku k dispozici 

hodně. S tím souvisí, že v organizaci mají zaměstnanci/kyně rovné podmínky pro čerpání dovolené. 

Platí to i pro zaměstnance/kyně provozní. 

Chybí však systémová možnost nárazově vyřešit nevolnost, nástup choroby či jakoukoli jinou 

nepředvídatelnou situaci, spojenou například s péčí o člena rodiny. Souvisejícím benefitem, o který 

mají vybraní lidé zájem, je možnost zajištění hlídání dětí v nárazových situacích (doléčení, 

vyzvedávání, převozy). Variantou této potřeby je umožnění přítomnosti dítěte na pracovišti 

v odpoledních hodinách – v prostorách, které by to umožňovaly a se zajištěním hlídání či hlídání 

s programem. Tento benefit logicky nebude pro každého, nicméně pro několik vybraných osob 

může představovat zcela klíčové opatření pro sladění práce a rodiny. Třetí poměrně silnou 

potřebou, pociťovanou napříč týmem, je možnost využívat rehabilitační, relaxační či pohybové 

aktivity.  

Součástí péče o zaměstnance/kyně v organizaci je kromě benefitů také „péče“ v manažerském 

smyslu slova. Dává lidem najevo, že jsou pro organizaci hodnotní a cenní, že bez nich se bude poslání 

organizace naplňovat jen velmi těžko. Současně funguje podpůrně při zvládání pracovní zátěže, při 

kombinaci požadavků vyplývajících z životních rolí.  

Graf č. 8: Jak byste vyjádřil/a míru své pracovní spokojenosti? 
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Dalšími aspekty je zajištění příjemného a podnětného prostředí pro práci – ve smyslu technického 

zázemí, kultivace a ergonomie prostoru, psychologického bezpečí, které zahrnuje mimo jiné 

spravedlnost a transparentnost v řízení a kompetencích, prevenci nerovného zacházení, šikany či 

obtěžování na pracovišti.  

Graf č. 9: Považujete pracovní prostředí organizace za podnětné pro svou práci? 

 

Technické a prostorové zázemí je hodnoceno vysoce nadprůměrně. Lidé si uvědomují, že vedení klade 

důraz na kvalitní vybavení a pěkné prostředí a vnímají to jako benefit. 

Z hlediska nebezpečí vyčerpání na lidi doléhá situace související s inkluzí. Lidé jsou nejistí, rozumí situaci 

i nutnosti adaptace. Nezpochybňují kroky vedení. Jejich nejistota pramení z nutnosti vyrovnat se 

s novou situací.  

Z auditních rozhovorů vyplynula skutečnost, kdy navzdory pravidelným hodnotícím rozhovorům, které 

jsou v organizaci již tradiční součástí personálního procesu, někteří lidé nepociťují zájem o své potřeby. 

Přesto se ale ve většině shodují na velmi dobré firemní kultuře a mnoha benefitech. Zároveň často 

začnou vypočítávat ty nefinanční. 

V oblasti benefitů se lidé během rozhovorů ve velké míře shodovali na zavedení příspěvku na 

připojištění, pružné pracovní doby, zavedení 2 - 3 dnů zdravotního volna. Objevil se také zájem o 

nárazové zajištění potřeby týkající se hlídání dětí, ale i zajištění potřeb týkajících se opačného konce 

věkového spektra (asistence u staršího člena rodiny). 

Organizace je situována v celkově dobře dostupné části města Liberec (MHD, autem, pěšky). Přímo 

v areálu je prostorné parkoviště. Dopravu do organizace, polohu i prostředí si mnozí zaměstnanci/kyně 

v auditu chválí. Pozitivně respondenti/ky cení také rozmanité neformální akce týmů. 

 Dobré praxe: 

 Lidé mají ve svém vedení oporu, kvalitní vedení vnímají jako benefit. 

  

 Devizou je vnitřně motivovaný kooperativní tým, pro který jsou zásadní pracovní 

spolupráce a společně sdílený zájem organizace – vize. 
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 Lidé jsou si vědomi dobré atmosféry a vědí, co jí pomáhá a co naopak škodí. 

 

 Za benefit jsou považovány i společné neformální akce. Lidé se jich účastní dle svých 

možností, ale vnímají, že jsou zatížení více než dříve, což někdy brání aktivnější účasti. 

 

 Lidé jsou v práci spokojeni, považují si pěkného prostředí, i otevřenosti vedení. 

 

V této oblasti dále doporučujeme: 

1) Strategicky: 

 

 Rozvíjet „měkké“ formy benefitů – zaměřené na osobnostní rozvoj, seberealizaci, prevenci vyhoření a 

sladění práce a rodiny. Nadále zlepšovat pracovní prostředí a pečovat o vztahy. S důrazem na jednotlivé 

odlišné provozy. 

 

 Zaměřit se na nebezpečí ztráty motivace v důsledku změny struktury cílové skupiny. Nepolevit 

v diskuzích na téma kvality práce. Využijte projektových zdrojů pro podporu týmu v adaptaci na novou 

situaci v důsledku vnějších změn. 

TIP:  

Otevírejte toto téma při společných diskusích. Cíleně se na situaci zaměřte a dejte si práci s reflexí a 

hledáním nových východisek. 

2) Konkrétně: 

 

 Doporučujeme zavést pravidelné případové a týmové supervize pro zaměstnance/kyně. Témata pro 

supervize by měli mít možnost vnášet přímo zaměstnanci/kyně vždy předem.  

 

 Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme značnou časovou vytíženost některých zaměstnaných a jejich 

obtížnější zastupitelnost oproti jiným zaměstnaným, navrhujeme prostřednictvím grantového projektu 

otestovat možnost využití placených stážistů/stážistek pro vykrývání po dobu aktivit na podporu 

slaďování práce a rodiny a osobnostního rozvoje. Stážisty doporučujeme vytipovat v co největším 

množství odborností, aby byly podmínky pro zastupitelnost co nejkomfortnější. 

 

 Doporučujeme ověřit a nabídnout volitelnou možnost čerpat variabilně během roku studijní volno jako 

alternativu „sick days“. 

 

 Zaveďte a otestujte benefit zaměřený na kombinaci práce a rodičovství – krátkodobá hlídání, 

vyzvedávání či rozvozy dětí zaměstnanců apod.  

 

 Po odmlce opět naplánujte teambuilding, zkuste jej spojit s volitelnou nabídkou wellness procedur . 

Nastavte vícedenní teambuildingy pro zaměstnance jako volitelné z hlediska požadavku přenocování na 

místě. Pro některé zaměstnané je přenocování nemožné z důvodu slaďování pracovních a soukromých 

povinností. 

 

 Vytvořte si kreativní seznam zaměstnaneckých benefitů. Může mít podobu koláže, zúročovat grafiku loga 

organizace apod.  
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KAPITOLA č. 5: Řízení lidských zdrojů zohledňující rozmanitost a životní 

cyklus, slaďování pracovní a soukromé sféry, flexibilita práce 
 

V této kapitole je tematizováno zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a strategie řízení 
lidí v otázce genderu a diverzity. Předmětem zájmu jsou konkrétní opatření na podporu slaďování 
práce a osobního života různých skupin (ženy, muži, absolventi, lidé 55+ atd.), prosazování 
flexibilních forem práce či fungování managementu rodičovských dovolených. 

 
Organizace v uplynulých letech prošla výraznou generační obměnou. Nyní je pracovní tým 

stabilizovaný, odchody jsou ve znamení přirozeného rytmu odchodů do důchodu a na rodičovské 

dovolené. Z hlediska rozmanitosti má vedení jasně stanovenou vizi. Cílem je cílové skupině 

zprostředkovat různé identifikační vzory a poskytnout tak promyšleně možnost korektivní zkušenosti 

s různými věkovými skupinami. 

Tato optika se vedení zúročuje i směrem dovnitř organizace, v pracovní dynamice jednotlivých týmů a 

staví tak základ zdravého vnitřního klimatu. 

Graf č. 11: Funguje u Vás v organizaci mezigenerační spolupráce a výměna zkušeností? 

 

Tým vykazuje velkou míru disciplíny, loajality a vzájemné generační spolupráce. Příliv nových lidí je 

pohledem střední a starší generace vnímán spíše otevřeně. Lidé jsou k nováčkům otevřeně 

nastaveni, chtějí jim zprostředkovat pocit úspěchu - vědí, že se organizace bez nových a mladých 

lidí neobejde. Optikou mladých lidí se občas objevují předsudky vůči starším (nepružnost, rigidita), 

ale jsou neseny spíše požadavkem na pružnější řízení a využívání manažerských dovedností – věk je 

„zástupný problém“.  

Pokud je ze strany služebně starších (ale nejen těch) vyjadřována nějaká obava, pak souvisí spíše 

s  pocitem ohrožení hodnot organizace – zodpovědnost, skromnost apod. 

Genderově je tým vychýlen ve prospěch žen, což dokumentuje všeobecnou situaci v organizacích 

stejného zaměření, nicméně z auditního pohledu nepředstavuje v konkrétním případě organizace 

výraznou komplikaci. Genderová struktura vedoucích pozic se nadto výrazně neodchyluje od podílu 

žen a mužů na řadových pozicích: 45 : 22. Úzké vedení tvoří jeden muž a pět žen.  
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Graf č. 12: Struktura respondentů/tek dle pohlaví 

 

Auditovaná organizace naplňuje rysy genderově integrované organizace z hlediska vyváženosti 

ženského a mužského genderu. V organizaci auditní tým nezachytil výrazné vychýlení, což je 

v prostředí organizací podobného zaměření výrazný úspěch promyšleného diverzity managementu 

vedení. Lidé se obvykle oslovují „kolega“, „kolegyně“, případně jmény – zde záleží na míře 

neformálnosti vztahů. Jde o detail, který však může hrát roli v celkovém nastavení vztahů. Předchází 

se negativním stereotypům na téma femininity nebo maskulinity. 

Z hlediska nastavení podmínek pro sladění práce a osobního života je instituce hodnocena vesměs 

pozitivně. Lidé si pochvalují ochotu a vstřícnost vedení při individuálních úpravách pracovní doby.  

Na druhou stranu se v týmu občas objevuje tendence zjednodušeně hodnotit pracovní výkon 

zaměstnance/kyně podle toho, v kolik hodin odchází z práce domů. Tým je ale relativně 

emancipovaný, lidé znají své úkoly a nakonec i přes tento verbalizovaný dojem berou situaci 

odlehčeně. 

S tímto fenoménem zápasí samozřejmě většina organizací. Aby mohla pružná pracovní doba 

fungovat, jsou podstatné nejméně 2 předpoklady: 1) Důvěra vedení v lidi a důvěra lidí v sebe 

navzájem, 2) mechanismy kontroly odvedené práce. Auditovaná organizace s oběma těmito 

faktory aktivně pracuje, individuálně přistupuje k potřebám lidí, pružnou pracovní dobu využívá jako 

adresný benefit v odůvodněných případech. Snaží se tým postupně posilovat a emancipovat ve 

zdravém vyjadřování svých potřeb a zároveň vnímání možností a potřeb organizace. Skvělá praxe. 

Gratulujeme! Jednotlivé úseky takto postupují, avšak nelze říci, že jde v tomto ohledu o zcela 

homogenní prostředí. Apel na jednotná pravidla ojediněle v auditu zaznívá. 

Zatímco na úrovni jednoho z oddělení funguje relativně vysoká míra pružnosti pracovního 

uspořádání, u zaměstnanců/kyň z jiného je situace zásadně jiná. Hlavní překážkou je jejich 

prakticky nulová zastupitelnost – ve smyslu úzkých odborných specializací.  

Ojediněle v rozhovorech zaznívala situace, kdy vstřícnost k některým osobám může být subjektivně 

pociťována jako nesená na spíše na bázi vztahové než systémové. O úpravu pracovní doby by měli 

mít zaměstnanci/kyně možnost žádat oficiálně a oficiálně také dostávat vyrozumění, aby nebyli 

znevýhodněni případnými antipatiemi na bázi osobních vazeb. Osobní vyjednání výjimek i přes 
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deklarovanou otevřenost může tak situaci některým lidem komplikovat, nechtějí být v roli žadatelů 

o výjimku. 

Graf č. 13: Jak se Vám daří sladit pracovní a osobní život? 

 

Součástí firemní kultury organizace je udržování pracovního kontaktu se zaměstnankyněmi na 

rodičovské dovolené. Adaptace po návratu z mateřské/rodičovské dovolené v tuto chvíli není 

ošetřena systémově.  

Muži pracující v organizacích podobného zaměření čelí riziku, že nebudou naplňovat ani představu 

„živitele“, ani otce, který pomůže s balancováním rodinných povinností. Na to je nutné se v rámci 

managementu péče cíleně zaměřit – snímat potřeby (např. při pravidelných hodnotících pohovorech 

nebo průzkumech spokojenosti) a zavádět podpůrná vyrovnávací opatření.  

Organizace, ve které audit probíhal, v tuto chvíli nemá k dispozici opatření na podporu péče o malé 

děti zaměstnanců/kyň. Vedení i zaměstnanci/kyně však potřeby v této oblasti akcentují. V rámci 

auditu byla dotazována rovněž potřeba v oblasti péče o člena rodiny – zde respondenti/ky dávají 

spíše přednost opatřením po své vlastní linii. V případě péče o děti upřednostní zaměstnanci/kyně 

krátkodobá nárazová hlídání pro dobu rekonvalescence či pro nárazové pracovní aktivity mimo 

základní pracovní dobu. 

 Dobré praxe: 

 Formálně ustanovená i prakticky fungující pružná pracovní doba 

 

 Individuální vstřícnost vedení při úpravě pracovní doby zaměstnanců/kyň 

 

 Funkčně a lidsky nastavený management rodičovských dovolených 

V této oblasti dále doporučujeme:  

1) Strategicky: 

 

 Nastavujte kodex genderově korektní komunikace – ve všech dílčích personálních procesech, 

včetně přímé komunikace je nezbytné, aby se odrážely principy rovnosti a nebyly stvrzovány 
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stereotypy (týkající se genderu, věku, péče aj.). Zaměřte se nejen na gender management, ale 

také na age management a management péče – o děti i další členy rodiny.  

 

 Zprávu z týmu o obtížné zastupitelnosti na jednom z pracovišť nelze podceňovat. 

Konstruktivními cestami usilujte o posílení zastupitelnosti, například zřízením pozic vykrývacích 

pracovníků/asistentů. 

 

 Testujte inovativní opatření na podporu sladění práce a rodiny – specificky opatření k zajištění 

krátkodobé péče o malé děti. Neopomeňte přitom, že intervence se budou týkat rodičovství – 

tj. že benefity jsou cíleny také na Vaše pracující otce, což někdy oni sami nemusí vnímat 

prvořadě. 

 

2) Konkrétně:  

 

 Otestujte provoz benefitu, který by řešil nárazové výpadky z práce v souvislosti s péčí o děti. 

Benefit tohoto typu nikdy nebude pro všechny, ale dává pocit jistoty a bezpečí, který 

nenahraditelným způsobem formuje firemní kulturu jako celek. 
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KAPITOLA č. 6: Vzdělávání a osobní rozvoj 
 

V této kapitole je řešena koncepce vzdělávání zaměstnanců/kyň, ať už s vazbou k odbornému 
rozvoji, nebo osobnímu růstu. Obojí má zřejmý zúročitelný potenciál v profesní kariéře 
zaměstnance/kyně. Zkoumány jsou podmínky pro čerpání vzdělávání s ohledem na rovný přístup 
(nejen) pro ženy a muže. 

 

Vzdělávání je v organizaci dostupné, vedením podporované a vnímané většinově jako benefit. 

Téměř všichni uvádějí, že jsou o možnostech vzdělávání pravidelně informováni ze strany vedení – 

nejčastější formou je přeposílání nabídek emailem nebo osobní předání dostupných nabídek na 

poradě.  

Graf č. 14: Jste dostatečně informován/a o možnostech vzdělávání? 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, přenos informací od vedení dále směrem k zaměstnaným funguje 

optimálně tam, kde je nesen a podporován ze strany vedení i konkrétních řadových zaměstnaných. 

Zeslabuje se v místech, kde vlivem menších řídících kompetencí nebo nemožnosti zastupitelnosti 

není hodnota vzdělávání střežena vedoucími pracovníky/icemi. Nejde o záměrné nedostatky 

v přenosu informací, spíše o oslabené vnímání hodnoty vzdělávání a inovace pro (osobnostní a 

odborný) rozvoj každého jednotlivce, ale také pro posun organizace jako celku. 

Zaměstnaní nepociťují časté výpadky a vědí, že aktivita by měla vycházet rovněž z jejich strany – 

vnímají, že pokud s nějakým tipem na sebevzdělávání přijdou, obvykle prostor dostanou. 

Auditní tým zaznamenal, že téma vzdělávání a dalšího osobnostního rozvoje nebylo přítomno na 

jednom z pracovišť. Během rozhovorů byly akcentovány jiné oblasti, které se týkaly především zátěže 

v operativě, ve zvládnutí běžného pracovního roku, téměř nemožné zastupitelnosti. Pracujeme 

s hypotézou, že vzdělávání na tomto úseku je příliš časově zatěžující. Lidé jsou přetíženi, bojují 

s nízkou časovou flexibilitou, změnou úrovně klientů/ek. Přitom právě v té poslední oblasti cílené 

vzdělávání může tým v potřebných oblastech podpořit. Stejně tak je důležité neopomíjet osobnostní 

rozvoj všech úseků. 



28 
 

V paměti lidí se velmi pozitivně uchoval okamžik, kdy vedení opět velmi soudržným způsobem 

zareagovalo na vnější trend nároku na odborné speciální, vzdělávání. Pro zaměstnance/kyně 

zajistilo možnost studovat obor, který zajišťovala Jihočeská univerzita, přímo v prostorách 

organizace. 

Graf č. 15: Vnímáte vzdělávání jako aktivitu využitelnou i pro svůj osobní rozvoj? 

 

Organizace disponuje interní expertízou zaměřenou na přípravu, získávání a realizaci projektů 

z nejrůznějších zdrojů, včetně ESF. To je skvělá praxe a velká konkurenční výhoda. Snoubit 

projektové úvazky, které vyžadují velkou organizační flexibilitu z hlediska sladění projektových úvazků 

s běžnými úvazky, není snadné. Organizace dlouhodobě prokazuje vysokou absorpční schopnost, 

má ve svém týmu projektovou manažerku. Od začátku roku 2018 realizuje nový individuální projekt, 

získává díky programu Erasmus+ možnosti přenosu zahraničních zkušeností. Organizace má za sebou 

i zkušenosti s realizací 3 - 4 velkých projektů současně. Do přípravy a realizace je vtahován širší tým 

interních specialistů/tek. Z hlediska motivace zaměstnanců/kyň a zúročování odborného potenciálu 

vlastních lidí vedení skvěle využívá právě získávaných projektů. 

Auditovaná instituce pracuje také s interním lektoringem na úrovni sdílení zkušeností ze 

zahraničních výjezdů formou prezentací na provozních poradách, ale také v oblasti tvrdých 

dovedností. Má vlastního metodika ICT, který je zodpovědný za proškolení celého týmu v užívání ICT 

techniky ve výuce. 

Vedení sleduje rovnoměrný rozvoj v oblasti technologického vybavení ruku v ruce s rozvojem 

odborných dovedností v jejím využívání během práce i ve vlastním vnitřním řízení organizace. 

Graf č. 16: Dává Vám zaměstnavatel dostatek příležitostí se odborně vzdělávat? 
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V rámci svých vzdělávacích aktivit či přeshraniční spolupráci vysílá organizace zaměstnance/kyně na 

krátkodobé pracovní cesty. Tento aspekt je ze strany zaměstnaných hodnocen jako korektní. 

Propláceny jsou jim veškeré náklady a vedení vnímá pozitivní motivaci na straně zaměstnaných. 

Dopady pro oblast WLB jsou zmiňovány v předchozích kapitolách.  

 Dobré praxe: 

 V týmu panuje všeobecně pozitivní přístup ke vzdělávání a ochota se dále rozvíjet. Oproti jiným 

stejně či podobně zaměřeným organizacím, v týmu nezůstává pachuť z „převzdělání“ v důsledku 

nárůstu počtu projektů. 

 

 Lidé stojí o sdílení zkušeností a metodický růst.  

 

 Naplnění hlavních vzdělávacích potřeb týmu je organizováno a zajišťováno centrálně. 

 

 Organizace zjišťuje vzdělávací potřeby lidí během pravidelných hodnotících pohovorů 

 

 Organizace dlouhodobě prokazuje schopnost získávat další projektové zdroje, disponuje 

interním know-how pro jejich získání a realizaci. 

 

 Aktivně pracuje s odborným know-how formou interního lektoringu. 

 

 Lidé jsou vysíláni na zahraniční cesty, získávají zkušenosti a aktivně je předávají do týmu. 

 

 Vedení umožnilo celé skupině zaměstnaných studovat speciální obor přímo v prostorách 

organizace. 

 

 Organizace má příkladně zpracován plán vzdělávání pro každý školní rok, popis celého procesu 

zajištění systémového vzdělávání všech pracovníků, včetně zajištění zpětné vazby a měření 

výkonnosti procesu podle zpětnovazebních dotazníků. 

 

 Ojedinělý teambuildig je v paměti lidí poměrně pozitivně uchován (viz kapitola 4).  
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V této oblasti dále doporučujeme: 

1) Strategicky: 

   

 Problematizujte na úrovni vedení jednotlivých pracovišť proces zjišťování vzdělávacích potřeb 

z hlediska: a) odborného růstu každého zaměstnance v souladu s jeho vzdělávacími 

potřebami, b) potřeby organizace a naplňování vize, podpory hodnoty inovace a nutnosti 

adaptace na nové vnější podmínky, c) chtěného a podporovaného osobnostního rozvoje 

konkrétních zaměstnaných - ten napomáhá rozvoji zdravé firemní kultury, pracovní spolupráce 

a dobrých osobních vztahů na pracovišti. 

 

 Podporujte vedle odborného také osobnostní rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň. 

 
2) Konkrétně: 

 

 Pokud se rozhodnete zorganizovat teambuildingové aktivity, snímejte potřeby specificky před 

výjezdními školeními – ať si o obsahu vzdělávací části rozhodnou sami zaměstnanci/kyně. 

Případně zadejte 3 – 5 návrhů a nechte o nich hlasovat. 

 

 V auditu specificky zazněla potřeba zajištění odborných kurzů pro jednu určitou skupinu 

zaměstnaných. Reflektováno je, že nabídka těchto typů školení je značně omezená. Přesto 

doporučujeme této zakázce vyjít vstříc. Samozřejmostí by měla být možnost účasti na takto 

zaměřeném školení v rámci pracovní doby. 

 

 Komunikujte nadále vzájemné hospitace jako formu vzájemného profesního obohacování a 

sdílení metod, tj. sebevzdělávání. 

 

 Rozšiřte interní lektoring – poskytněte zaměstnaným prostor pro sdílení jejich dovedností 

(jazykových, řemeslných, osobnostních, uměleckých, technických…). Můžete např. jednou ročně 

vyhlásit „burzu šikulů“, kdy sejmete dovednosti, které jsou zaměstnaní ochotní dále sdílet 

s ostatními. Poměříte je s poptávkou. Úspěchem bude, i pokud se rozběhne 1 či 2 interní kurzy 

přímo ve prostorách organizace. Pro „lektory“ určitě počítejte s adresnou odměnou. 
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KAPITOLA č. 7:  Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst a 
odměňování 
 

V této kapitole je řešen systém hodnocení lidí v organizaci s vazbou na jejich kariérní růst a systém 
odměňování. Zkoumány jsou podmínky pro spravedlivé odměňování. Součástí kapitoly je oblast 
interní cirkulace a zastupitelnosti. 

 
Oblast hodnocení a odměňování je jednou z nejrobustnějších napříč genderovým auditem. Do 

výsledného auditního obrazu vstupuje celá řada faktorů, včetně obecných jevů: pocity podhodnocení 

práce jako takové, nemotivační tarifní platy, nárůst administrativní zátěže, aniž by tato byla přímo-

úměrně finančně zohledňována apod. Tyto fenomény určitým způsobem zkreslují výsledky auditů 

v institucích podobného zaměření. Navzdory tomu je snahou auditního týmu co nejvýstižněji popsat 

zjištění, která jsou relevantní právě pro auditovanou organizaci. 

V instituci probíhá pravidelné hodnocení formou hodnotících pohovorů. Hodnocení vedou přímí 

nadřízení a je z nich vyhotoven zápis. Předem je dán scénář hodnotícího rozhovoru i kritéria 

hodnocení. Hodnotící kritéria jsou odvozena od organizačních hodnot, které by měly být 

rozhovorem dále posilovány. Cílem celého procesu hodnocení je péče o zaměstnané, péče o 

vzájemný pracovní i osobní vztah, sejmutí potřeb v oblasti pracovní spolupráce, odborného rozvoje 

konkrétních pracovních kompetencí. 

Přestože je cílem nejvyššího vedení funkční zpětnovazebný systém, v rozhovorech a diskusích 

občas zaznívá jistá míra vyčerpání. Celá řada lidí hodnocení vidí jako dobrý okamžik k ohlédnutí se 

za vykonanou prací i jako důvod k dokončení dlouhodobějších úkolů. Rozhodně se jedná o funkční 

nástroj, který je vynikající personalistickou praxí a v organizacích podobného zaměření ne zcela 

běžnou. 

Proces hodnocení pracovního výkonu s vazbou na finanční odměňování je v organizaci nastaven 

systémově formulovanými kritérii pro udělování osobních příplatků. Vedoucí navrhují odměny za 

konkrétní pracovní výkon svých podřízených na základě veřejně dostupných pravidel. Zároveň 

poskytují zpětnou vazbu lidem k hodnocení pracovního výkonu. Navzdory tomu část 

zaměstnanců/kyň tuto linku nevnímá zcela zřetelně. 

Graf č. 17: Získáváte dostatečnou zpětnou vazbu ke svému pracovnímu výkonu?

 



32 
 

Z auditu vystupuje celkově vysoká míra důvěry ve své vedení a ve spravedlivé hodnocení, které je 

podpořeno systémovými opatřeními. Pouze ojediněle zaznívají hlasy, které vypovídají o nižší míře 

poskytované slovní zpětné vazby a také o zarážející absenci negativní zpětné vazby. 

Graf č. 18: Jsou podle Vás jasná pravidla a kritéria, která ovlivňují výši nenárokové složky platu?

 

Zcela osamoceně se auditní tým setkal s pociťovaným nezájmem ze strany vedení o vykonávanou 

práci nad rámec. Z rozhovorů ani diskusí nevyplynul pocit dvojího „metru“. Vysoká míra spokojenosti 

panuje napříč všemi pracujícími. 

Graf č. 19: Setkal/a jste se s tím, že by byl v týmu někdo zvýhodňován bez ohledu na výkon? 

 

V kapitole 4 již byla zmínka o tom, že finanční ohodnocení obecně není klíčovým motivačním 

faktorem zaměstnanců/kyň. O to více je zapotřebí sytit potřebu zpětné vazby, potřebu konzultace 

pracovních dilemat, potřebu cítit, že jsem platnou a užitečnou součástí pracovního týmu, že vedení ví 

o tom, co všechno dělám, i když se například nezapojuji do projektů. O kulturu poskytování zpětné 

vazby je v organizaci systémově pečováno, přesto z auditních rozhovorů vyznívá zvýšená potřeba na 

jednom z pracovišť. Lidé jsou pracovití, motivovaní, připraveni přijímat konstruktivní zpětnou 

vazbu, aktivně si vyžadují i negativní hodnocení s vyzrálým vědomím, že pouze chválení je již 

profesně neposouvá. Potřeba vyznívá poměrně intenzivně a její naplnění souvisí s mírou motivace 

těchto lidí.  

Dotazník potvrzuje zjištění z dohovorů a diskusí, že lidé jsou zvyklí na sebehodnocení a hodnocení 

své práce. Přestože je institut pravidelných hodnotících pohovorů místy subjektivně zpochybňován, 
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výpovědi lidí na otázku dotazníku „Co považujete za svůj největší pracovní úspěch za minulý rok?“ 

dávají výrazně najevo, že tým umí konstruktivně zhodnotit výsledky své práce. 

Instituce, které pracují se stejným/podobným tématem, jako auditovaná organizace, se vyznačují 

spíše plochou organizační strukturou, podmínky pro kariérní růst je tedy možné i zde tematizovat 

jen s úzkou vazbou na tento kontext. Respondenti/ky se shodují, že možnosti vertikálního kariérního 

postupu nejsou tím, co by je motivovalo. Jak vyplynulo i z předchozích dat, mají zájem na sdílení 

zkušeností a mezioborovém rozvoji – jde tedy spíše o aspirace na horizontální kariérní růst. Ten 

zatím představuje systém dalšího vzdělávání pracovníků/ic, vzájemné hospitace, zapojení do 

interního lektoringu a realizovaných projektů. Co zatím není systémově podporováno, je např. 

využití mentoringu, individuální či týmové supervize a koučinku.  

Se zájmem na horizontálním kariérním růstu souvisí problém zastupitelnosti. Organizace má 

nastavený systém zastupování, avšak z hlediska sdílení odborností není systém zastupitelnosti cíleně 

budován. To může způsobovat komplikace na mnoha úrovních.  

Evidentně jednou z těchto úrovní představuje oblast slaďování práce a soukromí v širokém smyslu 

slova – zaměstnanci/kyně mohou mít tendenci se přetěžovat, upřednostnit výkon v práci nad 

vlastním zdravím či rodinným životem. To svědčí o vysoké loajalitě, ale představuje personální 

riziko. 

 Dobré praxe: 

 Vnitřně motivovaný tým, pro který není výše finančního ohodnocení zásadním faktorem. 

 

 Procesně nastavená vazba mezi hodnocením pracovního výkonu a systémem odměňování 

– klíčový předpoklad spravedlivého systému. 

 

 Zavedená praxe pravidelných ročních hodnotících pohovorů, která je standardní součástí 

personálního procesu v organizaci. 

 

 Existující metodický pokyn formulující transparentní kritéria pro udělování odměn všech 

pracovníků/ic přístupný na společném diskovém úložišti. 

 

 Systém zavedených hospitací, který podléhá plánu i formulovaným ročním prioritám. 

Náležitě vedené záznamy z hospitací strukturovány do hodnotících kritérií umožňující 

poskytnutí kvalitní zpětné vazby s důrazem na sledované kategorie. Skvělá praxe! 

 

 Možnost přivýdělku pro zaměstnané formou práce na projektech a doplňkové činnosti. 

V této oblasti dále doporučujeme: 

1) Strategicky: 

 

 Vytvářejte dialog mezi jednotlivými vedoucími pozicemi napříč organizací (porady širšího 

vedení). Všechny již existující vedoucí pozice by měly vstupovat do systému hodnocení jako 

nositelé zpětné vazby. 
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 V návaznosti na doporučení v kapitole 3: Kontrolujte a vyhodnocujte, jak se daří delegované 

řídící kompetence v týmu zastávat a naplňovat. Konstruktivně zhodnocujte, co se daří, co 

méně, kde je zapotřebí změn či podpory. 

 

 Podpořte systémově možnosti horizontálního kariérního růstu – neopomeňte vyrovnávací 

opatření, která umožní zaměstnancům/kyním se aktivit na podporu kariérního růstu zúčastnit 

bez negativních pocitů nežádoucích důsledků pro výuku, často na úkor work-life balance. 

 

2) Konkrétně: 

 

 Vytrvejte v pravidelných hodnotících pohovorech (s frekvencí min. 1 x ročně). Písemné zápisy z 

rozhovorů vyhodnocujte a sdílejte výstupy z vyhodnocení napříč týmem vedoucích 

pracovníků/ic, stanovte si priority hodnocení pro dané období, posilujte vedoucí pracovníky/ice 

v poskytování konstruktivní zpětné vazby, inovujte v týmu vedoucích scénář hodnocení s vazbou 

na aktuální potřeby týmu. Hodnotícími rozhovory usilujte o naplňování pracovních kompetencí 

pro jednotlivé úseky. Osvěžením může být i změna názvu hodnotících pohovorů, kreativitě se 

meze nekladou. 

 

 Doporučujeme vyhodnocovat nové metody práce – uspořádejte pravidelné sezení jednotlivých 

pracovních týmů, zástupce/kyně a ředitele/ky. Nastavte v diskusi znovu kvalitu výstupu práce se 

zákazníky/icemi, sjednoťte se a vzájemně se podpořte. Sdílejte v týmu, co se daří a co méně. Je 

zapotřebí lidi v tomto ohledu stabilizovat a opečovat.  

 

 Ověřte, zda by jednotlivci i z jiných pracovišť mají motivaci k zapojení se do realizovaných 

projektů na úrovni administrace a přípravy nejrůznějších písemných podkladů. Tento způsob 

spolupráce by pro ně mohl být motivující z hlediska finančního a současně by mohl napomoci 

vzájemnému přibližování všech úseků. 

 

 Zvažte nastavení mentoringových propojovacích programů – na sdílení zkušeností a odborností, 

na přenos know-how napříč úseky i v rámci úseků.  
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KAPITOLA č. 8: Odchody a propouštění zaměstnanců/kyň 
 

Kapitola se zabývá personálním procesem odchodů a propuštění lidí z organizace. Důraz je kladen 
na systémové řešení otázky s vazbou na principy rovného zacházení a nediskriminace. 
Tematizována je problematika tzv. mentálních výpovědí. 

 

V organizaci se během uplynulého období vedení podařilo výrazně obměnit a následně stabilizovat 

zaměstnanecký kmen. Organizace se díky kvalitnímu manažerskému vedení těší velmi nízké míře 

fluktuace. Lidé jsou přijímáni s vazbou na poslání, ředitel/ka i vedoucí pracovišť systematicky pracují 

s motivací týmu. Odchody zaměstnaných se ustálily na průměrném počtu 4 lidí ročně, což odpovídá 

přirozené obměně především v souvislosti s odchody na MD/RD a do důchodu. Jeden až dva lidé 

ročně odcházejí z hlediska změny složení cílové skupiny. Zároveň změna stylu řízení organizace nese 

dílčí důsledek v tom, že ne každý unese tlak na výkon. Těchto odchodů je díky současné kvalitní 

personální práci minimum. Odchodů nesených nespokojeností ze strany odcházejícího 

zaměstnance/kyně je lidmi zaznamenáváno jen velmi málo. 

Graf č. 20: Má pracovní fluktuace přímý negativní vliv na Vaši práci? 

 

Dotazník v rámci auditu sledoval mimo jiné, zda zaměstnanci/kyně během svého pracovního 

působení zvažovali dobrovolný odchod. Odpovědi indikují, že k tzv. „mentálním výpovědím“ někdy 

docházelo pouze u 15 % lidí. Ve dvou případech byly hlavním důvodem neshody s vedoucí/m nebo 

špatná vzájemná komunikace, neochota přistoupit na argumentaci podřízené/ho. V jednom případě 

bylo argumentem finanční ohodnocení. 

Během rozhovorů a diskusí se lidé shodovali na stabilním zaměstnaneckém prostředí a přirozené 

míře odchodů. 
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Graf č. 21: Zvažoval/a jste v průběhu svého pracovního působení dobrovolnou výpověď? 

 

Za důležitý moment, který zaměstnance/kyně v mentální výpovědi nakonec odklonil od jejich úmyslu, 

lze považovat kvalitní vedení a také oporu v kolegiálních vztazích. 

Rozhovory a diskuse v rámci auditu nicméně naznačují, že část zaměstnanců/kyň je i nyní ohrožena 

tzv. „mentální výpovědí“. Důvodem je zejména vyčerpání a únava z pracovního přetížení. 

Souvisejícím příčinným faktorem je nedostatečná zpětná vazba k pracovnímu výkonu a – logicky - 

rovněž absence některých procesů na vybraných úsecích. 

Znakem vyspělých manažerských dovedností je i fakt, že v případě, že některý zaměstnaný 

nepracuje dobře s cílovou skupinou organizace, vyvolává konflikty, netáhne za jeden provaz, umí 

se s takovým člověkem organizace rozloučit. V takovém případě má, díky nastaveným procesům 

vzájemný rozchod šanci být nesen důstojně a na jasně nesených procesech, na neshodě 

s formulovanou vizí, organizačními hodnotami a hodnotícími kritérii. Situace tak nemusí být 

zabarvována osobními antipatiemi. Vedoucí pracovníci/ice mají možnost se opřít o kvalitní personální 

práci. 

Naopak lidé v organizaci oceňují manažerská rozhodnutí ohledně případných vynucených odchodů, 

jako kompetentní a podporující pracovní spolupráci a kvalitní vnitřní klima organizace. 

 Dobré praxe: 

 Odchody jsou tématem v diskusích týmu – nejsou tabu. 

 

 Míra fluktuace je velmi nízká a je spojena s přirozenou obměnou týmu. 

 

 Kvalitně nastavený personální proces tvoří oporu pro řadové zaměstnané, vedoucí 

pracovníky/ice úseků i ředitele/ku organizace. 

 

 Případné vynucené odchody jsou nesené na personálním procesu, nikoli na osobní rovině. 

 

 Lidé vnímají jako výhodu neměnnost pravidel a odpovědné rozhodování v případě 

vynucených odchodů, pozitivní dopady pociťují ve zlepšující se pracovní spolupráci. 
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V této oblasti dále doporučujeme: 

1) Strategicky: 

 Systematizujte proces odchodu zaměstnanců/kyň a vytvořte systém péče o zaměstnance ve 
vazbě na klíčové motivátory napříč všemi úseky. 

 
2) Konkrétně: 

 

 Zaveďte plošná exit interview – rozhovory s odcházejícími zaměstnanci/kyněmi na úrovni 
vedení. A to i přesto, že míra fluktuace je aktuálně velmi nízká. Každé organizaci se vyplácí 
zaznamenávat oficiální cestou (včetně zápisu) zpětnou vazbu odcházejícího člověka. 
Odcházející zaměstnanec již zpravidla nemá žádné bloky a zábrany, aby otevřeně pohovořil o 
svých potřebách a názorech. V rozhovorech je tedy v každém případě významný potenciál 
rozvoje organizace.  
 

 Organizace klade důraz na vytváření metodik a fixaci jedinečného know-how. Vytrvejte 
v nastaveném trendu. Podpoříte tím adaptaci nováčků, horizontální profesní růst i zachování 
interní expertízy uvnitř organizace po odchodu lidí (i např. do důchodu).  

 

 Pracujte s hlavními motivátory v rámci hodnotících rozhovorů – zaměřte se na „kapitolu“ 
týkající se motivace a cíleně se během roku zaměřte na to, zda se daří motivátory zaměstnaným 
dostatečně saturovat. Jaké jsou nyní klíčové motivátory členů/členek týmu, vystupuje poměrně 
plasticky z tabulky níže:  

 

Tabulka č. 4: Jaké jsou 3 hlavní důvody, proč pracujete v organizaci?  

Odpověď Četnost 

naplňuje mě zajímavá, náročná, pestrá a smysluplná práce 45 

výborný kolektiv a kvalitní vedení, mezilidské vztahy 37 

pěkné, čisté pracovní prostředí a moderní vybavení, v klidné části města 15 

jistota mzdy každý měsíc 8 

časová flexibilita, více volna pro rodinu, jednosměnný provoz 7 

seriózní jednání, nekonfliktnost, ohleduplnost, vstřícnost 5 

rodinná atmosféra 5 

pracovní podmínky, kvalitní zázemí 4 

dobrá dostupnost z bydliště, dopravní dostupnost 4 

práce v oboru 3 

možnost osobního rozvoje, posílení sebevědomí 3 

perspektiva v zaměstnání, možnost pracovního postupu 2 

líbí se mi poslání organizace 1 

dlouhodobá spokojenost 1 

korektní a otevřený vztah s přímým nadřízeným 1 

výsledky práce 1 

 



38 
 

KAPITOLA č. 9: Vnější vztahy, společenská odpovědnost, partnerství a 

spolupráce 
 

Tato kapitola analyzuje kulturu organizace z pohledu rozvíjení vnějších vztahů – externí 

komunikace. Důraz je kladen na strategii v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), budování 

vztahů se stakeholdery a sociálními partnery, včetně rodičů a členů/ek místní komunity. 

Zaměstnanci a zaměstnankyně v auditu reflektují, že vnější obraz organizace je založen na pověsti 

kvalitní, specializované instituce, která plní společenskou úlohu směrem ven. Je jediná svého typu 

v celém kraji. Její pověst posiluje zdravé vnitřní klima, organizační hodnoty jsou lidmi zažívány a 

nedostávají se do ohrožení. 

Graf č. 22: Hodnocení vnějšího obrazu organizce – kategorie „profesionalita“  

 

Lidé si velmi váží profesionálního vedení a tato hodnota se odráží i ve vysokém hodnocení obrazu 

organizace na venek. V dotazníku se tak odráží zdravé pracovní sebevědomí a hrdost na svoji 

organizaci, svého zaměstnavatele. Z auditních rozhovorů nikde nezaznívalo negativní hodnocení 

svého zaměstnavatele, které se kterými je možné se ve zvýšení míře setkávat například ve státních 

institucích. 
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Graf č. 23: Hodnocení vnějšího obrazu organizace – kategorie „otevřenost“  

 

Dotazníkové šetření i auditní rozhovory potvrzují páteřní hodnotu otevřenost, která je organizací 

cíleně prosycována. S otevřeností však ruku v ruce přichází i ohrožení. Vedení cíleně vytváří 

bezpečné prostředí pro zákazníky/ice ale i pro personál. 

č. 24: Hodnocení vnějšího obrazu organizace – kategorie „pokrokovost“  

 

Z hlediska partnerství a vnějších vztahů s jinými institucemi je realizována významná přeshraniční 

spolupráce díky projektům financovaným z programu Erasmus+.  Během zúčastněného pozorování 

provozní porady byl auditní tým svědkem prezentace v rámci sdílení získaných zkušeností 

z konference. 
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Graf č. 25:  Rozvíjí podle Vás organizace smysluplná partnerství s jinými institucemi? 

 

Lidé v týmu vědí, kdo spravuje webové stránky. Prezentace navenek není záležitostí úzkého týmu lidí, 

ale je široce delegováno do týmu. 

 Dobré praxe: 

 Přehledné a nanejvýš aktualizované webové stránky. 

 

 Propagační materiály, které mají potenciál oslovit široké spektrum cílových skupin. 

 

 Výborné a strategicky promyšlené vnitřní zdroje pro naplňování vize (tým specialistů, tým 

administrátorů, náborové aktivity aj.) 

 

 Zaměstnanci/kyně kvitují pozitivní vývoj z hlediska modernizace, zavádění inovací. 

 

 Vynikající formát akcí – akce nají potenciál a sklízí ohlas jak u veřejnosti, tak u zaměstnanců/kyň. 

Vtahování místní komunity do příprav a realizace akce na místě je skvělý koncept s výrazným 

potenciálem pro fundraising. 

 

 Certifikace. 

 

 Od roku 2010 realizovaných 15 velkých projektů. 

 

 Přeshraniční spolupráce s dlouholetou tradicí. 

V této oblasti dále doporučujeme:  

1) Strategicky:  

 

 Jedinečnost a poslání uchopte dále prostřednicím marketingové komunikace a budování 

značky. Společně sdílené a žité hodnoty zúročujte v další vnější komunikaci. Jde o 

strategický krok – zajistí do budoucna konkurenční výhodu a příliv zákazníků/ic i 

zaměstnaných. Využijete přitom stávající vnitřní zdroje – máte na čem stavět. 

 

 Více a systematicky se zaměřte na sponzoring a dárcovství. Vnímáme tyto oblasti jako 

stejně důležité, z dlouhodobého hlediska i jako důležitější pro finanční zdraví organizace a 

potenciál jejího dalšího rozvoje.  
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2) Konkrétně: 

 

 Posilujte činnost a význam jednotlivých oborů z hlediska prezentace navenek.  

 

 Pracujte s hodnotami organizace (máte na čem stavět) také v komunikaci navenek a při 

budování značky. Formulujte heslo nebo motto, které vhodně doplní poslání a podpoří 

komunikaci značky. Promyšleně umisťujte logo + motto všude, kde je smyslem PR (letáky, 

pozvánky…). 

 

 Zvažte vytvoření pozice „fundraiser“ (i dočasně, např. z grantového projektu) a podnikejte 

jeho prostřednictvím cílené kroky k rozvíjení dárcovství a sponzoringu. Rozvíjení pozitivních 

vztahů s místní komunitou a vytváření společenství může být funkčním předpokladem 

vícezdrojového financování. Fundraiser může zčásti aktivizovat rovněž „politické struktury“ 

ve zřizovatelské instituci. Pozici ředitele/ky může připravit živnou půdu do budoucna nebo se 

s vedením i vzájemně posilovat. 

 

 Tam, kde je to možné, zaveďte symbolické vstupné na akce pro cílovou skupinu a veřejnost. 

Na každé další akci komunikujte, na co byl výtěžek použit. Promýšlejte další formáty 

přípustné „hospodářské činnosti“ a využívejte neotřelé nápady. Na západě využívají 

organizace podobného zaměření tzv. dobročinné bazary. Jiným formátem jsou dražby či 

tiché aukce – předmětem může být např. žákovská knížka ředitele/ky . 

 

 Zaveďte další kritéria pro udělování odměn.  

 

 Promyslete další inovativní prvky do konceptu dní otevřených dveří. Část programu DOD lze 

natáčet a v reálném čase přenášet do online prostoru (streamovat). Metodickou podporu 

Vám ráda poskytne Dětská televize Liberec (www.dtv-liberec.cz). 

 

 Rozhodně pokračujte dalšími ročníky akce Majáles . 

 

 Zvažte vytvoření samostatné rubriky „zákazníci“ na stránkách. Vřazujte sem cíleně 

příspěvky směřující k vtahování zákazníků/ic do dění organizace a jejich aktivizaci pro 

společně organizované akce. 

  

http://www.dtv-liberec.cz/
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 
Na tomto místě bychom Vám chtěli upřímně pogratulovat k úspěšnému absolvování genderového 
auditu. Audit identifikoval řadu dobrých praxí, na kterých může organizace stavět do budoucna. 
S příchodem současného vedení se podařilo nastartovat řídící procesy v pravém smyslu slova – 
profesionalizovala se odborná práce, strategické, manažerské a personální řízení, došlo k rozvoji 
oborů, produktivní činnosti a doplňkové činnosti, organizace má silný příklon ke stabilitě a potenciál 
ke zvládnutí vnitřních i vnějších rizik. V oblasti řízení došlo k delegování kompetencí a odpovědností 
na vedoucí jednotlivých úseků, posílila se preventivní úloha týmu specialistů, s týmem se začalo 
pracovat i jinak než po odborné stránce (měkké dovednosti, osobnostní rozvoj). Klíčovou výhodou 
přitom je, že vedení má důvěru a respekt ze strany zaměstnanců/kyň a je lidsky přijímané. 
Organizace má navíc velký vnitřní potenciál, aby změny se ctí ustála a vzala si z nich to lepší. 

Nicméně, řízení změn je vždy náročný a křehký proces, který s sebou nese rizika jak pro členy/členky 
týmu, tak pro vedení samotné. Delegování kompetencí a odpovědností s sebou nesou potřebu 
posilování středního managementu a posilování horizontálních struktur řízení. 

Vedení proto současně s řízením změny musí vystupovat také v roli nositele podpory a péče pro 
všechny v týmu. Zavádění jakékoli změny nevyhnutelně vyvolává další změny. V tomto případě se 
projevují částečným odpojováním některých jedinců, neporozuměním některým procesům řízení, 
které vede k subjektivnímu vyhodnocení nadbytečnosti, zbytečnému zatěžování.  

Vedení se může opřít a opírá o kvalitní pracovní spolupráci, profesionální tým disponující zdravou 
mírou sebevědomí.  Otevřené klima podporuje vnitřní očistné mechanismy. 

Tým má sebedůvěru ke konstruktivnímu partnerskému dialogu s vedením. Je budována jeho vnitřní 
kapacita k vypořádávání se s rostoucí zátěží. 

Vzhledem k tomu, že se v potřebách vzájemně potkáváte, respektujete se a dokážete si navzájem 
naslouchat, je k úspěchu skvěle nakročeno. Blahopřejeme. 
 

 

 

S úctou 

Auditní tým Centra Kašpar 
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