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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 více než 9 audity  

 
Ivana Sulovská, DiS. 

- Auditní pracovnice – provádí odborné analytické transkripce a koordinuje auditní práce 
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- Publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s 5 audity  

 
Auditní tým Centra Kašpar využívá interně vyvinutou metodiku, která odpovídá principům Standardu 
Úřadu vlády ČR. 
 
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 10 logicky provázaných 
kapitol. Nezbytný background jim poskytuje kontextová analýza fungování organizace (níže). 
 

1) Strategie a cíle organizace (mise, vize, hodnoty) 
2) Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti 
3) Plánování lidských zdrojů, nábor a adaptace 
4) Řízení lidí, kompetence a předávání informací 
5) Řízení lidských zdrojů s ohledem na gender v kontextu životního cyklu zaměstnance/kyně 
6) Benefity a péče o zaměstnance/kyně (tradiční X inovativní formy, motivace, práce se stresem 

a přetížením) 
7) Vzdělávání a osobní rozvoj  
8) Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst, odměňování 
9) Odchody a propouštění lidí 
10) Vnější komunikace, PR, společenská odpovědnost 

 
 

KONTEXTOVÁ ANALÝZA 
 
Auditovaná organizace je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Je umístěna v budově postavené 
v 80. letech 20. století. V roce 2012 došlo k rozsáhlým stavebním úpravám, při kterých byla vyměněna 
okna včetně meziokenních panelů a rekonstruováno veškeré sociální zařízení.  
V organizaci je zaměstnáno 51 zaměstnanců/kyň, z toho 9 externích. V čele organizace stojí od 
1. 9. 1996 stejná osoba. V letošním roce vypsal Liberecký kraj plošné konkurzy na ředitele, kterým 
končí šestileté funkční období. Současný/á ředitel/ka svou pozici obhájil/a a byl/a jmenován/a 
15. 5. 2018 Radou Libereckého kraje do funkce na další šestileté období. 
 
 
REALIZACE AUDITU A AUDITNÍ METODY 

Genderový audit byl realizován v období 3 – 6/2018. Jednotlivé fáze realizace jsou popsány níže 
v kontextu použitých metod. Audit probíhal v areálu organizace, a to vždy s vazbou na konkrétní 
provozní požadavky auditní organizace. 
 

• Vstupní schůzka – definice zakázky 
 
Genderový audit se v organizaceuskutečnil na základě oslovení a zapojení organizace do projektu 
s názvem „Genderové audity na Liberecku“ financovaného z OPZ ESF. Vstupní zakázka a očekávání byla 
formulována společně s panem/í ředitelem/kou, v  říjnu 2017.  
Genderový audit je plánován jako nástroj pro zmapování současného stavu v organizaci. Nezávislý 
audit umožní odhalit případnou „provozní slepotu“, umožní vedení zvážit, které procesy by bylo možné 
systematizovat tak, aby řízení bylo efektivní. 
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• Sběr a analýza dat 
 
Sběr auditních dat se uskutečnil v březnu až květnu 2018, v květnu a červnu následovala analýza a 
interpretace shromážděného materiálu. Na straně auditované organizace se auditní tým setkal se 
vstřícností vedení a operativností při zajišťování organizačních záležitostí. Zaměstnanci/kyně byli 
o chystaném auditu informováni na provozní poradě v únoru 2018.  
 

a) Plošné dotazníkové šetření 
 

Dotazník, který zaměstnanci/kyně organizace vyplňovali v první polovině března 2018, byl rozčleněn 
na 10 rámcových kapitol odpovídajících hlavním tématům genderového auditu, přičemž každá 
obsahovala několik otázek (sekcí). Sejmutá data byla vyhodnocena kombinací kvantitativního a 
kvalitativního analyticko-interpretativního postupu.  
 
Dotazník byl vyplňován s garancí anonymity respondentů/ek. Šířen byl v tištěné podobě. Data 
z dotazníků byla posléze auditním týmem přepsána do elektronického google formuláře, v němž 
proběhlo seskupení všech dat. Vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců/zaměstnankyň (51) je 
návratnost dotazníku vysoce nadprůměrná (37 osob, tj. 72 %).  
 
 

b) Analýza webových stránek organizace 
 

Analýza webu kombinovala postup obsahové a diskurzivní analýzy. Probíhala v březnu 2018  souběžně 
s „měkkými“ auditními metodami (rozhovory, diskuse, pozorování) a následně v květnu 2018. 

 
c) Individuální rozhovory 

 
Scénáře individuálních rozhovorů odpovídaly struktuře kapitol závěrečné auditní zprávy.  
Celkem se uskutečnilo 7 hloubkových individuálních rozhovorů, z toho ve třech případech se jednalo o 
pracovníky/ice na vedoucích pozicích, přičemž mezi respondenty/kami byl/a i ředitel/ka organizace. 
Celková stopáž rozhovorů byla 630 minut (á 90 minut). Všechna interview byla zaznamenávána buď 
písemně na místě nebo diktafonem, následně přepisována a vyhodnocena kvalitativním analytickým 
postupem. V tomto případě účastníci/ice podepisovali informovaný souhlas.  

 
d) Fokusní skupiny 

 
Metodou tzv. focus group se uskutečnily celkem 3 diskuse s řadovými zaměstnanci/kyněmi. Celkem se 
skupin účastnilo 15 osob, což odpovídá 29 % zaměstnanecké populace. Scénáře fokusních skupin 
odpovídaly struktuře kapitol závěrečné auditní zprávy s tím, že proporčně se prostor pro jednotlivá 
témata zásadně lišil, jak je pro tuto metodu typické. Skupinové diskuse trvaly 3 x 90 minut. Průběh byl 
zaznamenáván zápisem na místě nebo nahráván na diktafon, poté přepisován a vyhodnocován 
kvalitativním postupem. V těchto případech respondenti/ky podepisovali informovaný souhlas.  
 

e) Zúčastněné pozorování 
 

V termínu 14. 3. 2018 a 23. 3. 2018 proběhlo zúčastněné pozorování auditního týmu při poradách. 
Přítomnost auditního týmu byla předem ohlášena. Na místě si členky týmu ručně pořizovaly poznámky. 
Cílem bylo především zachytit specifika komunikace, firemní atmosféry a přenosu informací. Také na 
tato data byla uplatněna kvalitativní analýza. 
 

f) Obsahová analýza dokumentů 
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Po skončení měkkých metod auditu byly vytipovány dokumenty potřebné pro analýzu. Ty byly zaslány 
elektronickou formou zástupcem/kyní ředitele/ky začátkem května 2018. Kvalitativní 
obsahová/diskurzivní analýza probíhala v květnu 2018. 
 

g) Prezentace závěrečné auditní zprávy 
 
Zpráva z auditu byla prezentována vedení dne 12. 6. 2018, následně byly hlavní výstupy auditní zprávy 
prezentovány řadovým zaměstnancům/kyním v termínu 29. 6. 2018. 
 
OSOBY ZAPOJENÉ DO AUDITU 
 
V rámci genderového auditu byla ustanovena hlavní kontaktní osoba pověřená koordinací auditu 
(organizace, harmonogram). Ve spolupráci s vedením společnosti byla stanovena metodologická 
strategie (typ a počet metod) s vazbou na konkrétní respondenty/ky auditu na určitých pozicích.  
Dotazníkové šetření podstoupilo 72 % zaměstnanců/kyň (37 osob). Pro IR byli cíleně zvoleni 3 vedoucí 
pracovníci/ice, dále byly vytipovány 4 osoby na pozicích řadových zaměstnanců/kyň napříč organizační 
strukturou. Do FG bylo celkem zapojeno 15 osob – z hlediska organizační struktury byli zapojeni řadoví 
zaměstnanci/kyně. Volba byla motivována diverzním zastoupením úseků i postů v hierarchii. 
Pozorování se týkalo 2 porad. 
 
STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY  
 
Závěrečná zpráva je v zájmu maximální přehlednosti rozčleněna do 10 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“. Doporučení jsou v některých případech završena „tipy pro další rozvoj“ které 
plasticky přibližují principy a dopady uvedených 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.  
 
PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme vedení a všem zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří se zapojili do rozhovorů, diskusí a 
dotazníkového šetření. K datům přistupujeme eticky a s velkým respektem.  
 
Děkujeme panu/í řediteli/ce za vytvoření zázemí pro metody realizované v prostorách organizace, 
možnost zúčastnit se porad jako pozorovatelé. 
 
Rádi bychom poděkovali panu/í zástupci/kyni za vysoce profesionální a vstřícný přístup v roli 
koordinátora/ky auditních metod. Uvědomujeme si, že zorganizování všech auditních aktivit v provozu 
organizace nebylo vůbec jednoduché, o to více si této práce vážíme.   
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KAPITOLA č. 1: Strategie a cíle organizace (mise, vize, hodnoty)  

 

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.  

 
Strategické cíle organizace jsou formulovány ve střednědobém strategickém plánu, který byl 

vypracován v srpnu 2014 (výňatek ze strategie byl z důvodu citlivých informací anonymizován a 

zkrácen): 

• Prosazovat na všech úrovních zachování současného stavu organizací podobného zaměření, 

budeme se snažit odolávat všem ekonomickým, politickým i psychologickým tlaků a budeme žádat 

zřizovatele jak o morální podporu, tak i o podporu v oblasti propagace a financování. 

• Průběžně pracovat na odstraňování dalších slabých stránek, posilování silných stránek a využívání 
dalších příležitostí, které vyplynuly ze SWOT analýzy. (Strategický plán, s. 6-8) 

 

V rámci strategie nemá organizace formulovány specifické cíle v oblasti genderové rovnosti. Vedení  

však k tématu přistupuje odpovědně. V etickém kodexu je ošetřena nediskriminace nejen ve vztahu 

ke klientům/kách, ale i ke spolupracovníkům/icím:  

Nediskriminujeme jiné zaměstnance podle jejich věku, rasy, národnosti, náboženského vyznání, 

sociálního či etnického původu, invalidity, rodinného stavu, místa narození, těhotenství, rasy či barvy 

pleti, předchozího přesvědčení, pohlaví nebo sexuální orientace. (Etický kodex, s. 3) 

Organizace byla v roce 2014 oceněna v rámci soutěže, jejímž cílem je ocenit a zviditelnit ty organizace 

veřejného sektoru, které si stejně jako on váží svých zaměstnaných a vytvářejí pro ně vstřícné 

pracovní prostředí.  Tématem soutěže byly příklady dobré praxe v uplatňování rovných příležitostí 

v příspěvkových organizacích. Organizace byla oceněna za užívání genderově citlivého jazyka a také 

za motivaci a vedení k dobrovolnictví.  

Vize ředitele/ky spočívá v zajištění kontinuity organizace prostřednictvím rozšíření své nabídky 

potřebné pro trh práce. Tuto vizi komunikuje v rámci provozních porad. Organizace však nemá vizi 

písemně formulovánu. V organizačním řádu je formulována mise (poslání) takto: „Základním posláním 

organizace je poskytovat své služby vymezené příslušnými obecně závaznými právními předpisy.“ 

(Organizační řád, s.1) 

Tomu odpovídala i vyjádření respondentů v dotazníkovém šetření (viz tab. 1).  Z formulací je zřejmé, 

že mají představu o poslání, ale ta vychází spíše z obecného povědomí, co by organizace stejného 

zaměření. Nezohledňuje jedinečnost organizace, její postavení v regionu, apod. 

  

Během skupinových a individuálních rozhovorů se zaměstnanci/kyněmi jsme se na jedinečnost 
organizace z jejich pohledu přímo dotazovali.  
 
Hodnoty, na kterých organizace staví, jsou formulovány v etickém kodexu: kvalita, osobní přístup, 
odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Během rozhovorů se však ukázalo, že ne všechny jsou 
v organizaci „žité“. Zejména týmová spolupráce se příliš nedaří. Prohlášení „jsme týmová organizace, 
která  táhne za jeden provaz“ si nevybral žádný z respondentů dotazníkového šetření jako 
charakteristiku auditované organizace. 
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☺ Dobré praxe: 

✓ Pozitivně ceníme, že organizace se v rámci etického kodexu explicitně vymezuje vůči různým 

formám diskriminace, včetně té založené na genderu. 

 

✓ Hodnoty organizace jsou definovány „obousměrně“. 

Strategická doporučení: 

• Doporučujeme formulovat strategické cíle s výraznějším akcentem také na lidské zdroje 

organizace. Střednědobý strategický plán již v tuto chvíli pracuje s cílem v podobě 

kontinuálního vzdělávání týmu, což je skvělý krok. Doporučujeme však ve strategických cílech 

reflektovat také další HR priority, nesené i touto auditní zprávou (nábor, hodnocení, rozvojové 

aktivity aj.) 

 

• Explicitně formulujte cíle v oblasti rovných příležitostí.  

 

Dílčí doporučení: 

• Doporučujeme formulovat vizi a misi organizace tak, aby se v nich promítala jedinečnost 
organizace, aby s ní mohl souznít každý ze zaměstnanců/kyň. Na zrodu těchto formulací se 
vyplácí aktivně spolupracovat jako tým (např. na společném výjezdu, teambuildingu, apod.)  

KAPITOLA č. 2: Institucionální zajištění politiky 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. 

 

Firemní kultura organizace je respondenty/kami auditu v dotazníkovém šetření hodnocena pozitivně 

v 91,9 % (viz. graf č. 1). Výsledky v měkkých metodách už tak jednoznačné nebyly. Během rozhovorů 

a fokusních skupin se postupně rozkrývaly příčiny těchto rozporů: 

1) Někteří respondenti a respondentky přicházeli do auditu se značnými obavami, které se 

projevovaly odmítáním audionahrávky z auditního rozhovoru. Často se obezřetnost a nedůvěra 

odvíjela od neinformovanosti o auditu, jeho smyslu a využití. V průběhu rozhovorů se ukázalo, že 

v organizaci je obvyklé, že zaměstnanců/kyním chybí kontext při nastavení procesů či učinění 

rozhodnutí vedení.  

Jedna skupina pracovníků/ic se většinově vyjadřovala v tom smyslu, že jim nevyhovuje, pokud 

neznají kontext rozhodnutí, a vnímají, že je tento model v organizaci často používán. 
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Jakmile měli ze strany auditního týmu dostatek informací ke smyslu a průběhu auditu, byli 

otevření a snažili se podat relevantní informace.  

Druhá skupina pracovníků/ic neočekává informace o kontextu jednotlivých rozhodnutí vedení 

nebo při přidělování úkolů, naopak byli spíš zaskočeni tím, že se někdo zajímá o jejich názory 

na procesní nastavení. V průběhu auditu se to projevovalo tím, že měli problém se nějak vyjádřit, 

často mlčeli nebo v odpovědích volili spíše obecné formulace, nechtěli je prezentovat na 

konkrétních příkladech nebo zacházet do podrobností. 

 

2) Atmosféra na pracovišti se různí dle jednotlivých úseků. Zaměstnanci/kyně zmiňují fenomén 

„skupinkování“ a osobnostní nesoulad jako hlavní faktory narušení atmosféry. Komunikace 

uvnitř jednotlivých úseků je hodnocena lépe, než vztahy napříč.  

V jednom z auditovaných úseků panuje nedůvěra mezi jednotlivými pracovníky/icemi a jejich 

nadřízeným/ou. Ta má základ z doby, kdy došlo k významnější obměně zaměstnaných 

v návaznosti na legislativní požadavek kvalifikace. Dochází zde pouze k předávání informací, vázne 

obousměrná komunikace, chybí budování vztahů. 

Z pohledu zaměstnaných je dobrá atmosféra v rámci provozně-ekonomického úseku.  

Také v kolektivu jednoho z dalších úseků jsme nezaznamenali žádný nesoulad jak při 

rozhovorech, tak při zúčastněném pozorování porady.  

 

3)  Roli hraje prostorové upořádání organizace. Kanceláře jsou po 2 - 3. To na jednu stranu 

zaměstnaní oceňují, protože mají klid na práci, na druhou stranu zde vidí úskalí vytváření skupinek. 

Jedna z kanceláří je větší a je v ní umístěn kávovar, proto se jí mezi zaměstnanými říká „kavárna“. 

Je to místo neformálního setkávání. 

 

 

Graf č. 1: Považujete firemní kulturu organizace za zdravou? 

 
 

 
7)  Způsob řízení se z pohledu některých zaměstnanců/kyň vyznačuje přílišnou direktivností, 

  malým prostorem pro participaci ze strany zaměstnaných.  
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  8)   Důležitým zdrojem netematizované pracovní frustrace je přetížení a vyčerpání. 

  

  

V rámci dotazníkového šetření měli zaměstnaní ohodnotit míru své pracovní spokojenosti. Ohodnotili 

ji průměrnou známkou 1,94. (Viz graf č. 2), což je velmi dobrý výsledek. 

Graf č. 2: Jak byste vyjádřil/a míru své pracovní spokojenosti? 

 

Součástí auditního šetření bylo také mapování úrovně komunikace napříč organizací. Zaměstnaní jsou 

převážně spokojeni s úrovní komunikace v organizaci, pouze 7 respondentů/ek dotazníkového šetření 

se vyjádřilo negativně (viz graf č. 3). V rámci rozhovorů jsme se snažili rozkrýt, z čeho nespokojenost 

pramení.  

Graf č. 3: Jste spokojen/a s úrovní komunikace mezi dospělými? 

 

Na jednom z úseků pracují zaměstnaní pouze odpoledne, noční služby zajišťují jiní. V minulosti byl 

režim jiný. Ke změně došlo z důvodu časté fluktuace, vedení vyšlo vstříc uchazečům/kám o tuto 

pracovní pozici. Odpoledním zaměstnaným byla změna pouze oznámena. Předchozí režim jim 

vyhovoval více. Nyní je to náročnější na předávání informací. Zaměstnaní tohoto úseku jsou spokojení 

s komunikací ohledně předávání informací.  

Rezervy na úrovni komunikace a spolupráce se odráží i v charakteristice organizace jako celku. Jak 

vyplývá z grafu č. 4, z pohledu zaměstnanců/kyň chybí organizaci týmovost. 
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Sdělením grafu je také skutečnost, že vztahy a lidskost jsou dominantní pociťovanou charakteristikou 

a potřebou zaměstnanců/kyň. To samo o sobě představuje pozitivní zjištění. Pozor ovšem na 

dostatečnou podporu lidí funkčními procesy – pokud např. na úrovni středního managementu dochází 

k nedostatečnému či nevyrovnanému vedení týmů, tyto nedostatky se vnitřně nastavení lidé budou 

snažit kompenzovat formou vztahů, a to je značně zatěžující. Navíc, pokud se ojediněle negativně 

zanesou osobní vztahy, udělají ještě více škody než nefunkční pracovní procesy. 

 

V rámci auditu jsme také sledovali, jak jsou nadřízení otevřeni návrhům, podnětům a pracovním 

potřebám, které přicházejí „zdola“. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 92 % respondentů/ek 

považuje své nadřízené za otevřené (viz graf č. 5). Během rozhovorů se však ukázalo, že realita tak 

jednoznačně pozitivní není. Byly významné rozdíly v hodnocení s ohledem na vedoucí/ho 

konkrétního úseku.  

Vysoká spokojenost se projevovala na jednom z úseků, který je řízen přímo ředitelem/kou .  Velký vliv 

na tuto situaci má i zavedení pravidelných porad, které probíhají 1x týdně. Vedení je tak v úzkém 

kontaktu se zaměstnanci/kyněmi tohoto úseku, ti mají často příležitost se vyjádřit. Nemusí překonávat 

pomyslné bariéry ve smyslu dojít si za vedením, aby se o nich vědělo. I během zúčastněného 

pozorování porady tohoto úseku vznášel/a ředitel/ka dotazy tímto směrem, aby např. v rámci 

finančního plánování zohlednil/a potřeby ve vybavenosti úseku.  

Spokojení jsou i provozní zaměstnanci/kyně. Často mají zkušenost s prací u jiných zaměstnavatelů a 

podmínky porovnávají. V auditované organizaci vnímají, že je jim dána důvěra, že právě oni jsou 

profesionály na svém místě.  Např., pokud si řeknou o konkrétní čisticí prostředky, nikdo to 

nezpochybňuje z pozice, že uklízet umí každý a tudíž rozhodovat se bude „od stolu“. 

Nejméně spokojeni s otevřeností nadřízených k podnětům a návrhům vyjadřují zaměstnaní jiného 

úseku. Často zmiňují neochotu vedení k přijmutí změn. 

Graf č. 5: Jsou Vaši nadřízení otevření Vašim návrhům, podnětům a potřebám? 
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Genderová rovnost je podstatnou charakteristikou firemní kultury. Více než  86 % respondentů/ek 
z dotazníkového šetření se k výroku o rovných podmínkách vyjadřuje kladně (viz graf č.6). To bylo 
následně ověřeno i rozhovory.  
 
Vedení organizace dbá na rovný přístup napříč procesy. V oblasti náboru je obtížné přilákat muže. 
Vedení nepředjímá, že potřebu sladění práce s péčí mají jen ženy. Zkrácený úvazek z osobních důvodů 
čerpal v minulosti i muž. 
 
Organizace má zpracovaný etický kodex z roku 2013, který nastavuje standardy chování a jednání 
dovnitř i vně organizace. Ve všech oblastech výslovně uvádí závazek nediskriminace na základě věku, 
rasy, národnosti, náboženského vyznání, sociálního či etnického původu, invalidity, rodinného stavu, 
místa narození, těhotenství, rasy či barvy pleti, předchozího přesvědčení, pohlaví nebo sexuální 
orientace. 
„Etický kodex jakožto morální závazek říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích organizace 
staví a o jaké spolupracovníky se chce opírat do budoucna. Upravuje mravní postoje, chování a jednání 
všech zaměstnanců vůči klientům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti.“ 
Jde o materiál, v němž by například zaměstnanci/kyně mohli hledat oporu při řešení situací na hranici 
obtěžování, šikany či diskriminace. 
 
Graf č. 6: „V auditované organizaci mají zaměstnanci i zaměstnankyně rovné podmínky.“ Souhlasíte 
s tímto prohlášením? 

 

V dotazníkovém šetření uvedlo 12 respondentů, že se setkalo s projevy šikany mezi dospělými (viz 
graf č.7). Při podrobnějším zkoumání v rámci rozhovorů se auditní tým setkal se třemi typy situací, 
které mohli zaměstnaní vnímat jako ohrožení: 

1) Situace před cca 5 lety, kdy část zaměstnaných musela opustit organizaci z důvodu nesplnění 
legislativního požadavku na kvalifikaci. Šlo o citlivou situaci provázenou emocemi, dodnes 
v týmu přetrvává pocit nespravedlnosti. Kolektiv rozhodnutí respektuje, ale nese ho těžce, 
poukazuje na nepochopení jejich postoje ze strany vedení.  

2) Rozdílný charakter práce mezi jednotlivými zaměstnanými může vést k pocitům diskriminace. 
Práce obou skupin má svá specifika. Ředitel/ka se snaží toto komunikovat směrem do týmu a 
narovnávat tak vztahy mezi těmito skupinami. 

3) Osobnostní nastavení některých jednotlivců může vést jednání, které je považováno 
za diskriminační.  
Vedení však takovéto jednání nenechává bez povšimnutí. Pokud se objeví náznak diskriminace, 
aktivně do jednání vstupuje a řeší ho.  
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Graf č. 7: Zažil/a jste někdy v týmu obtěžování či šikanu mezi dospělými? 

 

V rámci dotazníkového šetření se téměř 87 % respondentů vyjádřilo v tom smyslu, že důvěřují vedení 
(viz graf č. 8). V rámci rozhovorů se toto potvrdilo. Řadoví zaměstnaní jsi jsou vědomi toho, že 
ředitel/ka od počátku svého působení v organizaci činí kroky k udržení organizace a to se jí daří. 
Jeho/jí vize stabilizace organizace potvrzuje a přináší viditelné výsledky. Nejvyšší vedení ve složení 
ředitel/ka a zástupce/kyně ředitele/ky vnímají jako tým, který se skvěle doplňuje, umí dojít ke 
konsenzu a řešit nastalé situace. 
 
Graf č. 8: Máte důvěru ve vedení organizace? 

 

☺ Dobré praxe: 

✓ Vyváženě zpracovaný etický kodex. 

✓ Genderová rovnost je nejen deklarovanou, ale žitou hodnotou firemní kultury. 

✓ Tým důvěřuje svému nejvyššímu vedení. Přes zmíněné trhliny v kvalitě vztahů a procesů se 

ředitel/ka organizace svým zaměstnancům/kyním jeví jako zodpovědný/á manažer/ka, 

který/á má na paměti jak potřeby lidí, tak dobré jméno organizace. 

Strategická doporučení: 

• Vzhledem k tomu, jak důležitá je v týmu potřeba rozumět rozhodnutím svého vedení, 

doporučujeme cíleně rozšiřovat horizontální prvky řízení. Vznikem dalších dílčích platforem 
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(např. mentoři aj.) zajistíte, že tým bude aktivně angažován v rozhodovacích procesech a 

bude lépe rozumět i kontextu rozhodnutí, která se dějí na vrcholu pyramidy řízení. 

 

Dílčí doporučení: 

• Doporučujeme cíleně podporovat práci v týmu, ať už iniciací týmových akcí shora nebo 

vytvářením podmínek pro akce organizované řadovými zaměstnanci/kyněmi. Zvážit, v jakých 

případech podpořit spolupráci mezi úseky a kdy uvnitř úseku. Zmapovat týmové role 

stávajících zaměstnanců/kyň, chybějící články zohlednit při náboru nových zaměstnaných. 

Postupně hledat, jaký formát by nejvíce vyhovoval, ladit poměr formální a neformální části, 

dostupnost místa i časovou. 

• Podporovat společná setkávání zaměstnanců/kyň, ponechat dobrovolnost, ale motivovat a 

ujišťovat každého jednotlivce, že jeho účast je vítaná. 

• Podpořit participaci řadových zaměstnaných na rozhodování ve věcech, které se jich týkají. 

Informovat je o kontextu, aby danou věc neposuzovali jen ze svého úhlu pohledu. Budou tak 

více ochotni k přijímání kompromisů nebo případných nepopulárních řešení. Zároveň je to 

příležitost k nacházení nových řešení. Na příkladu historické kauzy v souvislosti s personální 

obměnou týmu kvůli nedostatečné kvalifikaci lze demonstrovat, jaký vliv na pocity uvnitř týmu 

má rozhodnutí vedení, které není dostatečně a opakovaně komunikováno. Dopady jsou v týmu 

patrné dodnes.  

• Využít etický kodex jako odrazový můstek při komunikaci citlivých témat jako je např. 

diskriminace, šikana. Udělat z něj funkční nástroj, aby nebyl jen na papíře. 

• Podpořit budování vztahů a komunikaci napříč týmem. Jako inspiraci lze využít odpovědi 

respondentů z dotazníkového šetření.  

• Zvažte využití rozvojových projektů pro nastartování týmové spolupráce napříč organizací. 

Osvědčenými metodami, které nemusí být mimo grantový režim dostupné, jsou např. 

skupinové mentorování nebo externí lektoring odborných částí týmových výjezdů. Osvědčují 

se také fyzicky nenáročné týmové simulační hry, které umožní lidem prožít principy, jež se 

odrážejí v etickém kodexu. 

 

 
 
Tabulka č. 3: Co podle Vás nejvíce upevňuje vzájemnou komunikaci a pozitivní atmosféru?  
 

Odpověď Četnost 

důvěra 5 

společné akce, projekty 3 

vstřícnost, upřímnost 3 

dobré vztahy na pracovišti 3 

akce mimo organizaci, společné aktivity 2 

sdílení info, společné schůzky, férové jednání 1 

vzájemná pomoc, spolupráce 1 

informovanost 1 

omezení pomluv, kritiky 1 

porady 1 

ochota naslouchat 1 
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shodné názory 1 

kolektivní přístup všech zúčastněných 1 

osobní přístup 1 

otevřenost 1 

sdílení 1 

soužití v kanceláři 1 

spolehlivost, jednotný přístup, aktivní postoj ke svěřeným úkolům, zodpovědnost, ochota 1 

to, že jsme malý kolektiv 1 

vzájemný respekt, slušnost ve vystupování, tolerance 1 

 

KAPITOLA č. 3: 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. 

 

3.1. Plánování lidských zdrojů 

Současný/á ředitel/ka byl/a jmenován/a do funkce v roce 1996.  

S cílem udržení organizace šel/šla cestou postupného rozšiřování nabídky. To s sebou přinášelo 
potřebu přijímání nových zaměstnaných.  

3.2. Nábor a výběr zaměstnanců/kyň 

Výběr nových lidí do týmu má vedení ztížené. Ovlivňuje jej prostředí menší obce, kvalifikační 
požadavky. Současně se na komplikacích podepisuje celkový nedostatek uchazečů/ek na trhu práce 
v době rekordně vysoké míry zaměstnanosti. Dalším podstatným faktorem je stále nízké finanční 
ohodnocení v oboru. Proto není ojedinělé, že se do výběrového řízení přihlásí jen jeden uchazeč/ka. 

S ohledem na výše zmíněné probíhá nábor nejen formou inzerce (webové stránky, portál úřadu práce), 
ale také formou oslovování vhodných kandidátů/ek.  
 
V dnešní době už je mezi uchazeči o zaměstnání obvyklé, že napřímo oslovují vytipované 
zaměstnavatele s informací o zájmu u nich pracovat, aniž by čekali na zveřejnění inzerátu. Toho vedení  
využívá a průběžně takové zájemce registruje a v případě potřeby je kontaktuje. Výborně.  

Výběrové řízení probíhá formou pohovoru, u ekonomických pozic je doplněn vědomostním testem.  

Pohovor s kandidáty/kami na obsazované pozice vede ředitel/ka a dále se zpravidla účastní vedoucí 

daného úseku.  

Dle vyjádření respondentů/ek v dotazníkovém šetření probíhá přijímací pohovor profesionálně a 

v příjemné atmosféře (viz graf č. 9). 
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V rámci dotazníkového šetření ohodnotili respondenti kvalitu výběru zaměstnanců/kyň průměrnou 

známkou 2,1 (viz graf č. 10). To je v kontextu auditovaných organizací spíše pozitivní výsledek. Lze jej 

vysvětlit jak porozuměním ze strany týmu okolnostem, které v současné době výběr nových lidí 

podmiňují (nedostatek uchazečů, platové podmínky, poloha atd.), tak také převážně dobrými 

vzájemnými vztahy mezi zaměstnanci/kyněmi, které přesvědčení o dobrém výběru lidí zpětně 

upevňují. 

Graf č.9: Jaké bylo Vaše přijímací řízení? (a) atmosféra, b) profesionalita) 
 

 
 

Graf č. 10: Kvalita výběru zaměstnanců  
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3.3. Adaptační proces, zaškolování 

Adaptační proces a způsob zaškolování je závislý od pracovní pozice, která je obsazována.  

Během auditních rozhovorů se zaměstnaní zmiňovali, že by jim adaptaci významně usnadnilo, pokud 

by bylo zaškolení řešeno více systémově, a to i u přicházejících zaměstnaných s praxí v oboru. 

Pokud se vrací do zaměstnání zaměstnanec/kyně po mateřské či rodičovské dovolené, vychází 

v rámci adaptačního procesu vedení vstříc zkráceným úvazkem na přechodnou dobu nebo úpravou 

pracovní doby. To je výborná praxe. 

U zaměstnanců/kyň na provozně-ekonomickém úseku probíhá zaškolování individuálně. Vždy se 

však dbá na vytvoření vhodných podmínek ve formě souběhu zaměstnání stávajícího a nového 

zaměstnance/kyně, zajištěním odpovídajících odborných školení či konzultací. 

 

Graf č. 11: Věnoval zaměstnavatel po Vašem nástupu dostatek prostoru pracovnímu zaškolení? 

 
 
☺ Dobré praxe: 
 
✓ Při plánování lidských zdrojů má vedení na paměti hledisko vzdělání členů/členek týmu, ale 

reflektuje rovněž specifika a trendy generační výměny. 
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✓ Organizace kombinuje různé metody oslovování uchazečů/ek o zaměstnání, včetně vedení 

databáze zájemců.  

✓ Adaptační rozhovory jako procesní součást procesu zaškolování. 

✓ Individuální přístup v procesu zaškolování. 

✓ Ochota zaměstnavatele zohlednit potřebu slaďování práce a péče při adaptaci následující 

po pracovní pauze (MD/RD). 

 

Strategická doporučení: 

• Doporučujeme při plánování lidských zdrojů pracovat také s hlediskem genderového 

vyvážení. Ujasněte si, jaké jsou cílové skupiny Vaší náborové komunikace a jakými 

komunikačními prostředky (nástroji, tématy) lze na tyto skupiny cílit.  

 

• V náborové komunikaci neváhejte zúročovat vizi, misi a hodnoty rekrutující se z Vašich 

týmových workshopů (viz doporučení v kapitole 1). Pokud lze něčím upoutat pozornost 

nerozhodnutých aspirantů/aspirantek na místo u Vás, pak je to právě jedinečnost a osobitost 

organizace, kterou utváříte jako mozaiku každým drobným detailem v komunikaci 

organizace. 

Dílčí doporučení: 

• Při obsazování pracovních pozic doporučujeme zaměřovat se i na osobnostní charakteristiky 
uchazečů/ek, zajímat se o jejich postoje a zjišťovat, zda se potkáváte na hodnotách 
pojmenovaných v etickém kodexu. Ověřujte soulad aspirantů/aspirantek s vizí organizace.  
 

• Doporučujeme vytvořit pro nováčky písemný manuál v zájmu snadnější orientace v provozních 
agendách a běžném životě organizace.  Manuálem podpoříte standardizaci a usnadníte pozici 
mentorů. Adaptační proces nebude tolik závislý na osobnostním nastavení nováčka nebo 
přiděleného mentora.  

 

• Zvažte možnost přímého oslovování budoucí generace zaměstnanců/kyň v podobě stávajících 
studujících v jejich běžné výuce – formou přednášek, besed a diskusí můžete snadno přiblížit 
přidanou hodnotu Vaší organizace a získat tak konkurenční výhodu. 

 

• Doplňte své stávající metody náboru o komunikaci na sociálních sítích – zejména pro generaci Y a 
Z jde o vlivné prostory, jimž dávají při hledání zaměstnání i větší váhu než standardním vývěskám 
volných míst. 

KAPITOLA č. 4: Řízení lidí, kompetence a předávání informací 
 

V této kapitole je řešen příčný pilíř personálních procesů, kterým je řízení lidských zdrojů. Přístup 
k informacím je jednou ze základních podmínek rovného zacházení a způsob nastavení přenosu 
informací leccos vypovídá o firemní kultuře a politice organizace. Řízení lidských zdrojů neodlučitelně 
souvisí s kompetencemi a profily, jež jsou rovněž v centru zájmu. 

 

Jak vyplývá z organizační struktury, je organizace členěna na 3 úseky, každý má svoji/ého vedoucí/ho, 

všichni jsou podřízeni řediteli/ce.  
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Z auditních rozhovorů vyplynulo, že v organizaci převažuje direktivní styl řízení. Zaměstnaní by 

preferovali spíše participativní styl řízení. Jsou aktivní, rádi by se podíleli na nastavení procesů 

souvisejících s organizací práce. 

Organizace nevyužívá v personální práci kompetenční modely pracovních míst. Kompetence 

vedoucích zaměstnanců/kyň jsou popsány v organizačním řádu, náplně práce jednotlivých 

pracovních míst obsahují odpovědnosti, povinnosti a úkoly zaměstnance/kyně na dané pracovní pozici. 

Auditovaná organizace se při své činnosti řídí organizačními a řídícími normami, které  jsou 

zaměstnancům/kyním k dispozici jak v písemné formě, tak elektronicky na intranetu. K intranetu 

nemají přístup někteří provozní zaměstnanci (uklízečky, pomocné kuchařky). 

 

Z přístupu zaměstnanců/kyň při řešení zástupů je zřejmé, že mezi zaměstnanými panují obecně dobré 

vztahy. 

 

Základním nástrojem k předávání informací v organizaci je systém pravidelných porad.  Vzhledem 

k různým režimům pracovní doby je upravena pracovní doba tak, aby bylo možné se sejít s celým 

týmem ve středu odpoledne nebo v pátek. 

Provozní porady se konají jednou měsíčně. Dvakrát ročně se konají velké provozní porady. Z porad jsou 

pořizovány zápisy, které jsou uloženy na intranetu. Ze zápisu čerpají informace ti, kteří se porad 

nemohli zúčastnit, nebo i kdokoli z týmu, pokud má potřebu se vrátit k zadaným úkolům. Auditní tým 

absolvoval zúčastněné pozorování na dvou poradách, lze říci, že funkce stávajících porad je spíše 

informativní, méně řešitelská.  

Dalšími komunikačními  kanály jsou služební sdělení buď v písemné podobě nebo uložené ve složce 

intranetu a e-mailová komunikace. Zaměstnaní neznají pravidlo, které by určovalo, jaký typ 

informace je předáván formou služebního sdělení a jaký prostřednictvím e-mailu. Pokud má být 

zaručeno, že se zásadní informace dostala ke všem zaměstnancům/kyním, používá se oběžník. 

V organizačním řádu je zmiňována ještě nástěnka v jedné z kanceláří, ale tu nikdo z respondentů jako 

zdroj informací neuvedl.  

Co se týká přenosu informací od zaměstnaných směrem k řediteli/ce, je vesměs funkční. Zajišťují jej 

jak porady, tak osobní přístup vedení k zaměstnancům. 

Kde se objevují trhliny (opožděné, absentující či zkreslené informace), je tok shora dolů. 

V dotazníkovém šetření 60 % respondentů uvedlo, že informace občas netečou dobře (viz graf č. 12). 

Z hlediska charakteru informací pak lidé postrádají jak některá zásadní sdělení, tak také zpětnou vazbu 

k řešení vybraných záležitostí.  

 

Graf č. 12: „Mám vždy dostatek informací, které potřebuji pro svou práci.“ Souhlasíte s tímto 
prohlášením? 
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Na příkladu spuštění genderového auditu v organizaci lze obvykle identifikovat, kde typově dochází 

k potížím v přenosu informací. Vedení informovalo řadové zaměstnance/kyně o zahájení auditu 

na únorové provozní poradě. V dotazníkovém šetření uvádí poradu jako zdroj  prvotní informace 

o auditu pouze 15 % zaměstnanců/kyň. Dalších 25 % získalo informaci od nadřízeného, což mohlo 

souviset s přenesením informace z porady na podřízené, kteří se porady neúčastní. Avšak celá polovina 

respondentů se s informací o GA setkala až v okamžiku obdržení dotazníku. Většina z nich bez 

jakéhokoli kontextu. To následně ovlivnilo průběh dotazníkového šetření i měkkých metod, jelikož 

zaměstnaní nerozuměli kontextu zjišťování informací. 

 

Graf č. 13: Jakým způsobem jste získal/a informaci o spuštění genderového auditu? 

 

V rámci auditních rozhovorů se rozkrývaly uvedené slabiny v přenosu informací: 

1. Zaměstnaní neznají pravidlo, který typ informace je předáván formou služebního 

sdělení a který e-mailem. 

15%

25%

10%

50%

Jakým způsobem jste získal/a informaci o spuštění 
genderového auditu?

Informace zazněla na poradě.

Od nadřízené/ho pracovníka/ice

V neformálním meziosobním
kontaktu s kolegy/němi

Tento dotazník je mou první
informací.
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2. Informace se často předávají nesystémově při náhodném osobním setkání, a 

nedostanou se tak mezi všechny zaměstnance/kyně 

3. Informace se předávají při neformálním setkání a následně se nedistribuují 

standardní cestou mezi ostatní zaměstnance/kyně 

4. Vedoucí pracovníci/ice si zpravidla neověřují, zda se informace dostala ke všem 

zaměstnancům/kyním 

☺ Dobré praxe: 

✓ V organizaci je zavedený systém porad pro jednotlivé úseky. Je pamatováno i na porady 

propojující pedagogické a provozní zaměstnance. 

 

✓ Pozitivně ceníme, že pro přenos informací je v organizaci využíváno širší spektrum 

komunikačních kanálů. 

 

Strategická doporučení: 

• Doporučujeme výrazně systematizovat proces předávání informací v organizaci. Ujasněte si, 

jaké nástroje přenosu informací Vám plní jaké cíle a funkce, pro který typ sdělení je chcete 

do budoucna využívat.  

 

• Tým v tuto chvíli spíše nemá k dispozici řešitelské typy porad (pracovní skupiny, workshopy 

aj.). Doporučujeme tento typ týmových setkání (ideálně průřezových napříč úseky) 

do systému řízení začlenit. Mohou Vám plnit mnoho dílčích funkcí – tým se propojuje, je 

schopen vzájemné odborné diskuse, lidé mají prostor poznat více své hodnoty a postoje. 

 

•  Posilujte principy řízení založené na aktivizaci členů/členek týmu, přebírání 

spoluzodpovědnosti za společné výsledky a úspěchy a větší míře sepjetí nejužšího vedení 

s týmem. Lidé v organizacích s participativním formátem řízení daleko lépe rozumí 

rozhodnutí nejvyššího vedení a dokáží procesy samohybně posouvat. 

 

Dílčí doporučení: 

• V komunikaci k týmu nepodceňujte tzv. zlatý kruh komunikace. Při sdělování informací k týmu 

nepodceňujte žádnou ze složek „proč“, „jak“, „co“. Na příkladu spouštění genderového auditu 

lze demonstrovat, že ve většině případů nebylo v komunikaci obsaženo „proč“ – tedy nebyl 

vyjasněn cíl, smysl aktivity, čímž se oslabuje individuální porozumění a motivace k participaci. 

„Jak“ se vztahuje k metodám a nástrojům – například dotazník jako konkrétní dílčí metoda 

auditu měla být tím, co je komunikováno současně s „proč“. Teprve v poslední pomyslné fázi 

komunikace doporučujeme představit „co“ – tedy např. informaci, že se zaměstnanci mají do 

auditu zapojit a kdy.  

 

• Vyhýbejte se ad hoc situacím, kdy jsou do týmu nárazově a výběrově pouštěny důležité 

informace. Tento fenomén může na tým působit rozkladně – vytváří netransparentní 

prostředí, může vyvolat pocity nerovných podmínek a finálně limituje a zdržuje 

zaměstnance/kyně, kteří musí informace složitě dohledávat. 
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• Využívejte v předávání informací zpětnovazebné mechanismy. Zejména zdůrazňujeme 

potřebu ověřování došlých informací středním managementem u přidělených úseků.  

 

KAPITOLA č. 5: Řízení lidských zdrojů s ohledem na gender v kontextu životního 

cyklu zaměstnance/kyně 
 

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. 

 

V auditované organizaci bylo k 31. 3. 2018 zaměstnáno 51 osob, z toho je 42 zaměstnanců/kyň 

kmenových a 9 externích. Pokud se zaměříme pouze na kmenové zaměstnance/kyně, převažují 

z hlediska pohlaví ženy, kterých je 38, muži jsou v organizaci 4. Na vedoucích pozicích je poměr 4 : 1 

ve prospěch žen. V nejvyšším vedení je poměr mužů a žen vyrovnaný.  

Z hlediska počtu let odpracovaných v organizaci převažují „senioři“ nad „juniory“. Lidí, kteří v 

organizaci nepracují déle než 5 let, je 30 %. Velmi četně je zastoupena kategorie zaměstnanců/kyň 

s dobou působení více než 20 let - je jich téměř čtvrtina (viz graf č. 14). 

Graf č. 14: Délka pracovního působení 
 

 
 

Z hlediska věkové struktury (viz graf č. 15) je v organizaci nejvíce zaměstnanců/kyň ve věkové 

kategorii 40 - 49 let, činí 43% z celkového počtu zaměstnanců. Nedostatečně je zastoupená kategorie 

do 30 let, činí pouze 6 %. Průměrný věk zaměstnance v organizaci činí 45 let, je tedy vyšší než český 

průměr (42 let) i evropský průměr (39 let). 

Veden si je vědomo této situace a sledování věkové diverzity je jednou z priorit při náboru nových 

zaměstnanců/kyň. 
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Graf č. 15: Věková struktura zaměstnanců/kyň 
 

 

Dále jsme se zajímali, jak funguje mezi zaměstnanci/kyněmi mezigenerační spolupráce a výměna 

zkušeností. Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř 84 % respondentů je v této oblasti spokojeno 

(viz graf č. 16). Tomu odpovídaly i výpovědi zaměstnanců/kyň během rozhovorů.  

 

K výměně zkušeností dochází typicky v těchto situacích: 

1) Zaškolování 

2) Hospitace 

3) Výuka v tandemu 

4) Porady mezipředmětových komisí 

Graf č. 16: Funguje u Vás v organizaci mezigenerační spolupráce a výměna zkušeností? 

 

Z hlediska nastavení podmínek pro sladění práce a osobního života je auditovaná organizace 

hodnocena dobře, z dotazníkového šetření vyplývá průměrná známka 1,97 (viz graf č. 17). Když jsme 

se na tuto oblast zaměřili v rámci rozhovorů podrobněji, našli jsme rozdílné výpovědi. Nejvíce 

hodnocení ovlivňuje stanovená pracovní doba. Ta je u jednotlivých úseků různá. 

Graf č. 17: Jak se Vám daří sladit pracovní a osobní život? 

6%

20%

43%

25%

6%

Věková struktura zaměstnanců/kyň 

20-29 let

30-39 let

40-49 let

50-59 let

60 a více let
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Míru spokojenosti ovlivňuje také možnost využití některé z flexibilních forem organizace práce. 
V dotazníkovém šetření 30 % respondentů uvedlo, že jsou zaměstnáni na zkrácený úvazek (viz. tab. 
č. 5). To ve významném počtu případů umožňuje sladit práci zejména s péčí o děti. Vedení tuto 
možnost aktivně nabízí při návratu zaměstnaných z mateřské či rodičovské dovolené. Zkrácený 
úvazek je nabízen zaměstnancům/kyním  bez ohledu na pohlaví. 
V rámci rozhovorů jsme se setkali s informací, že vedení zaměstnaným vychází vstříc úpravou pracovní 
doby, pokud se rozhodnou pro doplnění kvalifikace.  
 
Tabulka č. 5: Máte možnost pracovat v některé z flexibilních forem práce? 
 

Odpověď Četnost 

Pružná pracovní doba 3 

Sdílené pracovní místo 1 

Nemám 12 

Práce z domova 9 

Zkrácený úvazek 12 

Je možné, ale nevyužívám 1 

 

☺ Dobré praxe: 

✓ Vedení vychází vstříc zaměstnancům/kyním při návratu z MD/RD při stanovení výše úvazku 

nebo úpravám v rozvrhu. 

✓ Pozitivně ceníme, že vedení dokáže zareagovat na potřeby z týmu týkající se úpravy 

pracovního režimu a nebojí se byť testovat alternativní uspořádání. 

✓ Diverzita je kýženou hodnotou vedení v oblasti náboru. 

Strategická doporučení: 

• Hledat systémově možnosti podpory slaďování práce a péče. Zapojit do procesu 

zaměstnance/kyně, kterých se to týká. Pracovat na úkolu týmově, např. formou workshopů.  

• Zrevidovat rozvržení pracovní doby jednotlivých úseků. Cíleně sledovat rovnováhu mezi 

funkčností a možnostmi slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců/kyň. 

Nepředjímat, že něco nebude fungovat, jenom proto, že se na to v jiné organizaci podobného 
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zaměření neosvědčilo. Dát prostor k pilotování v podmínkách této organizace. Vyhodnotit 

pilotovanou změnu, poskytnout zpětnou vazbu. Pokud se neosvědčí, vytrvat v hledání jiného 

řešení.  

• Učiňte z flexibilních forem pracovního uspořádání a slaďovacích benefitů stabilně 1 z témat 

v rámci hodnotících rozhovorů – do této oblasti se Vám vyplatí věnovat manažerskou energii. 

Ve flexibilitě je ukryt klíč k náboru, je nástrojem péče o zaměstnance, vlivným benefitem a 

podstatným atributem firemní kultury. 

Dílčí doporučení: 

• Bylo řečeno, že vedení vnímá věkovou diverzitu týmu jako potřebnou. Avšak pohledem 

auditního týmu zatím nebyla přijata konkrétní opatření na podporu náboru věkové kategorie 

do 30 let, kterou je nutné v týmu prioritně posílit. Kolektiv organizace stárne a věkoví junioři 

jsou v něm zastoupeni minimálně. Pro organizaci to znamená riziko. Doporučujeme zaměřit se 

na specifika generací Y a Z nejen v kontextu náboru, ale také nástrojů motivace a hodnot, 

kterých si v organizaci cení. Systémově nastavená politika work-life balance je jedním z pilířů, 

kterými chybějící generaci oslovíte. Zvažte zavedení konta pracovní doby u vybraných pozic. 

Vždy snímejte potřeby, diskutujte s týmem a pokoušejte se přinášet opatření šitá na míru, 

ať tým rozumí tomu, co se děje (a případně i tomu, proč se na každém oddělení nastavuje 

trochu jiný typ flexibilní práce). Avizujte, že nemáte žádné 100 % ověřené know-how, ale že 

rádi dáte šanci změně, která může přinést pracovní spokojenost a eliminovat přetížení. 

KAPITOLA č. 6: Péče o zaměstnance/kyně, benefity, 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.  

 

V rámci dotazníkového šetření auditní tým zjišťoval, nakolik jsou zaměstnaní informováni o nabídce 

zaměstnaneckých benefitů. 78 % zaměstnaných prokázalo informovanost v této oblasti. Pouze 

2 zaměstnanci/kyně uvedli, že neví. Dalších 6 osob uvedlo, že v organizaci nejsou žádné benefity.  

Co se týče benefitů financovaných z FKSP, kromě dotovaného stravování bývá 1 x ročně hrazena 

společná akce typu cyklovýlet, divadelní představení, apod. Informace o aktuálních benefitech se 

zaměstnaní dovídají na velkých provozních poradách.  Zaměstnaní si jsou vědomi omezených 

možností zejména finančních benefitů. 

 

Tabulka č. 6: Které ze stávající nabídky benefitů/výhod považujete pro sebe za skutečně motivující? 

 

Odpověď Četnost 

Žádný 9 

DVPP 9 

bez odpovědi 6 
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hodně dovolené 5 

Odměny 3 

placené semináře 1 

víkendový pobyt  1 

Welness 1 

příznivá pracovní doba 1 

 
Z auditního šetření vyplývá, že tradičně poskytované benefity, které jsou univerzální pro všechny 
zaměstnance/kyně, neplní svou roli motivátorů. Tým je převážně motivován vnitřně a zaměstnání 
v organizaci pojímá z hlediska 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. 

 
Tabulka č. 7: Jaký nový (tj. jiný než je součástí stávající nabídky) benefit/výhodu ze strany 
zaměstnavatele byste nejvíce uvítal/a? 
 

Odpověď Četnost 

příspěvek na důchodové připojištění 12 

sick days 6 

příspěvky na zlepšení zdraví (masáže, solná jeskyně, permanentky na sport) 4 

příspěvek na rekreaci 3 

jazykové kurzy 1 

kurzy z oblasti duševního zdraví 1 

sport, procházky 1 

pro každého PC 1 

Teambuilding 1 

společné zájezdy 1 

finančně hrazenou účast na tuzemských i zahraničních konferencích 1 

mimořádné odměny podle náročnosti práce jednotlivých pracovníků 1 

společné akce (výlety) pro zaměstnance i s rodinami 1 

výběr z více druhů jídel 1 

 

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

smyslu slova. Cílem je dát lidem najevo, že jsou pro organizaci hodnotní a cenní, že bez nich se bude 

poslání organizace naplňovat jen velmi těžko. Současně je cílem podpořit a povzbudit při zvládání 

pracovní zátěže, při kombinaci požadavků vyplývajících z životních rolí.  

Zaměstnanci/kyně hodnotí míru své pracovní spokojenosti průměrnou známkou 1,94 (viz graf č. 18). 

To je v kontextu převažující vnitřní motivace u členů/členek týmu velmi dobrý výsledek. 

Graf č. 18: 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. 19: Považujete pracovní prostředí za podnětné pro svou práci? 

 
 

☺ Dobré praxe: 

✓ Lidé v organizaci rozumí finančnímu kontextu organizace a nemají přehnaná očekávání stran 

tradičně poskytovaných benefitů – o to více prostoru zaujímají motivátory vnitřního 

charakteru.  

 

✓ Zaměstnanci/kyně dokáží ocenit míru kultivovanosti prostředí a z auditu vystupuje, že firemní 

kultura a její zdraví je de facto dalším vlivným motivátorem. Z toho současně plyne, že 

s pozitivním ohlasem se u Vás kdykoli setká i adresná manažerská pozornost ve smyslu péče 

o lidské zdroje. 

Strategická doporučení: 
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• Doporučujeme stanovit si koncepci zaměstnaneckých benefitů pro Vaši organizaci. Jaké funkce 
mají plnit právě u vás v organizaci? Jde o zmíněnou motivaci, propojenost týmů, eliminaci vyhoření, 
nebo něco dalšího? Jakou roli v nabídce má hrát zaměstnavatel a jakou zaměstnanci/kyně? 
Chceme jít cestou individualizovaných nenárokových a specifických benefitů šitých na míru 
danému člověku? Po zodpovězení těchto strategických otázek snadno napojíte systém 
zaměstnaneckých benefitů na proces hodnocení a odměňování. 
 

Dílčí doporučení: 

 

• Komunikujte do týmu výzvu spojenou s kreativním ztvárněním seznamu zaměstnaneckých 
benefitů. Nápad a spolupráci týmu na vytváření seznamu honorujte. Podobné aktivity mohou 
povzbudit a provázat tým, lépe se poznat a kriticky se nad stávající nabídkou zamyslet. Výsledek 
může mít podobu koláže, posteru nebo třeba mapy a měl by být součástí pracovního prostředí 
jednotlivých oddělení. Sledujte, co se při vytváření ocitá na seznamu. Jsou v něm kromě tradičních 
materiálních benefitů zastoupené hodnoty? Atmosféra na pracovišti? Vztahy? Diskutujte o 
seznamu s týmem a umožňujte mu jej pravidelně revidovat (např. doplňovat o již zmíněné 
hodnotové prvky). 

 

• Doporučujeme 1 x ročně provést průzkum spokojenosti spojený s hlasováním o případný nový 
benefit/benefity z předem definovaného předvýběru (abyste zamezili eventualitě, že vyhraje 
benefit v podobě 100 dní sick days ročně ☺).  

 

• Většina současného zaměstnaneckého kmenu tvoří lidé již po absolvované rodičovské dovolené. 

Také proto by uvítali benefity podporující slaďování práce a péče o rodinu – může jít o pružněji 

nastavenou pracovní dobu, benefit hlídání dětí pro nárazové situace či usnadnění 

ranní/odpolední logistiky. Doporučujeme před startem takového benefitu zjistit požadovaný 

formát, tak aby potřebám zaměstnanců vyhovoval.  

 

• Doporučujeme v intencích „pečujících“ benefitů zavést i pro řadové a provozní 

zaměstnance/kyně nenárokový benefit v podobě rozvojového koučinku. Je důležitý pro sladění 

požadavků plynoucích z profesní a soukromé sféry, ale také pro prevenci vyhoření a pro možnost 

oddělit práci a soukromí z hlediska stanovení hranic jednotlivých rolí. 

KAPITOLA č. 7: 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. 

 

Odborné vzdělávání je v organzizaci vedením podporované. To potvrzují i výsledky dotazníkového 

šetření, ve kterém 89 % respondentů uvádí, že jim zaměstnavatel dává dostatek příležitostí se odborně 

vzdělávat. (viz graf č. 20). 

 

Graf č. 20: Dává Vám zaměstnavatel dostatek příležitostí se odborně vzdělávat? 
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Organizace má vypracovánu interní směrnici Obecný plán dalšího vzdělávání, který se každoročně 

upravuje.  

V případě studia ke splnění kvalifikačních požadavků je organizace vstřícná úpravou pracovní doby, 

což deklaruje v interní směrnici.  

Během roku si každý zaměstnanec/kyně může objednat jedno školení. Pokud to souvisí s náplní práce 

a dovolí to rozpočet, podílí se zaměstnavatel na jeho finančním zabezpečení.  

 

Při výběru poskytovatele školení organizace sleduje cenu, dostupnost a bere v potaz, zda se jedná 

o akreditovaný kurz. Organizace dává přednost kurzům, které je možné realizovat v prostorách 

organizace. 

Organizace se také zapojuje do projektů zaměřených na vzdělávání.  

 

Jak z auditu vyplynulo, zaměstnanci/kyně jsou dostatečně informováni o možnostech vzdělávání. 

V dotazníkovém šetření to uvedlo 75,6 % respondentů (viz graf č. 21. 

Graf č. 21: Jste dostatečně informován/a o možnostech vzdělávání? 
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Jak vyplývá z dotazníkového šetření, zaměstnanci/kyně vnímají vzdělávání pozitivně (viz graf č. 22). 

To bylo ověřeno i v rámci rozhovorů. Vzhledem k tomu, že je vzdělávání zaměstnanými pojímáno jako 

nástroj osobního rozvoje, lze jej bez obav považovat za další podstatný segment v nabídce benefitů 

organizace. 

 

Graf č. 22: Vnímáte vzdělávání jako aktivitu využitelnou i pro svůj osobní rozvoj? 

 

Pokud jsme se v rozhovorech blíže zaměřili na typ a rozsah vzdělávání, převažovala preference 

krátkých školení, a to s důrazem na praktické využití (viz tabulka č. 8). Znamená to, že tým je v oblasti 

vzdělávání zralý, a dokáže trefně pojmenovávat vzdělávací potřeby na základě zkušeností, které se 

jednotlivcům osvědčují.  

Dalším prostorem pro rozvoj dovedností je vzájemné sdílení metod, know-how. V této oblasti se jeví 

jako funkční využívání supervizí, náslechů. Organizace ale těchto možnosti nevyužívá systémově.  
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Tabulka č. 8: Jaký typ vzdělávacích aktivit preferujete (rozsah, zaměření)? 
 

Odpověď Četnost 

odborné přednášky 5 

bez odpovědi 4 

podle aprobovaných předmětů 4 

přednášky – psychologie 4 

školení v rozsahu několika hodin, jednodenní 4 

odborné konference 3 

pedagogický seminář 2 

semináře: zdravotnické, manažerské, sociální 1 

vzdělávací exkurze, praxe, poznání odborníka 1 

semináře zaměřené prakticky - odborná slovní zásoba, aktivity do výuky apod. 1 

nezáleží na rozsahu, ale právě na zaměření 1 

na zaměření první pomoci 1 

typ je mi jedno, hlavně, když to do praxe k něčemu je 1 

semináře s praktickým využitím + propojení moderní IT technologie 1 

Sebevzdělávání 1 

 

☺ Dobré praxe: 

✓ Prostor ke vzdělávání je dáván každému.  

✓ Vedení vítá, když se zaměstnanci vzdělávají a podporuje je.  

✓ Zaměstnanci/kyně preferují krátké a praktické formáty vzdělávání, v čemž se snoubí důraz 

na aplikaci a na časovou efektivitu. 

✓ Vzdělávání má v organizaci zřejmou koncepci a podléhá krátkodobému i dlouhodobému 

plánování. 

Strategická doporučení: 

• Doporučujeme se ve strategii vzdělávání zaměstnanců/kyň důkladněji zaměřit na osobní rozvoj 

zaměstnanců/kyň.  

Dílčí doporučení: 

• Zatím nedostatečně využitou formou je interní lektoring ve smyslu nabídnutí vlastní odbornosti 

ostatním členům týmu – na této bázi v některých organizacích fungují např. jazykové kurzy, 

počítačové kurzy, ale také arteterapie či některé meditační techniky. Záleží vždy na dovednostech 

lidí v týmu a jejich motivaci ke sdílení. Finanční honorář pro poskytovatele vzdělávání by měl 

být samozřejmostí, ale investice tohoto rázu se vždy vyplatí. 

KAPITOLA č. 8:  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. 
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Oblast hodnocení a odměňování je jednou z nejkomplikovanějších napříč auditem. Do výsledného 

auditního obrazu vstupuje celá řada faktorů, včetně obecných jevů. Tyto fenomény určitým způsobem 

zkreslují výsledky auditů v podobných institucích. Navzdory tomu je snahou auditního týmu co 

nejvýstižněji popsat zjištění, která jsou relevantní právě pro konkrétní auditovanou organizaci. 

Finanční odměňování je v organizaci nastaveno systémově. Vnitřní platový řád obsahuje nejen 

informace o zařazení pracovníků/ic do platových tříd a stupňů, ale také o nadtarifních složkách platu. 

V organizaci nemají  zaměstnanci/kyně osobní ohodnocení. Z rozhovorů je zřejmé, že tato situace 

nastala v návaznosti na legislativní požadavek navýšení platů. 

 

Dle vnitřního platového řádu tvoří nenárokovou složku mzdy zákonné příplatky. 

Pro mimořádné odměny nejsou stanovena pravidla. Jsou nicméně navázány na odvedenou práci 

navíc. Udělení odměny je v kompetenci ředitele/ky, pro kterou připravují podklady vedoucí 

jednotlivých úseků pravidelně měsíčně. 

 

Graf č. 23: Jsou podle Vás jasná pravidla a kritéria, která ovlivňují výši nenárokové složky platu? 

 

Zaměstnanci/kyně neví předem, jakou výši odměny a za jaké konkrétní činnosti ji mohou dostat.  

Pokud je odměna vyplacena, mají zpětnou vazbu, za co konkrétně ji obdrželi.  

 

Finanční ohodnocení nezohledňuje to, jak kvalitně zaměstnaní svoji práci odvádějí. Stoupá tak 

význam slovního hodnocení. V dotazníkovém šetření se 70,3 % respondentů vyjádřilo v tom smyslu, 

že dostává dostatečnou zpětnou vazbu ke svému pracovnímu výkonu, 29,7 % si to nemyslí (viz graf č. 

24). 

Graf č. 24: Získáváte dostatečnou zpětnou vazbu ke svému pracovnímu výkonu? 
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V organizaci není nastaven systém pravidelného slovního hodnocení, např. formou hodnotících 

pohovorů. Částečné systémové hodnocení se týká nováčků, se kterými se vede hodnotící pohovor na 

konci adaptačního období. 

 

Pro organizace podobného typu je poměrně typické, že se snaží fungovat více vztahově a neformálně, 

než procesně a oficiálně. Z pohledu zvenčí však určité prvky systému mohou pomoci podpořit zdravé 

a rodinné vztahy. Bez systému se totiž může lehce stát, že se vztahy unaví a opotřebují. Stejně tak 

hrozí, že někoho opomenete, protože nemá potřebu být vidět nebo jednoduše ani nemáte tolik 

možností se s určitými zaměstnanci potkat. Pravidelnost a systém srovnají šance všech 

zaměstnanců/kyň na svůj podíl manažerské pozornosti. 

Audit rovněž zjišťoval, do jaké míry jsou lidé v týmu schopni zamýšlet se a zdravě formulovat své 

pracovní úspěchy. Příležitost zastavit se, zhodnotit svou práci, pojmenovat své úspěchy, to vše 

napomáhá předcházet syndromu vyhoření. Vhodně nastavený proces hodnotících pohovorů 

pomáhá tuto dovednost prohlubovat. Na otázku v dotazníkovém šetření Co považujete za svůj 

největší pracovní úspěch za uplynulý rok? Nedokázalo odpovědět 18% respondentů.  

 

Subjektivně vnímaná spravedlivost v otázkách odměňování patří mezi podstatný pilíř zdravé 

atmosféry v organizaci. Výstup  dotazníkového šetření hovoří o tom, že 7 osob, tedy téměř 20 % 

zaměstnaných, se setkalo se zvýhodňováním některých lidí v týmu (graf č. 26) bez ohledu na pracovní 

výkony a výsledky práce. To dokresluje potřebu nastavení transparentně komunikovaných pravidel 

odměňování a zároveň spravedlivou distribuci konstruktivní zpětné vazby na všechny úseky. 
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Graf č. 26: Setkal/a jste se s tím, že by byl v týmu někdo zvýhodňován bez ohledu na výkon? 

 

Podobné instituce obecně se vyznačují spíše plochou organizační strukturou, což omezuje podmínky 

pro kariérní růst. Respondenti/ky se shodují, že možnosti vertikálního kariérního postupu nejsou tím, 

co by je motivovalo. Jde tedy spíše o aspirace na horizontální kariérní růst.  

☺ Dobré praxe: 

✓ Vyspělá firemní kultura se vyznačuje také tím, že lidé více akcentují slovní zpětnou vazbu než 

finanční ohodnocení. Tím se současně neříká, že pro tým není důležitá finanční stránka jejich 

pracovního poměru. Stabilitu zaměstnance/kyně a jeho ukotvení ve Vaší organizaci však 

můžete velmi výrazně ovlivnit právě adresným (systémově neseným) slovním hodnocením, 

které se vážou k symbolickým, ale jednoznačným a přímočarým honorářům. 

Strategická doporučení: 

• Doporučujeme posílit proces hodnocení lidí na individuální úrovni – nejlépe prostřednictvím 

pravidelně probíhajících hodnotících rozhovorů (někde se nazývají též pracovní rozhovory). Je 

vhodné dát si práci s označením a především s vysvětlením významu a cíle rozhovorů lidem (dříve 

nebyly, teď jsou, co se jimi sleduje?). Zaměstnanci/kyně by neměli mít pocit, že vzniká nějaká 

sankční platforma připomínající „kobereček“. Naopak, smyslem je lidi ujistit, že vedení zajímá to, 

na čem lidé pracují, co je těší, s čím naopak zápolí a potřebovali by pomoc vedení. Mělo by jít o 

konstruktivní dialog, který v začátku zavádění nemusí mít přísnou strukturu, natož aby škáloval 

výkon lidí (k tomu třeba dospějete, ale není to nevyhnutelné). V začátku splní účel, pokud si určíte 

např. 4 hlavní témata, která budete chtít s člověkem ve stanoveném čase prodiskutovat. Rozhodně 

nezapomínejte na prvek sebehodnocení – umožněte lidem v této dovednosti dále růst. 

Dílčí doporučení: 
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• 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. 

• Doporučujeme v případě mimořádných odměn postupovat v opačném směru, než je zatím u Vás 

zvykem. Nejprve identifikujte oblasti činností a aktivit, na nichž byste byli rádi, aby 

zaměstnanci/kyně participovali. K těm přiřaďte (i symbolický) honorář. Dopředu tak avizujete, 

jaká práce navíc je jak hodnocena, a navíc cíleně ovlivňujete spektrum těchto činností. Posilujete 

tak transparentní systém hodnocení. 

KAPITOLA č. 9: 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. 

 

Organizace zažila největší vlnu odchodů zaměstnanců/kyň po nástupu nové/ho ředitele/ky v letech 

1996-97. Propouštění souviselo se zefektivněním chodu organizace.  

 

V organizaci nejsou zavedeny tzv. exit pohovory, které by zjišťovaly důvody odchodů. Ve výpovědích 

v rámci auditních rozhovorů se objevují informace, že vedení nechává odcházet kvalitní zaměstnané. 

 

Graf č. 27: 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 došlo u 12 

osob.  Ve třech případech byly hlavním důvodem špatné mezilidské vztahy, dále byl zmíněn nerovný 

přístup, finanční důvody, potřeba změny, soukromé důvody. 

Graf č. 28: Zvažoval/a jste v průběhu svého pracovního působení dobrovolnou výpověď? 
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Za důležitý moment, který zaměstnance/kyně v mentální výpovědi nakonec odklonil od jejich úmyslu, 

lze považovat oporu v kolegiálních vztazích. Častěji však byly zmiňovány důvody pramenící 

z osobního nastavení: 

• nenašel/la jsem odpovídající náhradu 

• nedostatek odvahy k radikálnímu řešení 

• dotažení určitých závazků 

• moje trpělivost 

• potřebuji mít práci v místě bydliště 

Rozhovory a diskuse v rámci auditu 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 vnímání neochoty ke změnám zavedených byť nefunkčních postupů, absence 

procesů a nedostatečná zpětná vazba k pracovnímu výkonu. 

☺ Dobré praxe: 

✓ V organizaci v posledním období nedochází k vysoké míře fluktuace – obměna týmu se děje spíše 

na bázi přirozeného pracovního a životního cyklu zaměstnance. 

 

Strategická doporučení: 

• Strategicky předcházejte přetěžování a vyčerpání zaměstnanců/zaměstnankyň, které jsou krůčkem 
k mentální výpovědi. Snímejte rozložení agend v týmu (snímky pracovního dne, hodnotící rozhovory). 
Dopřejte lidem odlehčovací nástroje, jako je supervize. Využívejte adresná opatření v podobě 
individuálního koučování.  

• Doporučujeme odchodům lidí věnovat minimálně stejnou míru pozornosti jako náborům: Především 
vést s každým odcházejícím člověkem exit rozhovor. Záznamy evidovat a vyhodnocovat. Exit rozhovor 
má řadu výhod. Zaměstnanec při něm řekne i to, co by do té doby neřekl, což může být zdroj cenné 
zpětné vazby. Současně dává interview možnost odplavit negativní emoce, aby nebyly po odchodu 
šířeny dále na místech nežádoucích a nevytvářely zbytečně organizaci špatnou pověst.  

 

Dílčí doporučení: 
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• Doporučujeme věnovat týmový workshop tématu náboru a odchodů v organizaci, a pokud to 
bude možné, vraťte se v konstruktivní debatě k případům odchodů, které část zaměstnanců/kyň 
stále zbytkově trápí. Otevřenou komunikací se mohou některé staré záležitosti provětrat a 
vyjasnit.  
 

• Doporučujeme i do budoucna oficiálně komunikovat směrem k týmu důvody odchodů 
zaměstnanců/kyň, obzvlášť v případech, kdy je to pro tým citlivé. Předejdete tak předjímání 
důvodů, šíření nepodložených informací. 

 

KAPITOLA č. 10: Vnější komunikace, PR, společenská odpovědnost 
 

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. 

 
Audit zjišťoval, jak pohledem zaměstnanců/kyň působí organizace navenek. Sledovanými kategoriemi 

byla profesionalita, otevřenost, pokrokovost a pružnost, přičemž nejlépe byla organizace hodnocena 

v oblasti profesionalita (viz graf č. 29). To je v souladu s vizí vedení a přístupem zaměstnanců/kyň. 

Odráží se i ve většině formulací poslání instituce. 

Graf č. 29: Jaký obraz navenek vrhá podle Vás tato instituce? 
 
 a) kategorie „profesionalita“ (průměrná známka 1,48) 

 

 

Nejhorší průměrnou známku (2,05) jsme zaznamenali v kategorii  „pružnost“. Do hodnocení se 

promítá nastavení interních procesů, které zaměstnaní většinově vnímají jako konzervativní.  

 
b) kategorie „otevřenost“ (průměrná známka 1,51) 
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c) kategorie „pokrokovost“ (průměrná známka 1,91) 

 

 

 

 

 

d) kategorie „pružnost“ (průměrná známka 2,05) 
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Významným komunikačním kanálem směrem k  veřejnosti jsou webové stránky. Obsahují aktuální 

údaje a informace. Dle vyjádření vedení je cílem poskytnout co nejvíce informací. Konkrétní koncepce 

však chybí. Organizace nevyužívá tento nástroj marketingově.   Kromě správce webu mají oprávnění 

vkládat příspěvky 2 zaměstnanci/kyně. 

Organizace se prezentuje na veletrzích, pořádá také dny otevřených dveří. K propagaci vytváří a šíří 

letáčky a plakáty. Z materiálů, které jsme měli v rámci analýzy k dispozici, pozitivně hodnotíme 

pozvánku na den otevřených dveří, která byla formulována genderově korektním. 

V rámci auditu nás také zajímalo, zda organizace navazuje smysluplná partnerství s jinými institucemi. 

Na tuto otázku se v rámci dotazníkového šetření kladně vyjádřilo 97 % respondentů, což je velmi 

vysoké hodnocení (viz graf č. 30). 

Graf č. 30:  Rozvíjí podle Vás organizace smysluplná partnerství s jinými institucemi? 

 

☺ Dobré praxe: 

✓ Genderově korektní jazyk PR materiálů. 

✓ Originální akce s dlouholetou tradicí a vysokou úrovní. 

✓ Prezentace na veletrzích. 
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✓ Zapojování do projektů. 

Strategická doporučení: 

• Formulujte, jak chce organizace navenek působit. Zapojte do aktivity řadové zaměstnance/kyně, 

aby jejich jednání bylo v souladu s nastavením, cítili se součástí.  

 

• Spojte své síly s expertem/kou na PR a komunikaci. Pomůže Vám nastavit Strategii vnější 

komunikace, ujasnit si Vaše cílové skupiny pro komunikaci navenek, identifikovat a vytříbit 

komunikační kanály a stanovit konkrétní cíle a aktivity k jejich dosahování. Nabízí se možnost 

využít k této dlouhodobější koncepční práci navazující grantový projekt. 

 

• Pokuste se definovat základní komunikační značku Vaší organizace v souladu  s hodnotami, vizí 

a posláním. Potřebujete být srozumitelní, ale současně něčím zapamatovatelní a jedineční. 

 

• Položte jasné základy vizuální identity, která se bude promítat do všech PR materiálů od letáčků 

až po webové stránky.  Jde o důležitý krok směrem k zmiňované zapamatovatelnosti. 

 

Dílčí doporučení: 

• Využijte web jako nástroj náboru nových zaměstnanců/kyň. 

 

• Zvažte využití sociálních sítí. 

 

• Poskytněte prostor nejmladší generaci zaměstnanců/kyň a zúročte jejich schopnost ovládat 

sociální sítě. Facebook doporučujeme pojmout jako stránku, nikoli pouze jako profil.  Smyslem 

je prezentovat se prostřednictvím všech Vašich úseků, neboť jsou pro Vás strategicky cenné. 
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Závěr 

Pohled na data nesená genderovým auditem ve Vás možná vyvolává mnoho nových otázek, možná si 

již nyní říkáte, kolik nového byste chtěli a mohli organizaci přinést, ale kde na to vzít čas, třeba se i 

trochu obáváte, co budou nastavované změny obnášet pro nitro organizace a jak je lidé přijmou. 

Všechny tyto pocity jsou v pořádku, ale důležité je vědět, že Centrum Kašpar Vás s odevzdáním 

závěrečné zprávy nenechá na holičkách. Budeme nadále stát při Vás, budete-li chtít s námi nadále 

spolupracovat. Budeme Vám připomínat, co jsou Vaše přednosti, a povzbudíme Vás v časech, kdy Vám 

bude docházet energie a elán. 

MÁME ZPRÁVU – A CO TEĎ? 

Návazným krokem by mělo být konkrétní vytvoření akčního plánu – která doporučení začneme 

realizovat v nejbližším roce, s jakými cíli, jak je budeme vyhodnocovat, kdo se jich personálně ujme, 

jaké to má finanční nároky (a kde lze využít jaké zdroje financí). Centrum Kašpar Vám i v tomto kroku 

nabízí podporu v podobě konzultací, mentoringu. Součástí může být rovněž společná příprava 

grantového projektu zaměřeného na zavádění doporučení do praxe a následný reaudit. 

Kde vidí priority Vaši zaměstnanci? 

(Odpovědi na otázku „V jakých oblastech by se podle Vás mohlo fungování organizace změnit, abyste 

byl/byla maximálně motivovaný/motivovaná zde pracovat?“) 

• finanční motivace, pravidelné odměny, vyšší plat (4) 

• opora v psychologickém a sociálním poradenství (4) 

• komunikace vedení se zaměstnanci = vstřícnost vůči návrhům a otázkám, uznání práce, 

spravedlivý přístup (3) 

• konkrétní zpětná vazba o vykonané práci (3) 

• obsazení pozice vedoucí odborné praxe kompetentní osobou (3) 

• zjednodušit administrativu (2) 

• větší prostory, materiální vybavení (2) 

• lepší komunikace a spolupráce s kolegy (2) 

• inovace IT (2) 

• někteří kolegové by nejdřív mohli řešit sebe a až potom ostatní (1) 

• rovný přístup, vstřícnost (1) 

• udržení slušnosti, vzájemného respektu a dobrých vztahů bez podrazů a lží (1) 

• změna některých již nefungujících stereotypů (1) 

• úprava pracovní doby (1) 

• další benefity na zotavení zaměstnanců a navázání lepších vztahů (1) 

 
Závěrem Vám ještě jednou blahopřejeme k absolvování genderového auditu. Jsme přesvědčeni, že 

Vaše organizace má dostatečně silné zdroje na to, aby změny ustála a vzala si z nich to lepší. 

S úctou 

Auditní tým Centra Kašpar 

 

V Liberci, 12. 6. 2018 


