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ÚVOD 
 
 
NÁZEV ZHOTOVITELE GENDEROVÉHO AUDITU 
 
Centrum Kašpar, z. s. 
 
NÁZEV PROJEKTU: 
 
Genderové audity na Liberecku 
 
CO JE 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 neziskovou organizací, která pomáhá lidem najít si své místo na trhu práce 
a firmám dělat to nejlepší pro své lidi.  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 



2 
 

- 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 
- 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 
 
S ohledem na Standard kvality genderového úřadu, formulovaný Úřadem vlády ČR, se genderový audit 
Centra Kašpar vyjadřuje k rámcovým a dílčím tématům a oblastem, jejichž výčet zde předkládáme: 
 

1) Strategie a cíle organizace (mise, vize, hodnoty) 
2) Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti 
3) Nábor, adaptace, plánování lidských zdrojů 
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 

 
STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY  
 
Závěrečná zpráva je v zájmu maximální přehlednosti rozčleněna do kapitol dle jednotlivých témat 
genderového auditu, která byla zkoumána. Kapitoly nenesou striktně názvy tak, jak je uvedeno ve 
standardizovaném 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 dobré 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 
„dílčí doporučení“. Doporučení jsou v některých případech završena „tipy pro další rozvoj“. 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. Anonymizace může obnášet 
i nevyhraněné gramatické rody, případně posouvání osoby mluvčí/ho. 
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Kapitola 1: Nábor, plánování, adaptace 
 

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. 

 

1.1 Plánování lidských zdrojů 

Míra stability zaměstnaneckého kmene auditované organizace je výrazně závislá na vnějším vlivu. 

Naprostá většina zaměstnanců/kyň se tak v průběhu roku potýká s nejistotou pokračování svého 

úvazku. Standardním opatřením jsou pracovní smlouvy na dobu určitou. Tým rozumí okolnostem, které 

k nastavení pracovních smluv vedou. Všichni si silně uvědomují, že vedení dělá maximum proto, aby 

lidem úvazky zajistilo. Avšak situace je především v závěru roku pro jednotlivce opakovaně tíživá.  

Dotazník ukazuje, že pouze 5 respondentů/ek z celkových 14 pracuje v organizaci déle než 5 let. To 

je zásadní charakteristikou pro způsob řízení lidí v organizaci. Adaptační procesy a potřeba 

propojování týmu nabývají na významu. 

Graf č. 1: Délka pracovního působení  

 

1.2 Přijímací proces a výběr lidí 

Většina zaměstnaných popisuje svůj první pracovní kontakt s organizací jako velice příjemný a 

uvolněný. Ředitel/ka organizace je zpravidla jedinou přítomnou osobou u pohovoru a zodpovídá za 

výběr vhodné/ho kandidáta/ky. Současně je týmem osoba ředitele/ky popisována jako velice pozitivní 

motivační faktor pro nástup do organizace. 

Graf č. 2: Přijímací řízení – atmosféra (1-5) 
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Graf č. 3: Přijímací řízení – profesionalita (1-5) 

 

V době, kdy byl v organizaci prováděn genderový audit, probíhalo výběrové řízení na post ředitele/ky. 

Stávající ředitel/ka se do konkurzu nepřihlásil/a z důvodu plánovaného odchodu do důchodu. V týmu 

tak v době konání auditu panovala ještě jedna nejistota týkající se nástupu nového vedení. Ojediněle 

bylo formulováno i existenční riziko pro organizaci.  

Výběr nových lidí do týmu má vedení z výše popsaných důvodů poměrně ztížen. Současně se na 

komplikacích podepisuje celkový nedostatek uchazečů/ek na trhu práce v době rekordně vysoké míry 

zaměstnanosti, ale také lokalita (menší obec), kvalifikační požadavky a finálně i historická „nálepka“ a 

pověst organizace, které se mohou promítnout do snížené motivace potenciálních aspirantů/ek o 

místo. Na podstatné roli vlivu negativní nálepky se ostatně shoduje většina týmu. 
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Jelikož stávající realitou je, že se noví lidé spíše nehlásí, vedení se nespokojuje pouze se 

zveřejňováním náborové inzerce, ale snaží se aktivně oslovovat vhodné kandidáty a kandidátky. 

Občas se tak podaří setrvání člověka, který přišel původně pouze na praxi, třebaže k tomu zatím 

nedochází často. Ředitel/ka oslovuje i některé maminky po MD/RD, které dříve byly spojené s 

organizací. Výtečná praxe zúročení dostupných možností a zdrojů. 

Na otázku auditního týmu, jaké vlastnosti jsou podle stávajících zaměstnaných rozhodující pro výběr 

nového člověka do týmu, se objevují následující sdělení: 

„Empatie, kreativita, smysl pro týmovou spolupráci a samostatnost.“ 

Velmi pozitivním auditním zjištěním je, že vedení se při přijímacím pohovoru soustřeďuje převážně 

nikoli na znalostní, ale dovednostní a postojový profil uchazečů/uchazeček. To je zásada moudrých 

personalistů. Znalosti jsou nejsnáze doplnitelným zdrojem profesního profilu, dovednosti se rozšiřují 

obtížněji a postoje jsou již problematicky ovlivnitelné.  

Graf č. 4: Jak hodnotíte kvalitu výběru zaměstnanců/zaměstnankyň? 

 

Lidé v organizaci dobře rozumí tomu, že vedení často není v situaci, že si může vybírat vhodného 

kandidáta/kandidátku. Zájemců se hlásí málo, nebo žádní.  

1.3 Adaptace a zaškolení 

Po nástupu člověka do týmu se v kontextu auditované organizace ukazuje být zásadním proces 

následné pracovní adaptace, během které se občas vynoří nesoulad mezi očekáváními a realitou, ale 

také nesoulad mezi nároky profese a osobnostně-kvalifikačními předpoklady na straně 

zaměstnance/zaměstnankyně. 

Z auditu vyplynulo, že přestože si vedení uvědomuje klíčový význam prvních měsíců pro úspěšné 

začlenění nového zaměstnance/kyně, adaptační rytmus není procesně nastaven. Z týmu navzdory 

tomu zaznívá spíše pozitivní odezva k významu osoby ředitele/ky pro jejich pracovní začátky.  

Graf č. 5: Věnoval zaměstnavatel dostatek prostoru Vašemu pracovnímu zaškolení? 



7 
 

 

Bylo řečeno, že adaptační procedury nejsou v organizaci výrazně nastaveny. Jednotlivci v týmu však 

nacházejí neformální cesty a zdroje k tomu, aby zaškolení nového člověka proběhlo úspěšně.  

Shrneme-li předchozí zjištění, pak je možné na oblasti „náboru a adaptace“ ilustrovat, že pro 

auditovanou organizaci je v tuto chvíli typické fungování nesené na vztazích spíše než na procesech. 

Fungující neformální mentorství obecně není nijak negativním jevem a vcelku přirozeně vychází 

z reality menších kompaktně fungujících kolektivů. Avšak představuje rizika, kterým již v případě 

auditované organizace zaměstnanci/kyně zčásti čelí: 

1) Dochází k jednostrannému přetěžování vybraných osob z týmu, a to i přesto, že tyto osoby 

své mentorství vykonávají rády a vnímají svou roli jako týmově prospěšnou. 

2) Nesystémovostí se snadno přihodí, že pro některé úseky se neformální mentor buď 

nevyskytuje, nebo postupně vlivem nedostatečné pozornosti vytratí. 

3) Jedinci v týmu se sice nezdráhají aktivně vyptat na věci, které nejsou řečeny, ale ne vždy člověk 

vlastně ví, na co se zeptat má. Rizikem je, že podstatné informace několikerým přenosem 

postupně zapadnou a vytratí se z kolektivní paměti. Navíc, výhradně ústní forma předávání je 

časově nejnáročnější.  

Ve vybraných případech mentor/ka přidělen/a byl/a, avšak zde jednotlivci poukazovali na občasnou 

nedůslednost při sledování faktického naplnění svěřené role. Jinými slovy, scházejí procesní 

(kontrolní) mechanismy, které by byly schopné zachytit potíže na úrovni realizace. Tak aby v těchto 

potížích nezabředávali jednotlivci, o jejichž adaptaci se jedná. 

☺ Dobrá praxe: 

✓ Při pohovoru se sleduje postojové nastavení uchazečů/uchazeček. Jde o prioritní oblast na tzv. 

„personalistickém trojúhelníku“. Skvělé. 

 

✓ Lidé rozumí okolnostem, které determinují perspektivu jejich pracovních úvazků a jsou vstřícně 

nastaveni k adaptaci nových lidí. 
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✓ V týmu se vyskytují neformální mentoři – opory pro zdárný záuční proces i propojení týmu jako 

takové. 

 

✓ Oceňujme, že vedení představuje nové zaměstnané osobně ostatním kolegům a kolegyním. Bylo 

by vhodné tyto započaté vazby nadále sytit. 

 

✓ Nemůžeme nezmínit dobrou praxi v podobě „přerodu“ jedné z nejzmiňovanějších neformálních 

mentorek v týmu v kandidátku na post nového vedení organizace. Toto je skutečně příkladné 

zúročení vnitřních zdrojů a ukázka zrodu vedoucích pozic z vlastních řad. Optikou genderového 

auditu jde o doklad nediskriminačního prostředí v rámci auditované organizace. 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 

Strategická doporučení: 

▪ Cíleně provažte náborové aktivity s vnějším PR Vaší organizace (kapitola č. 10). Jde o strategické 

sepjetí, přičemž jedno bez druhého Vám vždy přinese jen polovičatý efekt.  

 

▪ Doporučujeme alespoň rámcově nastavit proces adaptace, a to pro všechny úseky. Nastavení by 
mělo zahrnovat především: 

 
- Kdo je oficiálním mentorem/mentorkou adaptace pro nováčka. Pokud toto nebude 

nastaveno, hrozí jednostranné přetěžování jednotlivců v týmu. 
- Základní informace o organizaci formou třeba i útlé brožurky či letáku (fotografie 

členů/členek týmu, poselství či vzkaz každého z týmu, slovo vedení, jasná mise a vize). Tým 
se jako celek potká velmi málo, i proto je cenné mít každého člena možnost si spojit 
s fotografií a citátem, jenž ho charakterizuje.  

- Navázání mentorství byť na symbolický honorář.  
- Uskutečnění i krátkého (45 minut) adaptačního rozhovoru po 1 měsíci a poté na konci 

zkušební doby. Cílem je člověka ukotvit, sejmout postřehy a potřeby, povzbudit a krokovat 
další cíle. 

 
Aktuálně organizace pracuje s praxemi zvenčí, avšak lidé setrvávají spíše výjimečně. Doporučujeme 
proto nahradit praxe dlouhodobějšími placenými stážemi a strategicky pojímat stáže jako 
předstupeň pracovního poměru. Potřebujete, aby člověk, který se u Vás něčemu naučí a osvědčí se, 
také v organizaci zůstal. 

 
▪ Přijímací pohovor realizujte pokud možno v širším složení. Vedle nejvyššího vedení přizvěte 

vedoucí či „senior“ pozici z úseku, do něhož se vybírá nový kolega/kolegyně. Nejen že posílíte 
pluralitu v pohledech a následné diskusi, ale i v tomto okamžiku budujete tým. 

 

Dílčí doporučení: 

 

▪ Neváhejte využívat inovativní metody pro profesionalizaci pracovního výkonu (např. VTI). Právě 

metody by měly být argumentačním pilířem pro odbornou profilaci Vaší organizace. Všimněte 
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si, jak se svou přidanou hodnotou pracují i jiné organizace – komunikují ji velmi přímočaře jako 

nezpochybnitelnou výhodu.  

 

▪ Uvolněte ruce týmu a povzbuďte stávající zaměstnance/kyně k náborovým aktivitám na SŠ a 

VŠ. Náměty z týmu zaznívají už nyní. Využijte např. dotační programy k personálnímu posílení 

kolektivu – byť dočasnému. Potřebujete vybrané procesy nastavit a rozjet. Současně – 

inovativní náborové strategie budují image Vaší organizace a dobrou značku. 

 

 

▪ Ujasněte si cílové skupiny Vaší náborové komunikace - ke komu potřebujete mluvit a koho 

oslovit. Auditní optikou shledáváme, že aktuálně jde převážně o studující škol (resp. praktikanty, 

stážisty), rodiče na/po RD a osoby měnící profesi.  

 

▪ V návaznosti na předchozí bod (identifikace CS náboru) se prezentujte na místech, kde je 

zvýšená koncentrace lidí, kteří mění profesi nebo se dále vzdělávají. Typicky vyhledávejte 

organizace, které zajišťují rekvalifikační kurzy, umístěte letáky na TUL, zveřejňujte náborovou 

inzerci na FB. Mladá generace (Y, Z) si vybírá práci převážně přes sociální sítě či studentské 

portály. Navažte spolupráci s mateřskými a rodičovskými centry, s ÚP a zprostředkovatelkou 

Centra Kašpar. Jde o to maximalizovat strategickou síť, do které snáze zachytíte skutečně 

motivovaného člověka. 

 

▪ Zhotovte krátké náborové video vhodné pro šíření na FB a k umístění na Vašich webových 

stránkách. Zúročte v něm svou jedinečnost a vyzdvihněte silné stránky v kontextu RP. Při jejich 

identifikaci lze čerpat jak ze Strategie (SWOT, viz kapitola č. 2), tak i z výpovědí v rámci 

genderového auditu. 

▪ Pracujte v náborové komunikaci s jedinečností, hodnotami a motivačními atributy pro nové lidi. 

Vytvořte slogan, motto a aktivně s nimi pracujte v náborových metodách. Smyslem je na 

počátku definovat myšlenku, která strategicky prolne jednotlivé personální procesy oorganizace. 

Ideálně takovou, která propojí vizi působení vůči dětem a působení organizace vůči 

zaměstnanců/kyním. Genderový audit identifikoval, že právě prizma rovných příležitostí tuto 

podmínku splňuje. Příkladem naplnění navrhovaného doporučení tak může být například tento 
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Kapitola 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.  

 

Auditovaná organizace má zpracovanou Strategii rozvoje pro období 2018 – 2024. Jde o materiál, který 

měl auditní tým k dispozici koncem dubna 2018 a byl součástí přihlášky vítězné/ho kandidáta/ky na 

post nového ředitele/ředitelky. V dokumentu jsou formou SWOT analýzy nahlédnuty 2 hlavní úseky 

organizace. Současně jsou v materiálu rozpracovány hlavní koncepční záměry organizace v oblasti 

personální, výchovně-vzdělávací, materiálně-technické a ekonomické.  

Zmíněný dokument zahrnuje hlavní (strategický) cíl. Vzhledem k charakteru cíle je možné jej chápat 

také jako vizi organizace. Ta funkčně rozvíjí dosavadní vizi ústně předávanou dlouholetým 

ředitelem/kou. 

Jak ukázal audit, lidé v organizaci zmíněnému strategickému cíli, jenž se nachází na hranici mise a 

vize, rozumí. Poslání definují ve shodě. 

Co se týká personální oblasti, která je předmětná pro genderový audit, stanovuje si dokument poměrně 

jasné HR cíle a definuje hodnoty, které chce mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi upevňovat. 

V dotazníkovém šetření se respondenti/respondentky ani jedinkrát nevyslovili pro dominantní 

charakteristiku organizace v podobě „týmové spolupráce/týmovosti“. Nejčetněji volenou 

charakteristikou je oproti tomu lidskost a vztahovost, jež se profiluje jak v týmu, tak směrem ven. Ze 

14 respondentů/ek se 3 vyslovili pro odbornost a profesionalitu zaměstnaných, která má provazbu 

k připravenosti zákazníků/ic. Opět to značí, že vnímání předností a hodnot organizace je napříč 

institucí jednotné. 

Graf byl z důvodu anonymizace odstraněn.  

Nulový příklon k „týmovosti“ lze auditní optikou vysvětlovat mírou vnitřní diferenciace úseků. Práce 

jednotlivých zaměstnaných jsou poměrně výlučně definovány a lidé mají minimum prostoru fungovat 

jako celistvý tým. Dalším faktorem je prostorové členění budovy v kombinaci s požadavky „provozu“. 

Současně, jak předznamenala kapitola č. 1, propojení úseků na úrovni celé orgaizace může být 

poznamenáno nedostatečným procesním ukotvením. 

☺ Dobré praxe: 

✓ Organizace má velmi výstižně zformulovaný strategický cíl, který lze chápat i jako vizi. 

 

✓ Implicitně je ve vizi přítomen příklon k hodnotám diversity a rovných šancí – ideální předpoklad 

pro rozvíjení konceptu genderu a diversity ve firemní kultuře a image organizace. 

 

✓ Lidé z týmu prokazatelně vnímají poslání organizace ve shodě s vedením. 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
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Strategická doporučení: 

▪ Strategicky doporučujeme formulovat cíle organizace v kontextu genderu a rovných příležitostí. 

Současně doporučujeme na základě týmových workshopů/diskusí zformulovat misi (tedy poslání) 

a motto využitelné v komunikaci organizace dovnitř i navenek. 

 

▪ Jakkoli to může znít odtažitě, pokuste se motivovat tým k formulaci společných hodnot, které 

pro Vás budou uznávanými klíčovými principy při každodenní práci a v každodenním 

rozhodování. Firemní hodnoty jsou současně něčím, na čem můžete nést svou profesionalitu do 

vnějšího prostoru. Navzdory tomu seznam hodnot nemusí za každou cenu vypadat suše a 

oficiálně. 

 

▪ Strategie RP má šanci se účinně promítnou do procesů organizace jen tehdy, bude-li vnitřní 

prostředí tento princip důsledně ctít. Je důležité, aby byly nastaveny jasné kompetence lidí 

v týmu a účinné mechanismy kontroly naplňování těchto kompetencí (dále kapitola č. 4). 

Nedoporučujeme tím samozřejmě represivní kontrolu, nýbrž nástroje, které podporují 

důslednost, rovný přístup a rozvoj jedinců, kteří jsou do procesů zapojeni. Smyslem je delegovat 

principem spravedlivého rozložení agend směrem shora dolů. Hranici hledejte citlivě – tým 

akcentuje hodnotu svobody. Je nutno trpělivě vysvětlovat, že svoboda se musí odehrávat 

v kombinaci s pravidly a důsledností, jinak může snadno docházet k pocitům nerovností (viz též 

kapitola č. 8). 

Dílčí doporučení: 

▪ Nalézejte neokoukané tvořivé formáty, kterými umožníte lidem v týmu se podílet na vzniku 

strategických formulací a materiálů. Může se jednat o zážitkové semináře, teambuildingy. Jednak 

docílíte efektu, že strategické dokumenty nevzniknou „od stolu“ a budou snadno přijímané, 

v druhé řadě podpoříte kýžené propojování a sdílení napříč organizací. 

 

▪ Inspirací při formulaci mise (poslání) může být vyjádření pocházející z dotazníkového šetření. 

 

▪ Identifikujte i neformální agendy, které se nyní ocitají rozptýlené mezi jednotlivci a pokuste se je 

zviditelňovat, dát jim oficiálnější status. Kde je to možné, navazujte nadrámcové aktivity na 

symbolické honoráře či přístup k nadstandardním nenárokovým benefitům (viz kapitola č. 6). 

Kapitola 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 a bezpečného prostoru pro práci. 
Souvisejícím předmětem zájmu je úroveň spolupráce ve zkoumané organizaci. Audit sleduje, do jaké 
míry je oblast genderové rovnosti zajištěna procesně a do jaké míry je reflektována na úrovni praxe. 

 

Ke zdraví firemní kultury v auditované organizace se lze vyjádřit ve shodě s výsledky dotazníkového 

šetření – firemní kultura je hodnocena pozitivně (13 ze 14 respondentů/ek ji označuje za zcela či spíše 
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zdravou), atmosféra na pracovišti je dobrá. Je třeba firemní kulturu a atmosféru hodnotit v kontextu 

situace, v níž docházelo k měkkým auditním metodám. Z týmu otevřeně zaznívalo, že na lidi dopadá 

nejistota spojená s otazníkem nad novým vedením a budoucností organizace. Nejistota by nebyla 

takto tíživá, kdyby lidé nebyli v tak výrazné míře napojeni na stávajícího ředitele/ku. Ten/ta byl/a v 

auditu všeobecně hodnocen/a pozitivně, jako vzor trpělivé/ho, moudré/ho, vtipné/ho a především 

těžko nahraditelného člověka pro organizaci jako celek. S tím souvisí i skutečnost, že auditní tým měl 

příležitost sejmout očekávání z týmu vůči novému vedení, což může být cenný zdroj informací pro nový 

manažerský začátek.  

Graf č. 7: Považujete firemní kulturu za zdravou? 

 

Bylo zjištěno, že vztahy na pracovišti se formují převážně v návaznosti na sdílení času a prostoru na 

jednotlivých úsecích. Lepší a intenzivnější vztahy vznikají tam, kde lidé mají více příležitostí se potkat 

a hovořit spolu, ať už pracovně či neformálně. Tam, kde je tato podmínka zajištěna, jsou vztahy velmi 

kvalitní. Na druhou stranu lze tuto situaci charakterizovat také v intencích fenoménu tzv. 

skupinkování. K němu dochází, pokud sdílení v dané sekci či úseku výrazně vzdaluje členy/členky 

tohoto úseku od vedení či zbytku organizace, a pokud mají úseky tendence se navzájem srovnávat jako 

ohraničené subjekty. Skupinkování nemusí být pro organizaci ohrožující. Většina zaměstnanců/kyň 

se shoduje, že sdružování lidí, kteří jsou si osobnostně, profesně či názorově bližší, spíše neblokuje 

spolupráci na úrovni organizace jako celku.  

Graf č. 8: Jste spokojen/spokojena s úrovní komunikace mezi dospělými? 
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Přestože v dotazníkovém šetření je úroveň komunikace hodnocena převážně pozitivně, výpovědi 

zaměstnaných dokazují, že zaměstnanci, pokud již vyrážejí neformálně mimo práci, se vyhledávají 

v režimu zavedených skupin s jejich mírnými přesahy. Přitom z auditu implicitně vyplývá, že lidé 

v organizaci o intenzivnější kontakty a tmelení stojí, jen možná zpočátku potřebují více podnětů 

shora, než začnou přicházet s vlastními nápady. Stojí za to jít tomuto trendu naprosti. 

Na kvalitu týmové spolupráce mají vliv neformální mentoři a mentorky, o kterých byla řeč již 

v kapitole č. 1. Tým je na tento „servis“ svým způsobem velmi zvyklý. Příznačné je také intenzivní 

napojení týmu na osobu ředitele/ky. To samo o sobě není negativní zjištění, ale implicitně je možné 

toto vnímat jako překážku pro větší míru osamostatňování a přejímání individuální zodpovědnosti u 

vybraných členů týmu. Delegování a zviditelnění činností, doporučované již v kapitole č. 2, by tomuto 

fenoménu mohlo pomoci. 

Graf č. 9: Jsou Vaši nadřízení otevření Vašim návrhům, podnětům a pracovním potřebám? 

 

Poměrně překvapivým v kontextu firemní kultury je zjištění týkající se výskytu šikany/obtěžování 

v pracovním týmu. Zkušenost přímou či zprostředkovanou uvedlo celkem 5 respondentů/ek. Navzdory 

tomu v rozhovorech a diskusích se k těmto fenoménům lidé nevyslovovali. Auditní hypotézou tak je, 
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že k pocitům nerovného zacházení dochází mimo jiné v důsledku dílčích extrémnějších vlivů 

skupinkování (pocity odštěpení, nedostatečné manažerské podpory, vnímání nedůslednosti apod.). 

Nelze však uvedený výstup v žádném případě podcenit a snahou by mělo být toto téma 

transparentně komunikovat již s nástupem nového vedení. 

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

 

K pocitům nerovnosti může přispívat zmiňované nerovnoměrné rozložení agend do týmu, což 

v kombinaci s nedostatkem manažerské pozornosti, nebo s nedůsledností, představuje komplikaci 

pro deklarované hodnoty organizace a pro individuální spokojenost lidí v týmu. S tímto zjištěním je 

vhodné pracovat spíše preventivně – nastavovat procesy delegování a rozvíjet metody řízení lidí (viz 

kapitola č. 4). 

Graf č. 11: Postoje zaměstnanců/kyň k úrovni rovných podmínek   

 

☺ Dobré praxe: 

✓ V organizaci je nastaveno tykání jako prvek firemní kultury.  

 

✓ Jako příležitost k celotýmovému setkání fungují schůze odborové organizace. 

 

✓ S kladnou odezvou se v týmu setkávají stávající neformální akce typu bowling, vánoční posezení… 
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✓ Ceníme, že Etický kodex zrcadlí páteřní hodnoty organizace typu svoboda, spravedlnost, 

rovnost. 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 

Strategická doporučení: 

▪ Strategicky se zaměřte na etický kodex. V tuto chvíli má organizace zpracovaný Etický kodex, 

platný od 1. 9. 2015. Doporučujeme otevřít jeho obsahové znění širší celotýmové diskusi, vyjasnit 

si význam dílčích uvedených závazků, a především rozšířit jeho znění i pro ostatní profese 

nacházející se v organizaci. Současně doporučujeme vyvážit znění kodexu – v tuto chvíli nese 

závazky adresované pouze zaměstnanci. Není zastoupena linka závazků od zaměstnavatele 

k zaměstnanci.  

 

▪ Trpělivě laďte, jaký formát týmových akcí iniciovaný shora by zaměstnancům/kyním vyhovoval. 

Z auditu vyplynulo, že by měl být rozhodně určen pro celý tým napříč všemi úseky, nastaven jako 

vícedenní s možností ambulantního dojezdu (bez nutnosti přespání) a dobrovolný – minimálně 

v začátku, než se rozpustí obavy u osob, kterým tyto akce nejsou vlastní. Ale vytrvejte – pro první 

běh by bylo úspěchem, kdyby vyrazila i polovina celého týmu. Každopádně doporučujeme vždy 

nastavit maximálně vstřícné organizační podmínky k tomu, aby bylo pro vybrané úseky a pozice 

vůbec možné. Současně bude potřeba motivovat a ujišťovat každého jednotlivce, že jeho účast je 

vítaná. Tým je aktuálně nastaven spíše na práci, méně na odpočinek. 

 

▪ Transparentně uchopte téma šikany a obtěžování na pracovišti. O těchto tématech se obvykle 

těžko hovoří, tudíž je možností nechat jej rozdiskutovat např. při společné tvorbě/revizi etického 

kodexu. Snáze se lidé konstruktivně vyjádří k procesu než ke své vlastní tíživé či traumatické 

zkušenosti. Ozdravná diskuse je ale vždy benefitem. 

 

▪ Zvažte zavedení celotýmových strategických porad organizace (např. 4 x ročně). Cílem je 

rozmělňovat efekty skupinkování a nerovnoměrné pozornosti od vedení. Zajistěte, aby na této 

poradě každý získal pro sebe potřebné informace a pocit napojení a významu pro organizaci 

jako celek. Intenzivně propojujte všechny úseky – ostatně právě přítomnost obou oddělení pod 

jednou střechou generuje Vaši strategickou výhodu  

 

Dílčí doporučení: 

▪ Učiňte v etickém kodexu explicitním závazkem genderovou rovnost či širší koncept rovných 

příležitostí. Pokud se rozhodnete, že se může jednat o platformu, na které postavíte svou firemní 

kultury a vztahy v organizaci a současně také svou dobrou vnější značku, je potřeba, aby interní 

dokumenty jednotně nesly toto sdělení. 

 

▪ Podporujte iniciativu zaměstnaných v otázce vymýšlení nových konceptů neformálních 

setkávání (která odrazí týmové potřeby i z hlediska časového rozložení).  
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▪ Jde zdánlivě o detail, ale doporučujeme sjednotit podobu vnitřních dokumentů také na úrovni 

jazyka – generické maskulinum je v podobných institucích běžně užívané. Genderové nerovnosti 

jsou bohužel jeden z hendikepů, které operují napříč společností. Věříme, že stojí za to 

komunikovat genderově vyváženě a dát pocit důležitosti spravedlivě jak mužům, tak ženám, jak 

chlapcům, tak dívkám. 

 

 

Kapitola 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. 

 

Auditní tým měl k dispozici organizační schéma organizace, z něhož vyplývá, že nejvyšší vedení 

organizace tvoří ředitel/ka. Ten/ta k sobě nemá žádné zástupce/kyně. Všechny ostatní pozice ve, byť 

mají místy faktické přesahy k řízení, nejsou definovány jako „vedoucí“. Všichni 

zaměstnanci/zaměstnankyně jsou tak z hlediska organizační struktury přímo podřízeni řediteli/ce. I 

na úrovni praxe bylo ověřeno, že způsob řízení je poměrně výrazně centralizován. Má to svá pozitiva 

– ředitel/ka dlouhodobě buduje osobní vztahy s lidmi a dokáže preventivně působit v případě dílčích 

neshod či problémů v kolektivu. Nevýhodou je, že lidé v organizaci nedostávají oficiálně přidělené 

vedoucí kompetence, zodpovědnosti, a fakticky tak nemají pocit spoluřízení organizace. Přitom 

počet zaměstnanců/kyň (16) by spíše nahrával participativnějšímu formátu řízení lidí. A to i přesto, že 

z hlediska vnitřního členění je organizace poměrně diferenciovaná. 

S uvedeným souvisí, že kolektiv je na osobu ředitele/ky silně navázán. Představuje přirozenou 

autoritu, těší se úctě, respektu, je převážně oblíben/a.  

Ředitel/ka je také současně hlavní článek zodpovědný/á za přenos informací v organizaci.  

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

jak porady, tak již zmíněný osobní přístup vedení k zaměstnancům. Kde se objevují trhliny (opožděné, 

absentující či zkreslené informace), je tok shora dolů. Polovina zaměstnanců/kyň uvedla, že informace 

občas netečou dobře. Z hlediska charakteru informací pak lidé postrádají jak některá zásadní sdělení, 

tak také zpětnou vazbu k řešení vybraných záležitostí.  

Graf č. 12: Máte vždy dostatek informací, které potřebujete ke své práci? 
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Jako důvod výpadků v informacích označují zaměstnanci/zaměstnankyně především přílišné 

vytížení, až přetížení ředitele/ky. Vrací to znovu pozornost k delegování úkolů, ala také k distribucí 

řízení směrem k širšímu vedení organizace. Na úrovni vedení se optikou zaměstnaných dále 

neosvědčuje kumulace funkcí. 

Na příkladu spuštění genderového auditu v organizaci lze obvykle identifikovat, kde typově dochází 

k potížím v přenosu informací. Z dotazníku vyplývá, že v případě auditované organizace se informace 

o auditu nezatoulala a že většina lidí získala informaci od své/ho nadřízené/ho, tedy ředitele/ky 

organizace. Současně se v grafu č. 13 potvrzuje, že ředitel/ka k tomuto účelu nevyužil/a porady, ale 

zřejmě již zmíněný osobní přístup. Pouze jeden člověk se s informací o GA setkal až v okamžiku 

obdržení dotazníku.  

Ve fázi realizace měkkých metod auditu se vyskytly pouze dílčí organizační zádrhely týkající se 

nejednotného výkladu zahájení některých metod. Největší procesní zádrhel se týkal fokusní skupiny 

s jednou skupinou zaměstnaných. Tento úsek neměl dopředu informaci, kdy a kde diskuse proběhne 

a aktivita se nekonala v čase, který by organizačně odpovídal potřebám úseku. V tu chvíli sice 

operativně zaskočil/a přímo ředitel/ka a umožnil/a zaměstnanym se fokusní skupiny zúčastnit, avšak 

nejde o situaci, která by zajišťovala zaměstnanym psychický komfort a jistotu.  

Graf č. 13: Jakým způsobem jste získal/a informaci o spuštění genderového auditu? 
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V organizaci je nastaven systém pravidelných porad. Jednotlivé úseky mají své vlastní dílčí porady, na 

nichž se řeší specifické agendy pro dané oddělení. Auditní tým absolvoval zúčastněné pozorování na 

poradě provozního oddělení. Lze říci, že funkce stávajících porad je spíše informativní, méně 

řešitelská. Porady jsou řízeny ředitelem/kou organizace a odpovídají nastavenému 

centralizovanému způsobu řízení. V tuto chvíli není součástí systému žádný typ porady, na němž by 

byl přítomný celý tým organizace.  

Z porad se nezhotovuje zápis. Jde o praxi, která byla zavedena v minulosti, ale vedení uvedlo, že se 

neosvědčila a že stejně nevedla ke kýženému efektu – tedy k informovanosti lidí. 

Auditní tým důsledně snímal, jaká očekávání či doporučení mají lidé vůči nově příchozímu vedení. 

Zdůrazňujeme, že v době formulace těchto očekávání tým ještě neměl nejmenší tušení o tom, kdo 

bude budoucí nástupce/kyně. Nejsou tedy zkreslena žádnou apriorní představou.  

Téma nedůslednosti se auditem prolínalo příčně. Jde o jeden z mála explicitně formulovaných 

nedostatků na stávajícím fungování.  

Na téma důslednosti bychom optikou auditního týmu chtěli zpřesnit, jaké významy byly s tímto 

sdělením neseny. Tým si sice převážně přeje důslednost, ale neočekává direktivitu a kontrolu ve 

smyslu represe. Současně však, jelikož aktuálně tým není ve zvýšené míře zvyklý fungovat v pevných 

pravidlech, jasných kompetencích a systému ověřování výsledků a úkolů, může se s případným 

novým vedením paradoxně dostat do určité tenze, třebaže nyní po pravidlech volá. To je riziko, na 

které upozorňujeme. Co jej dokáže zmírnit, je otevřeně deklarovaný systém demokratického řízení, 

kdy lidé jsou nově daleko více přizýváni k debatám, ale nově mají také daleko více odpovědností (viz 

doporučení této kapitoly). Současně je potřeba dopřávat týmu dostatečné odlehčení a rozvoj, aby mohl 

růst (viz kapitoly týkající se vzdělávání a benefitů). 
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Předešlé kapitoly tematizovaly fenomén neformálního mentorství (kapitola 1) a skupinkování 

(kapitola 3). V této kapitole budiž dále řečeno, že s obojím souvisí určité mezery v otázce řízení 

lidských zdrojů.  

Tabulka č. 2: Co podle Vás nejvíce upevňuje vzájemnou komunikaci a pozitivní atmosféru? 

Odpověď Četnost 

Otevřená komunikace a upřímnost 4 

Dobrý kolektiv/menší kolektiv 3 

Společná setkávání a diskuse 3 

Zájem o zákazníky/ice 2 

Dobrá nálada 2 

Důvěra 2 

Dobrý/á ředitel/ka 2 

Vzájemná domluva 1 

Dobré jméno organizace 1 

Společný zájem 1 

Neuvedeno  1 

 

☺ Dobré praxe: 

✓ Velmi pozitivní skutečností je (i s odkazem na tabulku výše), že tým organizace má důvěru 

ve svého/oji stávající/ho ředitele/ku. Pochopitelně si uvědomujeme, že pro organizaci je nyní 

stěžejní adaptace kolektivu na nové vedení. Avšak stávající ředitel/ka se na přípravě vítězné/ho 

kandidáta/ky z řad zaměstnaných podílel/a a sám/sama je přesvědčen o vhodnosti této volby. 

To je z našeho pohledu výrazným předpokladem udržitelnosti důvěry ve vedení organizace. 

Graf č. 14: Máte důvěru ve vedení organizace? 

 

✓ Organizace má nastavený systém pravidelných porad a vedení má osvědčené nástroje 

přenosu informací. 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
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Strategická doporučení: 

▪ Doporučujeme dopřát velkou míru manažerské pozornosti všem úsekům – v dobrém smyslu 

slova. S nástupem nového vedení je třeba otevírat diskuse, snímat potřeby a důsledně na ně 

reagovat, přicházet s adresnými opatřeními.  

 

▪ S vazbou na strategické doporučení kapitoly č. 2 doporučujeme transparentně nastavit agendy 

a úkoly napříč týmem a věnovat rovný podíl pozornosti každému úspěchu (ale i neúspěchu). 

Aktuálně se ukazují rozdíly např. v rozvrstvení úkolů na základě služebního stáří. Senior pozice 

v týmu mají často historicky na sebe navázanou určitou agendu, zatímco junioři (mnohdy i vlivem 

personální nestability) nic takového nezajišťují, nebo nemají dostatečnou motivaci si o práci navíc 

říct. To souvisí i se systémem odměňování (finančním i nefinančním). 

 

 

▪ Doporučujeme znovu vytvořit vedoucí pozici pro všechny úseky, pro něž bude podmínkou 

především přímá zkušenost s provozem a praxí a dostatečná kapacita na personální řízení. 

Dílčí doporučení: 

▪ Auditní tým měl pro analýzu k dispozici anonymizovanou náplň práce a také dokument 

„Povinnosti pracovníka“. Tyto materiály se funkčně doplňují, avšak pro plnohodnotnou možnost 

kvalitního personálního řízení (nábor → kompetence → hodnocení) doporučujeme zpracovat pro 

každou specifickou pozici v organizaci tzv. kompetenční profil. Pomůže Vám i samotnému 

zaměstnanci/kyni držet na zřeteli kompetence a zodpovědnosti. Kompetenční profily prolněte 

také do náplní práce – diversifikujte je v souladu typem profilu. 

 

▪ Doporučujeme důsledně provádět zápisy ze všech porad jednotlivých úseků. Doporučení není 

motivováno poměrně naivním cílem, že všichni zaměstnanci budou zápisy posléze detailně 

studovat. Jedná se však o páteřní opatření na podporu politiky důslednosti, zajištění zpětné 

vazby a hlavně zajištění kontinuity informací napříč celým rokem (zápis může sloužit jako 

podklad pro vedení porady následující). Tvorbou zápisu lze pověřit osobu z týmu, což je 

delegování v praxi. Důležité potom však je, aby byla závazná struktura zápisu. Doporučujeme 

zápisy vést raději strukturovaně např. v tabulce a rozlišovat přitom kategorie: „sdělení“, „úkol“, 

„hodnocení“, „námět“ apod. Pomůže to rychlé orientaci a data lze jednoduše třídit na výpisy všech 

úkolů, všech sdělení apod.   
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Kapitola 5: Řízení lidských zdrojů s ohledem na gender v kontextu životního 
cyklu  
 

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 28. 2. 2018 zaměstnáno 16 lidí (14 žen, 2 muži). Muži jsou tak 

v organizaci v pozicích tzv. tokenů. Z hlediska služebního stáří, tedy počtu let odpracovaných 

v organizaci, aktuálně převažují tzv. „junioři“ nad „seniory“:  Lidí, kteří zde pracují kratší dobu než 5 let, 

je zde 9, zatímco lidí, kteří zde pracují déle než 5 let, je zde pouze 7.  

Auditní tým nevyžadoval přesná data týkající se věku zaměstnaných, ale i bez výpočtu průměrného 

věku je z dat níže zřejmé, že bude vyšší než evropský průměr zaměstnance v organizaci (cca 39 let). 

Českým průměrem je 42 let. Pohled na data v grafu vysílá signál, že během deseti let může pro 

generační kontinuitu organizace představovat problém nedostatečně zastoupená generace lidí mezi 

20 a 30 roky. Aktuálně jsou v ní pouze 2 osoby. 

Graf č. 15: Věková struktura zaměstnanců/kyň 

 

Vedení organizace v tuto chvíli nesleduje diversitu pracovního týmu jako prioritu své personální 

politiky. Důvodem je především již zmíněný nedostatek uchazečů/ek o nabízená pracovní místa. 

Hledisko diversity se tak stává spíše podružné – je důležité, aby organoizace sehnala alespoň nějakého 

zaměstnance/kyně a nedostala se do personální krize. Také v této kapitole se tak ukazuje, že pro 

organizaci bude do budoucna strategickým krokem personální politiky synergické propojení náboru 

a externího PR na platformě rovných šancí, která je srozumitelná jak rodičům dětí, tak cílové skupině 

nastupujících uchazečů/ek o práci. 

12%

31%

25%

13%

19%

Věková struktura zaměstnanců/kyň

Věk 20 - 30 let

Věk 31 - 40 let

Věk 41 - 50 let
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Věk 61 - 70 let
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V týmu pracuje muž, který neformálně funguje také jako osoba, která zajišťuje drobné úpravy či opravy 

ve třídách. Jde o agendu nad rámec úvazku a z pohledu zaměstnance není vnímána jako zátěž, nýbrž 

spíše jako pozitivní prostředek vzájemné spolupráce, vstřícnosti a kolegiality. Z hlediska genderové 

dělby práce jde o poměrně tradiční rozložení, avšak není cílem jej narušovat, pokud je týmově 

funkční. Opět jde však o neformální nepojmenovanou roli, což může vykazovat rizika do budoucna. 

Co se týká pracovní flexibility, je organizace otevřená a aktivní. V dotazníkovém šetření vyšlo najevo, 

že 8 lidí má možnost čerpat v určité míře práci z domova (např. pro zhotovení domácích příprav či 

podkladů), 2 respondenti uvedli, že mají k dispozici pružnou pracovní dobu. Zkrácený úvazek byl 

v dotazníku zmíněn třikrát. Zaměstnaní reflektují, že individuální vstřícnost ze strany ředitele/ky je 

skutečně výrazná.  

Současně výpovědi z rozhovorů a diskusí naznačují, že právě flexibilita je pro značnou část 

zaměstnankyň kýženou pracovní potřebou. Souvisí s potřebami v oblasti slaďování práce a péče o 

malé děti. Z týmu zaznívají i další nápady, jak zpružnit pracovní dobu vstříc potřebám. 

Díky zmíněné vstřícnosti a velké míře osobního nasazení členů a členek v týmu se většině 

zaměstnanců/kyň daří sladit pracovní a soukromý život, avšak mnohdy jde o každodenní zápas 

s časem a dostavuje se vyčerpání. 

 

Graf č. 16: Jak se Vám daří sladit pracovní a osobní život? 

 

Poměrně překvapivě mohou na první pohled vyznívat výsledky dotazníku na téma mezigenerační 

spolupráce, o které si 3 respondenti myslí, že v organizaci spíš nebo určitě nefunguje. Výklad lze 

spatřovat v určité osamělosti pracovních pozic a v nedostatečném propojení úseků, které jsme již 

tematizovali. Pak není překvapivé, že generační hledisko se neukazuje jako zásadní pojítko. Lidé 

současně již v předešlých kapitolách poukazovali na mezery v týmové spolupráci a na výraznou roli tzv. 

neformálních mentorů, tedy stále stejných osob, které jsou ochotné a vstřícné. Předávání zkušeností 

může být ztíženo také z důvodu již zmíněné personální nestability dopadající především na 

„juniorské“ pozice. 

Graf č. 17: Funguje u Vás v organizaci mezigenerační spolupráce a výměna zkušeností? 
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Organizace v tuto chvíli nemá žádné zaměstnance/kyně na MD/RD. Součástí týmu jsou na druhé straně 

osoby, které se nacházejí v předdůchodovém věku a jejichž pozice je tím v týmu do určité míry 

nesnadná, neboť jsou čas od času vystaveny implicitní či explicitní otázce na téma odchodu do 

důchodu. Kolegové/kolegyně jsou k těmto dotazům motivováni právě nejistotou spojenou s trváním 

svých vlastních pracovních úvazků. Ač se to může zdát jako detail, nevyplatí se vliv těchto tlaků z týmu 

na jednotlivce podceňovat. Nasazení, motivace a kvalita práce lidí není nesena věkem, a rozhodnutí o 

odchodu do důchodu je vysoce individuální nezcizitelnou záležitostí. Je cílem tato témata v týmu 

otevřeně komunikovat a snímat tak tíhu z věkové skupiny lidí 55+.  

☺ Dobré praxe: 

✓ Velmi oceňujeme poměrně hojné využívání flexibilních forem práce (home-office, pružná pracovní 

doba, zkrácené úvazky). Výborná praxe. 

 

✓ Individuální vstřícnost a pozitivní nastavení vedení vůči slaďovacím potřebám lidé vnímají a 

oceňují. 

 

✓ Výrazná feminizace kolektivu nepůsobí rozvratně pro tým jako celek. To je dobrá zpráva.  

 

 

Nicméně, jakákoli silná homogenita kolektivu je z dlouhodobého hlediska vždy rizikem – ať už to 

budou převážně ženy, muži, mladí, starší aj. Cílená diverzifikace týmu může být jedním z témat 

Vašeho náboru (viz níže i kapitola č. 1) 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 

Strategická doporučení: 

▪ Doporučujeme k diversitě pracovního týmu přistupovat jako ke kýženému principu. Rozumíme 

komplikovaným okolnostem náboru. Avšak pokud se na diversitu podíváme jako na „chtěný 

stav“, pomůže to lépe definovat cílové skupiny náboru. Např. Víme-li, že potřebujeme do týmu 

doplnit kategorii 20 – 30 let, je cílovou skupinou absolvent, a tudíž je třeba vytipovat místa, kde 

se absolventi/ky sdružují, a také vyladit formu oslovení, na jakou uslyší. I pokud taková náborová 
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aktivita nebude bezprostředně úspěšná, umožní Vám tento přístup učinit pro budoucnost 

organizace odpovědně maximum. 

 

▪ Pro oblast náboru v kontextu diverzity, která může přinést organizaci personální stabilitu, 

udržitelnost a strategickou výhodu, doporučujeme využít grantových příležitostí.  

 

▪ Přestože v obecné rovině je skvělé, pokud nabízíte flexibilní (zkrácené) formy úvazků, snímejte 

kontinuálně potřeby zaměstnanců/kyň, kteří v těchto režimech pracují, a hledejte cesty, jak 

úvazky navyšovat či funkčně propojovat se strategií. Vhodnou cestou se ukazuje být zapojení do 

projektů, po kterých je z týmu poptávka. Tým současně reflektuje, že personální zdroje pro jejich 

realizaci v kolektivu jsou. 

 

Doporučujeme vyslyšet potřeby týmu v oblasti slaďování a nastavit i tzv. konto pracovní doby (týdenní 

či měsíční) či alespoň stlačený týden. V obou případech lidé odpracují standardní počet hodin, ale 

jejich rozložení je daleko svobodnější. Konto pracovní doby je možné využít i během roku, kdy 

náhradní volno může být komfortnější variantou než dovolená při nárazových potřebách plynoucích 

ze slaďování (indispozice bez návštěvy lékaře, první den školy pro prvňáčka apod.). 

Dílčí doporučení: 

▪ V návaznosti na agendy spojované tradičně s muži (řemeslné a technické práce – drobné úpravy 

v interiéru), které aktuálně vykonává řadový zaměstnanec – muž, doporučujeme i v tomto 

případě oficiálně zachytit objem těchto aktivit a vytvořit v týmu jasnou roli. Jde o to, že přestože 

nyní není vnímána jako zatěžující, potřeby lidí se mohou průběžně měnit. Je tedy i v tomto případě 

strategické zviditelnit objem prací a napojit jej byť na symbolickou odměnu. Současně zamezíte 

tomu, že s případnou personální změnou v týmu zanikne i výkon těchto aktivit. 

 

▪ Doporučujeme komunikovat explicitně opatření na podporu flexibility – např. možnost práce 

z domova je konkrétním benefitem, který stojí za to komunikovat v náborových aktivitách, ale 

také explicitně v Pracovním řádu organizace, kde v současnosti není přímo ustanovena. Učiňte 

z flexibilních forem práce svou náborovou výhodu. Získáte více než libovolná soukromá firma 

fungující ve směnném provozu, třebaže nabízí vyšší mzdu. 

 

▪ Doporučujeme ošetřit flexibilní formy práce také po formální stránce. Stručnou směrnici, která by 

měla shrnovat možnosti a pravidla využívání FFOP, doporučujeme doplnit i souvislostmi v otázce 

BOZP. Spojte síly se školitelem/kou, která má s FFOP zkušenost. Mimochodem, směrnice vůbec 

nemusí mít strohou odpudivou podobu. Buďte kreativní, pracujte s odlehčenou grafikou a 

vizuálem, pokuste se vystihnout své pracovní prostředí a naladění lidí. Smyslem přece je, aby si 

směrnici lidé i přečetli. 
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Kapitola 6: Benefity a péče o zaměstnance/kyně 
 

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 (nábor, hodnocení).  

 
Vstupním zjištěním budiž, že zaměstnanci/kyně stávající nabídku benefitů velmi dobře znají. 
Z výpovědí v auditu lze usuzovat, že diskuse o benefitech se nyní odehrávají především na odborových 
schůzích.  
 
Tabulka č. 3: Jaké typy benefitů/výhod máte nyní k dispozici ve svém zaměstnání? 

 

Odpověď Četnost 

Příspěvek na stravování 8 

Příspěvek na dětský tábor/rodinné rekreace 5 

Penzijní/životní připojištění 4 

Poukázka do lékárny 4 

Příspěvek na zdravotní obuv 3 

Čerpání FKSP 2 

Sportovní akce - bowling 2 

Knihovna 1 

Služební notebook 1 

Vzdělávání (DVPP) 1 

25 dní dovolené 1 

Studijní volno 1 

Dárkové poukazy 1 

Posezení  1 

Poukázky do bazénu 1 

Žádné 1 

 
Klasické benefity, které organizace poskytuje svým zaměstnancům/kyním, neplní primárně funkci 
motivátorů. Tým je převážně motivován vnitřně a zaměstnání v organizaci pojímá z hlediska 
seberealizace. 
 

Tabulka č. 4: Které z benefitů/výhod považujete pro sebe za skutečně motivující? 

Odpověď Četnost 

Žádný 4 

Neuvedeno 2 

Všechny 2 

Nevím 1 

Poukázka do lékárny 1 

Příspěvek na tábor 1 

Možnost dalšího vzdělávání 1 

Studijní volno 1 

Příspěvek na dovolenou 1 
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Navzdory tomu, pokud se mají zaměstnanci/kyně vyjádřit k případným námětům na změny v nabídce 
benefitů, nevyjadřují nijak přehnané nároky. To svědčí o loajalitě týmu. Nápady, které zaznívají, lze 
obecně zařadit do kategorií, které má i z auditního pohledu smysl rozvíjet v auditované organizaci: 
 
1) Benefity zaměřené na aktivní odpočinek, eliminaci vyčerpání a tzv. pečující benefity 

 
„Volné vstupenky, zoo, kino.“ 
 
„Zdravotní či relaxační aktivity (např. lázeňské pobyty, masáže).“ 
 
„Poukaz na kosmetické služby, masáže.“ 
 
„Příspěvky na kulturní akce.“ 
 

2) Benefity zaměřené na slaďování práce a soukromého života 
 
„40dní dovolené stejně jako učitelé.“ 
 

3) Benefity orientované na další odborný i osobnostní rozvoj zaměstnanců/kyň 
 
„Výuku dalšího cizího jazyka.“ 

 

Současně, třebaže lidé netematizují potřebu neformálních akcí napříč týmem v souvislosti s benefity, 

jde o další prioritní oblast, na které se s auditním týmem shodují. Nadto benefity zaměřené na 

propojování kolektivu a budování zdravých kolegiálních vztahů patří mezi tzv. „aktivní“ benefity 

z pohledu zaměstnavatele. Investice do aktivních benefitů jsou pro organizaci vratné – zúročí se 

svými efekty ve prospěch fungování organizace. 

☺ Dobré praxe 

✓ Tým velmi dobře zná nabídku benefitů a rozumí finančnímu kontextu organizace. 

 

✓ Nápady z týmu na nové benefity jsou zcela v souladu s charakteristikou Vašeho kolektivu a 

korespondují s vysokou mírou loajality a pracovitosti. 

 

✓ Většina zaměstnanců/kyň považuje prostředí organizace za podnětné pro svou práci. 

Graf č. 18: Považujete pracovní prostředí organizace za podnětné pro svou práci? 
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☼ V této oblasti dále doporučujeme: 

Strategická doporučení: 

▪ Stávající vedení reflektuje, že při srovnání se soukromým sektorem se může stávající nabídka 

benefitů v organizaci jevit velice skromně. Z auditního pohledu bychom však doporučovali spíše 

srovnávání v rámci daného sektoru s organizacemi podobné velikosti, a především, srovnání 

z hlediska toho, jaké funkce chcete, aby Vám benefity v organizaci plnily. Není pravdou, že 

organizace, které mají dvoustránkový seznam exkluzivních zaměstnaneckých výhod, mají také 

spokojené a motivované lidi. Potřebujete-li benefity např. pro efektivnější nábor, vytipujte, o jaké 

by se mohlo jednat v kontextu rovných šancí, a napojte tyto myšlenky na grantový projekt. Pokud 

nabídnete lidem benefity spojené s rozvojem a péčí o jejich fyzickou a psychickou kondici, 

získáte mnohem více, než kterákoli výrobní firma, a současně se nezaprodáte hodnotám 

organizace. 

 

▪ Rozvíjejte vnitřní motivaci členů a členek týmu, neboť ta se ukazuje být nosnou pro Váš tým. 

Pouze finanční odměny nepovedou ke zvýšení motivace Vašich lidí, podobně jako benefity 

finančního charakteru (poukázky, flexi pass apod.). Pokud tedy takové benefity budete do 

budoucna nabízet, doporučujeme vždy postupovat v provazbě tohoto charakteru: 1) Identifikace 

vhodného úkolu v souladu s předpoklady a silnými stránkami (přidělení role v týmu), 2) 

Vyhodnocení úkolu, zpětná vazba, pochvala, 3) Finanční odměna či benefit ve vazbě na tuto 

pochvalu. 

Graf č. 19: Jak byste vyjádřil/a míru své pracovní spokojenosti? 
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▪ Vzhledem k tomu, že kolektiv lidí vnímá zaměstnání v auditované organizaci jako své poslání, je 

nanejvýš prozíravé pamatovat v nabídce benefitů na tzv. regulátory pracovního nasazení. Jinými 

slovy jde o benefity zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, nastavování zdravých hranic 

pracovní a soukromé sféry, zvládání stresu, řízení času a rozvoji kompetencí v oblasti asertivního 

jednání či sociálních dovedností.  

Dílčí doporučení: 

▪ Pokoušejte se při distribuci pozitivní zpětné vazby k lidem spravedlivě a rovnoměrně 

přistupovat ke všem úsekům. Současně doporučujeme v případě pochval postupovat v souladu 

s Diltsovým modelem neurologických úrovní. Začínejte od spodního patra pyramidy a 

nezdráhejte se vystoupat až na vrchol. Příklad: 1) Prostředí: „Včera na dni otevřených dveří“. 2) 

Chování: „Jednala jsi velmi profesionálně a vstřícně.“ 3) Schopnosti: „Bylo evidentní, že Ti nedělá 

problém komunikovat s rodiči.“ 4) Hodnoty: „Takového přístupu vážím, protože jsme škola 

rodičům otevřená.“ 5) Identita: „Jsi vážně opora pro akce školy navenek.“ 6) Sounáležitost: „Lidi, 

jako jsi Ty, naše škola nesmírně potřebuje.“ A závěrem: „Děkuju Ti za Tvou práci.“ 
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▪ V oblasti benefitů zaměřených na další odborný a osobnostní rozvoj doporučujeme dopřát 
zaměstnaným možnost čerpat supervizi (zaměřenou na tým, ale i na řešení kasuistik a odborných 
případů, o kterou lidé v organizaci stojí). Tyto supervize zaměřujte průřezově napříč organizací – 
nepropásněte žádnou možnost, kdy můžete propojovat úseky. 

 

▪ Zjišťujte potřeby v oblasti benefitů při pravidelných hodnotících rozhovorech (kapitola č. 8). 

Nepochybně se budou vyvíjet a měnit a bude pro Vás dobrodružnou cestou sledovat, jak se 

očekávání a potřeby lidí mění, a také to, jak se vyvíjí schopnost lidí své potřeby identifikovat a 

formulovat. Individuální setkání se zaměstnancem/kyní je vždy manažersky hodnotným. 

 

▪ Hledejte cesty poskytování svépomocných benefitů. Pro instituci Vašeho formátu může jít o 
dostupnou a organizačně poměrně nenáročnou aktivitu. Navíc podpoříte Vaše rodinné 
mikroklima. 

 

 
▪ Zaveďte pravidelné výjezdy týmu s odborně-relaxačním programem do stálé nabídky benefitů 

organizace. Diskutujte témata spojená s jedinečností a hodnotami. Z hlediska programu 
doporučujeme zařadit týmové simulační hry, které se i pro témata s vazbou na firemní kulturu a 
RP osvědčují.  
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Kapitola 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. 

 

Výpovědi zaměstnanců/ky na téma vzdělávání se vyznačují určitou rozkolísaností, takže nelze 

vyvozovat jednoznačné závěry. Někteří členové/členky týmu pociťují dostatek informací o 

možnostech svého dalšího vzdělávání a rovněž vnímají, že jim k němu vedení dává prostor, jiní (a 

těch je více) uvádějí, že možnosti vzdělávání v organizaci nejsou zastoupeny dostatečně. Tyto rozdíly 

byly postihnutelné až v rozhovorech a diskusích. Dotazníkové šetření ještě před osobním ověřováním 

výstupů vyjevilo zcela optimistický pohled na otázku vzdělávání v organizaci: 

Graf č. 20: Dává Vám zaměstnavatel dostatek příležitostí  

 

Na základě dílčích výpovědí lze usuzovat, že rozdíl ve vnímání přístupu vedení v otázce vzdělávání může 

být způsoben tím, že část zaměstnanců/kyň hodnotí nastavení vedení vůči kontinuálnímu vzdělávání 

v podobě VŠ studia, zatímco jiná část lidí hodnotí nastavení vedení vůči krátkodobým průběžným 

vzdělávacím aktivitám, které nemají vazbu na kvalifikaci. V druhé jmenované oblasti je iniciativa 

ponechávána více na zaměstnancích/kyních – spíše nepodléhá systému. 

Lze však současně říci, že vedení do určité míry akcentuje vzdělávací potřeby za vybrané úseky. 

Systém a cílená HR politika má dílčí výpadky spíše na úrovni vzdělávacích potřeb jednotlivců. 

Pozoruhodné je, že zatímco někteří v rozhovorech a diskusích uvedli, že jim od ředitele/ky organizace 

neustále chodí emailové nabídky na vzdělávání, jiní uvedli, že jim nechodí prakticky nic. To jinými slovy 

znovu potvrzuje, že nabídka vzdělávání v organizaci spíše nepodléhá systému, vychází z ad hoc 

nabídek, které organizace obdrží z vnějšího prostoru, a důsledkem může být nerovnoměrná 

pozornost vzdělávání ze strany vedení vůči jednotlivým členům týmu.  

Graf č. 21: Jste dostatečně informován/informována o možnostech vzdělávání? 
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Lze rovněž konstatovat, že potřeby zaměstnanců/kyň v oblasti vzdělávání nejsou pravidelně 

zjišťovány. Vedení nechává na zaměstnancích, zda sami s nějakým požadavkem či přáním přijdou. 

Z týmu se objevují i názory, že nedostatečná míra iniciativy vedení v otázce vzdělávání 

zaměstnanců/kyň vychází z obavy, jak bude po dobu vybraných aktivit zajištěna vnitřní 

zastupitelnost v týmu. Jiné hlasy však tuto variantu vylučují a uvádějí, že se zastupitelností v organizaci 

v žádném případě není problém. 

Pokud v týmu nastanou výrazné rozdíly v pojímání jedné a téže věci, signalizuje to, že: 

1) Systém není nastaven optimálně – dochází často k ad hoc řešením. 

2) Chybí dostatečná informovanost lidí, proč a co se děje, ale také proč a co se neděje (např. proč 

někomu z nějakého důvodu nechodí emaily s nabídkami vzdělávání, zatímco jiným ano).  

3) Podmínky jsou nastaveny různě pro různé úseky (případ zastupitelnosti). Pokud pak lidé 

agendu hodnotí, obvykle „nevidí za hranice“ svého úseku.  

4) Celkově je aktivita za proces – v tomto případě vzdělávání – přenesena na zaměstnance. To je 

ve svobodné firemní kultuře možné, avšak úplná zodpovědnost na straně zaměstnanců/kyň se 

osvědčuje až tehdy, kdy k ní měl tým jako celek šanci dozrát. V opačném případě se může ve 

výsledku dostavit útlum v procesu jako celku. 

V tuto chvíli organizace nedisponuje koncepcí v oblasti vzdělávání lidí, tuto otázku netematizuje ani 

Strategie rozvoje. V tom pro organizaci spatřujeme riziko – dlouhodobě je potřeba zajistit prestiž, 

dobré jméno a udržitelnost. Argument odbornosti je jedním z prvních, kterými může organizace 

odvracet skeptické pohledy na podobné instituce. 

☺ Dobré praxe: 

✓ Chválíme, že vedení dokáže identifikovat vzdělávací potřeby všech úseků. 
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✓ Pozitivní skutečností je, že lidé mají chuť se účastnit kurzů s vazbou na svou profesi – to 

koresponduje s jejich naladěním a motivační orientací na výsledky vlastní práce. 

 

✓ Vzdělávání je strategickou prioritou. Výborně. Doplňujeme jen doporučení, že strategicky je 

vhodné zaměřit se na dlouhodobé vzdělávání všech zaměstnanců/kyň. 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 

Strategická doporučení: 

▪ Doporučujeme zavést do nabídky vzdělávání prvek systémovosti a pravidelnosti. Tím se Vám 

podaří získat koncepční představu o vzdělávacích potřebách a cílech za jednotlivce a úseky 

v organizaci, které zúročíte ve Strategii vzdělávání. Konkrétně to obnáší: 

 

1) Pravidelné snímání individuálních vzdělávacích potřeb zaměstnanců/kyň např. na hodnotících 

rozhovorech (1 – 2 x ročně) a následné protnutí se vzdělávacími potřebami úseků optikou 

vedení (kam se strategicky potřebujete posouvat jako organizace). Vytvoření vzdělávacích 

plánů a zahrnutí vzdělávacích cílů do „hodnocení“ (viz též kapitola č. 8) 

 

2) Zavedení přednášek a seminářů přímo na půdě organizace – vytvoříte tak stabilní alternativu 

k individuálním kurzům, které nyní převažují. Vzdělání bude dostupnější i lidem, kteří 

intenzivně slaďují práci a rodinu. 

 

3) Rozšíření diseminačních aktivit po absolvování individuálních kurzů – např. jako součást 

porady.  

 

4) Zavedení exkurzí/stáží v jiných zařízeních, jež pracují s podobnou cílovou skupinou. Pořádání 

pravidelných diskusních stolů se zástupci/kyněmi těchto organizací. Cílem je se profesně 

vyztužit a podpořit – to zúročíte dovnitř i navenek. 

 

5) Zahrnutí tématu vzdělávání lidí do pravidelných porad všech úseků. 

 

▪ Zatím nedostatečně využitou formou je také 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. 

 

▪ Identifikovanou nevyužitou příležitostí v otázce vzdělávání je z našeho pohledu nedostatečné 

využívání projektů (např. v rámci OP VVV, OPZ). Vedení reflektuje, že projekty jsou agendou, na 

jejíž řízení a administraci mu nezbývá prostor. Tomu jednoznačně rozumíme – personální 

možnosti organizace jsou limitované. Avšak efektivnějším rozdělením činností napříč týmem, 

ustavením širšího vedení včetně svěřených kompetencí a především distribucí projektových byť 

menších úvazků na lidi, kteří v tuto chvíli nemají zcela vytíženou svou kapacitu a do budoucna 
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by o navýšení úvazků stáli, by i tento aspekt byl řešitelný. Doporučujeme prostudovat aktuální 

výzvy OP VVV a výzvu 130 v rámci OPZ.  

Dílčí doporučení: 

▪ Pokoušejte se hledat cesty k podpoře vzdělávání, které (zdánlivě) přímo nesouvisí s předmětem 

výkonu práce lidí v týmu. Například pravidelné koučování (individuální/skupinové), rozvoj 

komunikačních a vyjednávacích dovedností se Vám vždy zúročí právě v kombinaci s odborným 

vzděláváním. Takové benefitní vzdělávání nemusí být nárokové – mělo by vycházet 

z individuálního plánu. 

Graf č. 22: Vnímáte vzdělávání zajišťované zaměstnavatelem jako aktivitu, kterou využijete i pro 

svůj vlastní osobní rozvoj? 
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Kapitola 8: Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst, 

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. 

 

Jak bylo řečeno v kapitole č. 6 Benefity a péče o zaměstnance/kyně, většina lidí v týmu je 

motivovatelná (a také motivovaná) vnitřně. Což je důležité předporozumění pro analýzu dat v rámci 

kapitoly týkající se hodnocení a odměňování. Téma mzdového ohodnocení v rámci auditu lidé 

zmiňovali minimálně. (Objevilo se zejména ve formě námětů na nový benefit v podobě „13. platu“.) 

Tam, kde se rozvinula diskuse o hodnocení, zaznívaly spíše hlasy a potřeby v kontextu zpětné vazby – 

motivační, pochvalné, ale i konstruktivně kritické.  

Tím se samozřejmě neříká, že pro lidi v organizaci není důležitá výše výdělku. Zaměstnanci/kyně však 

rozumí finančním možnostem instituce. V auditované organizaci se tak jako ideální forma hodnocení 

lidí s vazbou na odměňování jeví pravidelná komunikace nesoucí konstruktivní zpětnou vazbu, a to 

ideálně s přímou odezvou v podobě finanční odměny.  

Graf č. 23: Získáváte dostatečnou zpětnou vazbu ke svému pracovnímu výkonu? 

 

Auditním poznatkem je, že současné vedení nese proces hodnocení na úrovni osobní a neformální. 

Vyplácí se dojít za člověkem osobně, promluvit s ním, v té souvislosti třeba i pochválit. Vzhledem 

k velikosti organizace nejde o překvapivé zjištění. Nadto většina podobných zařízení (i daleko většího 

počtu zaměstnaných) se snaží fungovat více vztahově a neformálně, než procesně a oficiálně. 

Z pohledu zvenčí však určité prvky systému mohou pomoci podpořit právě Vaše zdravé a rodinné 

vztahy. Bez systému se totiž může lehce stát, že se vztahy unaví a opotřebují. Stejně tak hrozí (a to už 

místy nastává), že při drahách osobní komunikace někoho opomenete, nebo jednoduše ani nemáte 

tolik možností se s určitými zaměstnanci potkat. Pravidelnost a systém Vám uvolní ruce a srovnají šance 

všech zaměstnanců/kyň na svůj podíl manažerské pozornosti. 
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Zcela trefný moment přináší hlas přímo z týmu – hodnocení, je-li alespoň zčásti neseno procesem, 

podporuje zdravé rozložení kompetencí, týmovou spolupráci a rozvoj každého článku „řetězce“. 

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

pracovní úspěchy. Jde totiž o dovednost, kterou lze tříbit mimo jiné nastavenými hodnotícími procesy. 

Sebehodnocení a hodnocení je také důležitým prvkem, který pomáhá předcházet syndromu vyhoření. 

Pokud budete zavádět proces hodnocení, všímejte si však i formulačních detailů – v dotazníkovém 

šetření prakticky nikdo nenesl odpověď na tuto otázku v první osobě (např. ve stylu: Podařilo se mi… 

Dokázal/a jsem… Naučil/a jsem se…). Cílem je tuto dovednost u lidí posouvat. Je třeba si uvědomit, 

že úspěch může spočívat také v tom, že podpořím služebně mladšího kolegu, poskytnu reference na 

kvalitního nováčka, vymyslím novou PR akci aj. Z těchto zdrojů profesní sebedůvěry pak lze čerpat 

v časech dobrých i zlých ☺. 

☺ Dobré praxe: 

✓ Je skvělé, že navzdory dílčím pociťovaným nerovnostem, o kterých byla zmínka v kapitole č. 3, 

v kontextu hodnocení pracovního výkonu se lidé shodli na absenci nepodloženého 

zvýhodňování jednotlivců v týmu. Gratulujeme. 

Graf č. 24: Setkal/setkala jste se s tím, že by byl v týmu někdo zvýhodňován bez ohledu na svůj 

pracovní výkon a výsledky práce? 

         

✓ Pozitivním zjištěním je, že většina zaměstnanců rozumí kritériím, která vedou k zisku odměny či 

navýšení osobního příplatku. Příklady odjinud ukazují, že míra tohoto povědomí bývá 

v podobných organizacích daleko nižší. V doporučeních dále nabízíme vytvoření jednoduchého 

„manuálku“, který v nejistotě ukotví i zbývajících 28 % respondentů/ek. 

Graf č. 25: Jsou podle Vás jasná pravidla a kritéria, která ovlivňují výši nenárokové složky platu 

zaměstnanců/kyň? 
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☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 

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. 

 

▪ V druhé řadě doporučujeme posilovat proces hodnocení na úrovni skupinové týmové práce. 

Máme na mysli odpovědné plánování a následné vyhodnocení týmových úkolů, akcí, projektů. 

Začít můžete klidně hravější formou. Využijte např. testy týmových rolí (Belbinův test) s návaznou 

interpretační diskusí, testy pracovních předpokladů a další nástroje, které Vám umožní co nejlépe 

odhadnout silné stránky lidí a podle toho jim přidělovat vhodné úkoly. Vyhodnocením akce 

vnesete do spolupráce prvek diskuse, sdílení úspěchu, schopnost vnímat chybu jako zkušenost 

cennou z hlediska dalšího učení. Pro tento účel speciálně doporučujeme volit záměrně úkoly, na 

nichž mohou úseky spolu participovat. 

Dílčí doporučení: 

▪ Ředitel/ka organizace vychází v politice odměňování lidí z dosavadní zkušenosti, kdy lidé z jeho 

pohledu oceňují, když pravidelné odměny během roku přicházejí na sezónně příhodné měsíce 

spojené obvykle s vyššími výdaji (dovolená, Vánoce).  Tuto praxi bychom z pohledu auditu 

nechtěli narušovat, pokud se navíc osvědčuje. Navrhujeme však zakomponovat do rytmu roku 

pravidelná hodnocení právě tak, aby se konalo v sezónně příhodných termínech (tedy například 

v listopadu a v květnu). Jde o to, aby lidé vnímali, že odměna je spojena s konkrétním obsahem, 

který byl na hodnotícím rozhovoru diskutován.  
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▪ Současně doporučujeme pracovat v zájmu rozhýbání týmové iniciativy a spolupráce se 

symbolickými odměnami, které mohou být nastaveny jako výhry v „interních soutěžích“. Vedení 

může vytvořit seznam strategických činností a úkolů, které organizace tak jako tak potřebuje, a 

avizovat odměnu za jejich zvládnutí, pokud se k nim někdo (nebo lépe skupina lidí) přihlásí.  

 

 

▪ Doporučujeme formou velmi stručné výkladové tabulky vyjasnit kritéria pro zisk nenárokové 

složky mzdy. Objasnit v ní zvlášť kritéria pro mimořádné odměny a zvlášť kritéria ovlivňující výši 

osobního příplatku. 
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Kapitola 9: Odchody a propouštění lidí 
 

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. 

 

Vnějšími okolnostmi vynucenou fluktuaci lidé v orlganizaci chápou spíše jako sekundární rys existenční 

nejistoty jako zaměstnavatele. Tuto skutečnost silně prožívají. Pokud měli v auditu jmenovat slabé 

stránky organizace, pak právě nejistota budoucnosti byla zmiňována velmi často: 

Graf č. 26: Má pracovní fluktuace přímý negativní vliv na Vaši práci? 

 

Současně ji jako rizikový faktor pojímá Strategie rozvoje organizace. SWOT analýza, pokud bychom 

ji četli příčně, zároveň poskytuje jasnou odpověď na to, co lze s neutěšeným stavem z hlediska 

naplněnosti dělat do budoucna. A uvědomují si to opět i zaměstnanci/kyně. 

Fluktuace ve smyslu odchodovosti je v auditu zmiňována také v kontextu dopadu na výuku jako 

takovou. Souvisí s obtížným náborem nových lidí (viz kapitola č. 1), případným nesouladem mezi 

očekáváními uchazeče/ky a nároky profese a případně též s mezerami v adaptačním procesu.  

Je velmi pozitivní skutečností, že jen zlomek lidí v týmu během svého působení v organizaci zvažoval 

dobrovolný odchod. Analýza důvodu odkazuje buď k faktorům vně organizace nebo okolnostem, které 

de facto přímo souvisí s dalším auditním zjištěním: Jde o to, že i když personální fluktuace logicky 

působí komplikace pro chod organizace, kontinuálně dochází k vytříbení kvality kolektivu tak, že 

zůstávají převážně skutečně odhodlaní a loajální lidé. 

Graf č. 27: Zvažoval/a jste v průběhu pracovního působení výpověď z vlastní strany? 
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Auditní optikou ještě dodejme, že má smysl se zabývat příčinami tzv. „nezvládání práce“. Faktorů totiž 

může být více. Ať už zmíněný rozpor mezi očekáváními a realitou, tak nedostatek dovedností 

v porovnání s objemem znalostí, nedostatečně rozvinuté sociální dovednosti, nebo cokoli jiného. 

Analýza důvodů Vás může přivést ke zjištěním, které zúročíte v dalším nastavování Vaší firemní politiky. 

Může se ukázat, že například systémové zavedení adaptačních mentorů pomůže úvodní profesní 

tápání nových lidí zmírnit a některé odchody přestanou být nevyhnutelné.  

☺ Dobré praxe: 

✓ Minimální míra tzv. mentálních výpovědí ve Vašem týmu. Kdo ve Vaší organizaci setrvává, je 

připraven být ve spojení s organizací jak fyzicky, tak psychicky. Pozor, tato skutečnost není 

v podobných institucích v žádném případě obvyklá.  

 

✓ Odchodovost v organizaci není tabuizovaným tématem.  

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 

Strategická doporučení: 

▪ V návaznosti na doporučení v kapitole č. 1 (adaptační mentoring, adaptační rozhovory) sledujte, 

jaké dopady na příchozí nové lidi tyto mechanismy budou mít. Zjišťujte u adaptačních rozhovorů 

zpětnou vazbu a spokojenost právě s těmito prvky.  

 

▪ Zaveďte do své personální politiky stabilně tzv. exit pohovor – krátké vyhodnocení a uzavření 

pracovního vztahu s odcházejícím zaměstnancem. Doporučujeme nerezignovat na jejich realizaci 

ani při plánovaných odchodech při konci smlouvy na dobu určitou, ani při odchodech probíhajících 

v negativních emocích. Jakékoli konstruktivní uzavření pracovního vztahu Vám může být ku 

prospěchu. Co potřebujete, je pozitivní osobní reference – a to i od každého odcházejícího 

člověka. 

  



40 
 

Kapitola 10: Vnější komunikace, společenská odpovědnost a PR  
 

Tato kapitola analyzuje kulturu organizace z pohledu rozvíjení vnějších vztahů – externí komunikace. 
Důraz je kladen na strategii v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a profilaci firemních hodnot 
navenek. 

 

Vnější komunikace se optikou předešlých kapitol ukazuje být jednou ze stěžejních. Její význam si lidé 

jednoznačně uvědomují. Dle výpovědí zaměstnanců/kyň v auditu by se vnější komunikace a PR měla 

aktuálně zaměřit především na: 

▪ Schopnost přilákat nové kvalitní uchazeče o práci, tj. na prezentaci organizace jako atraktivního 

zaměstnavatele; 

▪ Destigmatizaci organizace, odstranění negativní nálepky v povědomí místních lidí  – tedy zisk 

dobrého jména na regionální úrovni. 

Zaměstnanci/kyně si uvědomují, jaké dopady může právě nedostatečná vnější komunikace a 

prezentace organizace mít. Dávají ji do souvislosti i s vnitřním vybavením a materiálním zázemím, které 

(zpětně), pokud není na dobré úrovni, může odrazovat budoucí zaměstnance. 

Audit zjišťoval, jaký mají sami zaměstnanci/kyně dojem, že auditovaná organizace vrhá navenek. 

Sledovanými kategoriemi byla serióznost, profesionalita, otevřenost, pokrokovost a pružnost. Řečeno 

školní rétorikou získala nejlepší průměrnou známku „otevřenost“. Naopak nejhůře byla organizace 

hodnocena v míře pokrokovosti (2,29). Oba výsledky je možné promýšlet z různých hledisek. 

Otevřenost lze chápat jednoznačně jako Vaši konkurenční výhodu. Lze ale říci, že otevřenost bude 

konkurenční výhodou jen za předpokladu, že bude současně vnímána jako pokroková. 

Graf č. 28 - 32: Hodnocení vnějšího obrazu  

a) Kategorie „serióznost“ (průměrná známka: 1,86) 

 

b) Kategorie „profesionalita“ (průměrná známka: 1,93) 
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c) Kategorie „otevřenost“ (průměrná známka: 1,71) 

 

d) Kategorie „pokrokovost“ (průměrná známka: 2,29) 

 

e) Kategorie „pružnost“ (průměrná známka: 1,86) 
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Jak bylo řečeno v kapitole č. 7, odbornost a schopnost ji náležitě zúročit ve veřejném prostoru může 

být klíčem k celkovému vnímání organizace jako pokrokové a profesionální. Znamená to jednak 

neslevit z koncepčního nastavení vzdělávání v organizaci a neponechat v tomto duchu nic náhodě. 

V druhé řadě pomůže celkově větší „pohyb“ ve veřejném prostoru. Řadu aktivit lze přímo iniciovat, 

pokud Vám přinesou výsledky, které potřebujete. 

Graf č. 33: Rozvíjí podle Vás organizace smysluplná partnerství a spolupráci s jinými organizacemi? 

 

Nevyužitou příležitost v tuto chvíli představují webové stránky organizace, o nichž však v auditu bylo 

avizováno, že je čeká přestavba. Tento krok kvitujeme. Nemyslíme si, že webové stránky samy o sobě 

dokážou cokoli vyřešit, ale jde o krok do mozaiky dobré značky. Budete-li na webu např. zveřejňovat 

nový formát náborové inzerce, musí to v celkovém prostředí webu působit věrohodně.  

☺ Dobré praxe: 

✓ Velmi důležité kroky pro vnímání Vaší organizace jako seriózní a potřebné instituce již učinilo 

současné vedení. Je na čem stavět. 
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✓ Vaší další výhodou a pozitivní stránkou je orientace zaměstnanců/kyň na cíl v podobě dobrého 

PR. Potenciál k semknutosti a především chápání skutečnosti, že kvalitní PR v případě Vaší 

organizace není jen nepovinnou třešničkou na dortu, ale existenční nutností. 

 

✓ První originální počiny na úrovni akcí organizace již byly vytvořeny. Jedná se zejména o burzu jako 

akci s fundraisingovým rozměrem. 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 

Strategická doporučení: 

▪ V odkazu na kapitoly č. 1 a č. 2 se pokuste definovat základní komunikační značku. Za auditní tým 

nabízíme již zmíněný koncept rovných příležitostí, případně společenské odpovědnosti. Ten by 

měl představovat stabilní a kompaktní leitmotiv, který provází veškeré Vaše komunikační výstupy, 

materiály a PR akce. Potřebujete být srozumitelní, ale současně něčím zapamatovatelní a 

jedineční. To je to, co hledáme. 

 

▪ 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.  

 

▪ Z hlediska toho, co má Vaše PR sdělovat v kontextu pokrokovosti a profesionality, doporučujeme 

pracovat na zisku image „metodického centra“.  

 

▪ Položte jasné základy vizuální identity. Analýza dostupných tištěných materiálů a webových 

stránek ukazuje, že jednotný vizuální styl organizace v tuto chvíli nereprodukuje. Jde o důležitý 

krok směrem k zmiňované zapamatovatelnosti. 

 

▪ Začněte budovat fundraising, Máte k němu veškeré předpoklady – veřejnost bude rozumět 

Vašim sdělením, potřeby organizace patrně nebudou zpochybňovány ze strany oslovených 

dárců. Začněte zhotovením FR strategie. Naplánujte si krátkodobé nepříliš ambiciózní cíle na 1 

rok a začněte prostřednictvím FR budovat svou značku profesionální odpovědné instituce. 

S nastavením dárcovství Vám konzultanti/ky Centra Kašpar pomohou. Ve fundraisingu se 

současně Vaši lidé mohou najít – je to další jasná a konkrétní role, kterou můžete v týmu vytvořit 

a která bude přinášet strategické výsledky. 

Tip: Novým formátem Vaší PR akce může být setkání firemních dárců. Uspořádejte pro ně 

sportovní hry nebo trhy, zkrátka něco, u čeho poznají Vaši organizaci, odreagují se a současně 

uvidí naživo, kde jejich dar posloužil. 

Dílčí doporučení: 

▪ Předběhneme-li doporučovanou Strategii vnější komunikace, pak se jako vhodné aktivity 

v každém případě jeví intenzivní metodická setkávání napříč organizacemi podobného typu. 
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Benefity jsou zaručené: podpora spolupráce a sdílení zkušeností, budování expertní pozice, 

navázání na důležité sítě, jejichž síla může zajistit zájem rodičů i kvalitních zaměstnanců. 

 

▪ Poskytněte prostor nejmladší generaci zaměstnanců/kyň (bez ohledu na to, na jakém úseků 

pracují nebo budou pracovat) a zúročte jejich schopnost ovládat sociální sítě a cit pro influencing. 

V tuto chvíli má organizace zřízen Facebook, jehož správu bude patrně zapotřebí z důvodu 

personální změny na postu vedení delegovat dále do týmu. Facebook doporučujeme pojmout 

znovu jako stránku, nikoli pouze jako profil. V tuto chvíli je potřeba „žádat o přátelství“ při vstupu 

do prostředí. Tím se vytváří pouze velmi úzká vnitřní komunita jeho návštěvníků. Je však škoda 

rezignovat na jeho PR potenciál i pro další cílové skupiny. Dále promyslete, jak by mohl FB 

obsáhnout Vaši organizaci jako celek – smyslem je prezentovat se prostřednictvím všech Vašich 

úseků, neboť jsou pro Vás strategicky cenné. Připomeňme si, že i tímto v praxi naplňujete 

firemní hodnotu rovných příležitostí. 

 

▪ V oblasti sociálních sítí dále zvažte zřízení profesního LinkedInu (nejvhodněji se jeví navázání na 

osobu nového vedení organizace). Jde o znak profesionality, současně je však zapotřebí se 

budování profesních vztahů touto formou intenzivně věnovat, tudíž zvažte své aktuální časové 

priority. 

 

▪ Pro šíření propagačních videí navrhujeme zřízení Youtube kanálu, který lze funkčně členit na 

různé sekce. 

 

▪ Při vzniku nových stránek nepodceňte koncepční přípravu. Stránky jednak měly odpovídat 

zvolené vizuální identitě, v druhé řadě se z nich nesmí vytratit duch a jedinečnost Vaší 

organizace – naopak, dobrý web je musí umět podtrhnout. 
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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. 

Naše rady jsou následující: 

1) Zprávu z genderového auditu si ještě jednou celou v klidu přečtěte. Klidně si do ní vpisujte 

poznámky, škrtejte, doplňujte. Zpráva je živý organismus, stejně jako organizace, ve které 

pracujete. Dnes je aktuální, zítra už být nemusí. Je od toho, aby se s ní dále pracovalo.  

 

2) Nechte zprávu chvíli odležet a poté se k ní vraťte. Vyrobte si nepříliš ambiciózní akční plán. 

Věcí, které Vám doporučujeme, je celá řada, ale jen část bude odpovědně zvládnutelná 

v reálných časech. Doporučujeme udělat si plán na 1 rok (krátkodobý) a na 3 roky 

(dlouhodobý). 

 

3) Informujte zaměstnance/kyně o tom zásadním, co vyplývá z auditní zprávy. Také lidé čekají na 

zformulovanou zpětnou vazbu. Může jim svým způsobem evokovat „pracovní hodnocení“ na 

úrovni organizace jako celku. Pokud plánujete změny v souladu s doporučeními zprávy, 

nepropásněte první příležitost o tom lidi v organizaci informovat. 

 

4) Využijte konzultace Centra Kašpar po auditu. Společně můžeme zvážit, zda pro Vás bude 

smysluplnou příležitostí návazný grantový projekt, který umožňuje doporučení zavádět do 

praxe.  

Kde vidíme priority za auditní tým: 

▪ Nábor nových lidí v sepjetí s kvalitním PR 

▪ Nastavení procesů v oblasti vzdělávání a hodnocení 

▪ Benefity zaměřené na work-life balance a osobní rozvoj 

▪ Propojování úseků a jejich aktivizace 

▪ Jasné definování nových i stávajících rolí v týmu 

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. 

Držíme Vám palce. 

Za tým Centra Kašpar 

Jana Benešová 

© Centrum Kašpar, z. s., 2018 


