
  

 
 

ANONYMIZOVANÁ PROJEKTOVÁ ZPRÁVA 
 
 
ÚVOD 
 
NÁZEV AUDITOVANÉ ORGANIZACE: 
 
NÁZEV ZHOTOVITELE GENDEROVÉHO AUDITU 
 
Centrum Kašpar, z. s. 
 
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 je jediná regionální organizace, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají 
pohledy všech zúčastněných a hledá neotřelá řešení v oblasti zaměstnání, vzdělání, sladění 
profese a soukromí. Centrum usiluje o rovné příležitosti na Liberecku a zároveň prostřednictvím 
sociálních auditů pomáhá nastavovat ve firmách prostředí vstřícné k potřebám kvalitních 
a loajálních lidí. Nabízí pomoc při hledání nebo změně zaměstnání, pomáhá rozvíjet dovednosti 
potřebné k úspěšnému nalezení a udržení si práce. Centrum Kašpar je průvodcem, pomocníkem 
a rádcem na cestě k dobré práci. 

 
AUDITNÍ TÝM  
 
Cílem genderového 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 
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- členka Genderové expertní komory ČR 
- publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s více než 30 audity  

 
Bc. Zuzana Rengerová 

- členka auditního týmu 
- publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s více než 5 audity  

 
Petra Hottmarová 

- auditní pracovnice – provádí odborné analytické transkripce a koordinuje auditní práce 
- publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 

 
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. Jelikož se jedná 
o genderový re-audit, struktura zprávy nesleduje dogmaticky všechny aspekty, ale akcentuje ty, 
v nichž byla již v auditu vstupním (Audit 2017) identifikována potřeba rozvoje a na které 
následně zacílil v opatřeních projekt. Nezbytný background oblastem zájmu poskytuje rovněž 
kontextová analýza fungování organizace (níže), která lépe vyjasňuje, jaké oblasti zájmu jsou a 
nejsou relevantní s ohledem na samotnou podstatu instituce. 
 
Mise, vize a strategické cíle organizace  

Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti  
 Specifické cíle v oblasti prosazování genderové rovnosti  
 Prostředí – přátelské, bezpečné a motivující  

 Nulová tolerance sexuálního obtěžování, šikany a diskriminace  
Organizace pracovního prostředí  
Personální politika  

 Nábor zaměstnanců/kyň  

 Propouštění zaměstnanců/kyň  
 Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita  
 městnaných osob, zastupitelnost  
  

 Adaptační procesy (viz management mateřské/rodičovské)  
 Mentoring  
  
 Platová transparentnost  

 Benefity – transparentnost a přehlednost (informace dostupné všem)  
 Dovolená – spravedlivé rozvržení plánu dovolených  
  

 Pracovní doba  
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 Flexibilní formy práce  

 Management mateřské/rodičovské  
 Podpora aktivního otcovství vč. rodičovské  
 Age management ve vztahu k genderu  
 Podmínky (nejen) pro pečující osoby  

 Poskytování péče o děti (nejen) předškolního věku  
 Možnosti dopravy do zaměstnání  
 Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty  

Kultura organizace  
Komunikace  

 – komunikační strategie, využívání genderově korektního jazyka, institucionálně 
ukotvená kontrola užívání jazyka, obrazové materiály  

 – intranet (a jeho dostupnost), směrnice (a další závazné dokumenty a způsob 
šíření), formální (pravidla komunikace např. v hierarchii) a neformální (např. každodenní 
komunikace i mimopracovní aktivity - síťování, teambuilding,…)  

 - webové stránky, reklama, účast na konferencích 
a soutěžích (šíření dobré praxe), komunikace volných pracovních míst,…  

Vztahy – hierarchické (rozhodovací procesy), kolegiální (týmové, síťování,...)  
Společenská odpovědnost (CSR) 

– stáže a podpora nestereotypního výběru zaměstnání dle pohlaví  
 

í sponzoringových aktivit  
 

(Zdroj: Standard genderového auditu, 2016, s. 8 – 9) 

 
KONTEXTOVÁ ANALÝZA FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE 
 
Auditovaná organizace je příspěvkovou organizací Města Liberec. Organizace v posledních letech 
prošla pouze nejnutnější rekonstrukcí a nutnými opravy, které měly za cíl oddálit rekonstrukci 
celkovou, velkou měrou spolupracuje s místními subjekty na prevenci sociálně-patologických 
jevů. Aktuálně je v organizaci zaměstnáno 70 zaměstnanců/kyň na pracovní smlouvy a 15 na 
dohody. V čele školy již 9 let stojí ředitel/ka.  
 
Organizace prošla na jaře roku 2017 genderovým auditem, na nějž navazuje v letech 2018 – 2021 
projekt. V dlouhodobém akčním plánu organizace definovala své priority, na které se dlouhodobě 
zaměřuje – jedná se o zavedení transparentního participativního systému řízení, umožnění 
kariérního a osobnostního rozvoje, zavedení vnitřních procesů, zajišťujících rovné podmínky 
zaměstnanců/kyň v jednotlivých HR oblastech, vytvoření efektivního systému péče o zaměstnané 
a profilování organizace dovnitř i navenek jako společensky odpovědné školy.  
V oblasti prosazování genderové rovnosti na úrovni zaměstnanců/kyň školy nemá organizace, 
podobně jako ostatní podobné instituce, k dispozici žádný rámcový koncepční materiál, z něhož 
by mohla vycházet. Tato mezera vychází z resortu, ale také od zřizovatelů, kteří nejsou 
programově nastaveni na prosazování politiky genderové rovnosti ve svých příspěvkových 
organizacích a neposkytují adekvátní metodickou podporu. Vedení se však o trendy v otázce 
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rovných příležitostí zajímá, dokladem je z vlastních zdrojů realizovaný genderový audit v roce 
2017, projekt zaměřený na podporu rovných příležitostí v letech 2018–2022, celá řada interních 
metodik, které obsahově s konceptem rovného přístupu pracují a realizovaný genderový reaudit 
v roce 2022. 
 
REALIZACE AUDITU A AUDITNÍ METODY 

Genderový reaudit byl realizován v období 2/2022 – 6/2022. Jednotlivé fáze realizace jsou 
popsány níže v kontextu použitých metod. Reaudit probíhal v areálu organizace. 
 
 Vstupní schůzka – definice zakázky 

 
Genderový reaudit se uskutečnil v rámci projektu financovaného z OPZ ESF. Vstupní zakázka a 
očekávání byla formulována společně s panem/í ředitelem/kou a zástupci/kyněmi v únoru 2022. 
Hlavní motivací pro absolvování auditu bylo získání zpětné vazby, jak organizace funguje 
pohledem zaměstnaných žen a mužů po období realizace výše zmíněného projektu.  
 
Reaudit byl zahájen vstupní individuální schůzkou, kde byl ve spolupráci s vedením formulován 
hlavní cíl, vyladěna byla metodologická strategie a navržen harmonogram auditních prací. 
Vedení následně na poradě informovalo o plánovaných aktivitách zaměstnané a připravilo všem 
podklady týkající se osobních účastí a harmonogramu.  
 
Očekávání a cíle ve vztahu ke genderovému reauditu: 

Organizace má zájem o celkovou vnější zpětnou vazbu, která umožní zhodnotit, co se již podařilo 
a na které oblasti se dále zaměřit.  

Vybrané oblasti zájmu: 

1. Fungující vnitřní procesy, garantující rovné podmínky zaměstnaných v jednotlivých HR 
oblastech. 

2. Transparentní participativní způsob řízení s vazbou na principy demokracie a rovných 
příležitostí – cílem je umožnit kariérní a osobnostní růst lidem ve vedoucích i řadových 
pozicích.  

3. Efektivní systém péče o zaměstnance/kyně – cílem je zajistit rovné podmínky na čerpání 
vhodných benefitů zaměřených na slaďování a time-management. 

4. Vnější a vnitřní komunikace organizace jako společensky odpovědné organizace s vazbou 
na rovné příležitosti.  
 
 

 Sběr a analýza dat 
 
Sběr auditních dat se uskutečnil v únoru, březnu a dubnu 2022, v květnu následovala analýza 
a interpretace shromážděného materiálu. Na straně auditované organizace se auditní tým setkal 
s nekoncepčním a chaotickým přístupem při zajišťování harmonogramu, ale s vstřícností 
vedení a motivovaností respondentů/ek. Většina zaměstnanců byla o chystaném auditu včas 
informováni ze strany vedení, aktivitou se většina necítila ohrožena. Díky otevřenosti a zdravému 
kritickému myšlení respondentů/ek se podařilo shromáždit data vysoké kvality a rozsahu. 
 

a) Plošné dotazníkové šetření 
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Dotazník, který zaměstnanci/kyně organizace vyplňovali v termínu 3. – 10. 3. 2022, byl 
rozčleněn na 9 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 kombinované 
podobě (tištěná verze pro zaměstnance/kyně preferující nedigitální formu komunikace, 
elektronická pro ostatní). Tištěné dotazníky byly posléze auditním týmem přepsány do 
elektronického Google formuláře, v němž proběhlo seskupení všech dat. Vzhledem 
k celkovému počtu zaměstnanců/zaměstnankyň (70) je návratnost dotazníku vysoce 
nadprůměrná (54 osob, tj. 77 %).  
 

b) Analýza webových stránek organizace 
 
Analýza webu kombinovala postup obsahové a diskurzivní analýzy. Probíhala v květnu 
souběžně s obsahovou analýzou dokumentů.  
 

c) Individuální rozhovory (dále IR) 
 
Scénáře individuálních rozhovorů odpovídaly struktuře kapitol závěrečné auditní zprávy.  
Celkem se uskutečnilo 7 hloubkových individuálních rozhovorů, přičemž mezi 
respondenty/kami byl i ředitel/ka organizace. Celková stopáž rozhovorů byla 630 minut 
(á 90 minut). Všechna interview byla zaznamenávána diktafonem, následně přepisována 
a vyhodnocena kvalitativním analytickým postupem. Účastníci/ice podepisovali 
informovaný souhlas.  
 

d) Fokusní skupiny 
 
Metodou tzv. focus group se uskutečnilo celkem 4 diskuze. Celkem se skupin účastnilo 12 
osob. 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 4 x 90 minut. Průběh byl zaznamenáván na diktafon, 
poté přepisován a vyhodnocován kvalitativním postupem. Všichni respondenti a všechny 
respondentky podepisovali informovaný souhlas.  

 
e) Zúčastněné pozorování 

 
V termínu 28. 3. 2022 proběhlo zúčastněné pozorování auditního týmu při poradě. 
Přítomnost auditního týmu nebyla předem ohlášena pro řadové účastníky porady. 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 

 
V závěru interpretační části auditu proběhla obsahová/diskurzivní analýza dokumentů 
(tištěných, elektronických), včetně propagačních materiálů organizace.  
Auditní tým měl pro obsahovou analýzu k dispozici tyto dokumenty: 
 

 FKSP manuál 
 Formulář pracovního rozhovoru anonymizovaný  
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 Provozní řád 
 Koncepce rozvoje organizace 
 Směrnice pro odměňování, pracovní dobu apod. 
 Zápisy z provozních porad (poslední 3 – 4) 
 Zápisy z nově vzniklých porad vedení (poslední 3 – 4) 
 Zápisy z porady oddělení (poslední 3 – 4) 
 Pracovní náplňe 
 Tištěné propagační materiály – formou scanu nebo fotky  
 Evidence „dobrých skutků“ – nový podklad pro odměny (typově – bezejmenný) 
 Organizační schéma – grafický „pavouk“ 
 Inzerát náborový  

 
g) Telefonický rozhovor 

 
Telefonický individuální rozhovor byl veden s pracovnicí na mateřské dovolené. 

 
h) Prezentace závěrečné auditní zprávy 

 
Zhotovenou závěrečnou zprávu prezentoval auditní tým řediteli/ce organizace 2. 6. 
2022.  

 
 
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.  
Během dotazníkového šetření byl zásah 100 % firemní populace, s návratností 77 % (54 osob). 
Pro IR byl cíleně zvolen ředitel/ka organizace, dále byly vytipovány 5 osoby z vedoucích pozic a 
1 osoba nastoupivší v době projektu. Do FG bylo celkem zapojeno 12 osob. Pozorování se týkalo 
vybrané porady. 
 
STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY  
 
Závěrečná zpráva je v zájmu maximální přehlednosti a návaznosti na definovanou zakázku i cíle 
projektu rozdělena do 4 kapitol, které v sobě zahrnují oblasti auditu tak, jak definuje Standard 
genderového auditu Úřadu vlády ČR.  
 
Kapitoly zachovávají jednotnou strukturu: nejprve jsou představena hlavní zjištění auditního 
týmu v dané oblasti, následuje výčet dobrých praxí, 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 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.  
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Cíl 1: Fungující vnitřní procesy, garantující rovné podmínky zaměstnaných 
v jednotlivých HR oblastech 
 

Audit, který definoval priority a umožnil nastavit cíle pro projekt, upozorňoval na potřebu 
celkové standardizace interních HR procesů, především těch páteřních, kterými jsou nábor, 
hodnocení apod., aby mohly tvořit legitimní základnu rovných podmínek pro stávající i nově 
nastupující zaměstnané. Vedle zajištění rovných podmínek jde o srozumitelnost, uchopitelnost 
a jednoznačnost pro všechny zúčastněné strany a stupně hierarchie v organizaci. 

V této oblasti zájmu bude soustředěna pozornost na proces náboru a odchodů a dále hodnocení 
a odměňování. Další klíčové HR procesy jsou detailněji mapovány v dalších bodech oblastí 
zájmu. 

NÁBOR 

V procesu náboru se odehrála zásadní změna. Vedení jednak definovalo klíčové kompetence a 
charakteristiky, které by měl mít nový kolega či nová kolegyně. Vyplývá to z dostupných 
inzerátů, které měl auditní tým k dispozici.  

V obou analyzovaných materiálech jsou uvedeny tyto charakteristiky, které sice nefungují 
eliminačně, na rozdíl od kvalifikačních požadavků, avšak jasně profilují organizaci z hlediska její 
firemní kultury a způsobu fungování.  

Hledáme do našeho týmu ty, kteří:  

• umí pracovat samostatně i v týmu,  

• jsou upřímní, flexibilní a empatičtí,  

• jsou zodpovědní, komunikativní, iniciativní,  

• přistupují ke své práci profesionálně,  

• mají chuť zkoušet nové věci. 

V této fázi rozvoje org. již bylo odůvodněné ověřit, zda jsou klíčové charakteristiky očekávané 
od nováčků obdobně vnímány také „zdola“, tedy od stávajícího týmu zaměstnanců 
a zaměstnankyň. V tabulce níže jsou červeně vyznačeny charakteristiky, které z pohledu 
auditního týmu přímo korelují s kompetencemi stanovenými v pracovních inzerátech coby 
požadavky na nové posily. 
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Hodnoty v předložené tabulce dokládají, že vnímání klíčových charakteristik „shora“ a „zdola“ 
je ve značné shodě. To je skvělá zpráva. Nad rámec je z týmu zdůrazněn kladný vztah k dětem 
a také položka zahrnující celkovou vstřícnost a přátelskost, což nepochybně není v jakémkoli 
rozporu s požadavky vedení.  

Ve vztahu k náborové inzerci učinil auditní tým ještě jeden důležitý poznatek, kterým je 
nevyváženost genderově citlivého jazyka v konkrétních inzerátech. Ze dvou inzerátů, které měl 
auditní tým k dispozici, disponoval jeden inzerát genderově citlivým jazykem, zatímco druhý 
využíval pouze ženský tvar. Jedná se sice o opačný fenomén, než je mainstremově běžné 
(mnohem častěji se v náborové inzerci vyskytují genericky mužské tvary), avšak na podstatě věci 
se tímto v principu nic nemění. K jevu může docházet nereflektovaně, pokud např. předchozí 
zaměstnanec/kyně na této pozici byl/a daného genderu. Je nutné věnovat jednotnosti a 
vyváženosti stálou pozornost! 

 

Graf č. 1: Jak hodnotíte kvalitu výběru zaměstnanců/zaměstnankyň? 

 

V auditu, jenž předcházel projektu (dále Audit 2017), byla průměrná známka udělená 
zaměstnanými v dotazníkové otázce „Jak hodnotíte kvalitu výběru zaměstnanců/zaměstnankyň? 
1,8. Nyní vychází hodnocení obdobně – průměrnou známkou je „2“.  

Co je však podstatnější, je hodnocení procesu náboru těmi, kdo nastupovali do organizace 
v období let 2017 – 2022, a lze je tedy považovat za jakýsi „kontrolní vzorek“ změny, která se 
v mezidobí mezi audity odehrála. Proces byl respondenty/kami dotazníku hodnocen opět ve dvou 
kategoriích, a to: a) atmosféra, b) profesionalita. 

Graf č. 2: Jaké bylo Vaše přijímací řízení v době nástupu? (škála „atmosféra“) 
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Graf č. 3: Jaké bylo Vaše přijímací řízení v době nástupu? (škála „profesionalita“) 

 

V Auditu 2017 byl proces hodnocen souhrnně všemi respondenty a skóroval v hodnocených 
oblastech hodnotou 1,29 (atmosféra) a 1,41 (profesionalita). Nyní, hodnoceno aktuálními 
nováčky, proces skóruje hodnotami 1,17 (atmosféra) a 1,21 (profesionalita). Z individuálních 
hodnocení zcela vymizely známky hodnoty „3“ a „4“, což dokumentuje zřetelnou pozitivní změnu 
vnímání výběrových řízení z pohledu nastupujících nováčků. 

Změnu lze jistě vysvětlit více faktory. Jsou-li zřetelně definovány vstupní kompetence, pak se 
zvyšuje pravděpodobnost, že organizace k sobě „přitáhne“ ty pravé lidi, resp. ty, které hledá, 
a současně je ona sama atraktivní pro určitý typ žen a mužů, jejichž očekávání je pak navíc 
naplněno při realizaci konkrétního přijímacího pohovoru a návazné spolupráce (viz dále proces 
adaptace). Zde budiž zmíněn další podstatný fakt, že nábor byl z rozhodnutí vedení delegován na 
zaměstnankyni s přidělenou HR kompetencí, která celý proces začala mapovat a vytvářet 
jednotné postupy v zájmu zefektivnění a urychlení práce pro všechny zúčastněné osoby (pozice 
hospodáře/ky, zástupců/kyň vedení aj.). Sama pak výkonně zajišťuje jak formulaci a 
zveřejňování inzerce, tak předvýběr kandidátů/ek podle již definovaných kritérií, tak realizaci 
pohovorů, výběr lidí a zajištění „vstupu“ na pracoviště.  

ADAPTACE 
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V procesu adaptace, jenž bezprostředně navazuje na nábor a výběr nových lidí, jsme v dotazníku 
zaznamenali až neuvěřitelnou shodu ve vnímání procesu z pohledu „kontrolního vzorku“ nováčků 
s celkovým hodnocením adaptace v Auditu 2017. V obou případech se 93,3 % respondentů/ek 
vyjadřuje pochvalně z hlediska prostoru, jenž jim organizace věnuje v době adaptace. 

 

Graf č. 4: Věnoval zaměstnavatel po Vašem nástupu dostatek prostoru Vašemu pracovnímu 
zaškolení? 

 

V auditu bylo ověřováno několik opatření, která pilotoval projekt na poli procesu adaptace. 
Klíčovým je vznik adaptační brožury, která je jako materiál pozitivně vnímána všemi 
zainteresovanými stranami – poskytla a poskytuje velkou oporu aktuálním nováčkům. Dokument 
je pojmenován jako „Manuál pro začínající kolegy a kolegyně“ a auditní tým ji měl k dispozici 
v rámci analýzy dokumentů. 

Auditní tým považuje materiál za velmi funkční, srozumitelný a praktický dokument, který 
poskytuje procesu jednoznačnou oporu. Nadto jsou v něm akcentovány hodnoty, ke kterým se 
organizace hlásí, a upevňovány charakteristiky vítané u nováčků od prvního okamžiku nástupu. 
Skvělé.  

Pracovnice s přidělenou HR kompetencí garantuje proces náboru až do chvíle, kdy představuje 
nového kolegu či kolegyni vedení a uvede nového člověka na jeho pracoviště. Avšak následné 
představení nováčka celému týmu není nadále optimálně nastaveno.  

Avšak nově se začal ujímat informativní e-mail, který všechny členy/členky stávajícího týmu 
bezprostředně zpravuje o nástupu nového člověka, což už respondenti/respondentky auditu 
stihli postřehnout a pozitivně to kvitují. 

Dalším z nových opatření je pozice „adaptační mentorky“, která byla ustanovena, uvedena do 
praxe, nicméně její role, hodnoceno zaměstnanými, postupně během období pandemie covidu 
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spíše slábla. V praxi se tak auditním pohledem jeví jako slabší místo procesu období těsně po 
nástupu do uskutečnění adaptačního pohovoru.  

Konkrétní případ ukazuje, jak křehké mohou být právě první dny a týdny po nástupu. Auditní tým 
zde navrhuje několik opatření: 

 Jasně stanovit, že má pracovnice s HR kompetencí průběžně 1 x týdně hovořit krátce 
s nováčkem a zjišťovat urgentní potřeby, které mají zásadní dopad na kvalitu odváděné 
práce a pocitovou stránku nováčka, která může být zlomová z hlediska dalšího setrvání. 
 

 Navázat tuto roli na vedoucí/vedoucího úseku, kam nováček přichází. Kde není vedoucí 
oficiální, vždy existuje člen/členka skupiny GOO – garantů odborných oblastí (viz dále 
v CÍLI 2 auditní zprávy). Klíčové je, aby nováček vytvářel s danou osobou vztah důvěry a 
mohl s ním sdílet zásadní věci.  
 

 Promyslet další životnost pozice adaptační mentorky – pokud její role „upadá“, buď ji 
znovu nastartovat, nebo oficiálně ukončit. Kompetence může přejít na členy/členky GOO 
či na pracovnici s přidělenou HR kompetencí. 

 

Auditní tým u „kontrolního vzorku“ nováčků dále zjišťoval, jaké byly hlavní důvody jejich zájmu 
o práci právě v auditované organizaci. Kromě pragmatických důvodů, jakými je nalezení 
uplatnění v oboru, blízko bydliště či nalezení odpovídající velikosti úvazku, bychom zde chtěli 
upozornit na příznivý vliv „pozitivních referencí“. A hned 5 x hrály roli dobré reference. Což 
zmiňujeme jako důležitý „most“ mezi procesem náboru a odchodů. 

 

ODCHODY 

Aby se dařilo tento zjevně významný faktor zachovat a hrál ve prospěch získávání nových 
vhodných posil do týmu, je zásadní, aby lidé odcházející dostali obdobnou péči, jako lidé, kteří 
nastupují.  

Celkovou fluktuaci shledáváme jako přirozenou – odrážející životní a pracovní cykly lidí. 
Pozornost je však potřeba věnovat vybraným úsekům, kde je pracovní síla ve větším pohybu – 
odchody mohou být tzv. interního horizontálního druhu, kdy člověk v rámci jedné organizace 
mění svou pracovní pozici či odbornost.  

Během projektu, a dokonce i během trvání závěrečného auditu projektu, došlo dále k několika 
zásadním odchodům z toho důvodu, že se jednalo o ideový rozchod na hodnotách a způsobu 
vedení. Auditní tým tyto odchody považuje za nevyhnutelnou součást tříbení pracovního týmu, 
je-li jasně nastavena koncepce a jsou-li vymezeny kompetence. Část lidí bude mít vždy tendenci 
do koncepce vstupovat výrazněji, kompetence překračovat a ve výsledku zpochybňovat učiněná 
rozhodnutí vedení. Ale i tyto osoby (zpravidla silné osobnosti) je třeba profesionálně vést. Tedy 
udržovat pokud možno pracovní, nikoli osobní ráz vztahů. Činit (i nepopulární) rozhodnutí, dobře 
je vysvětlit a diskutovat pouze v místech a časech k diskusi určených. Udržovat jasné hranice 
zodpovědnosti – vedení má vždy zodpovědnost finální. „Napojený“ tým pak zásadovost a důraz u 
vedení každopádně ocení.  
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Součástí manažerské péče by v každém případě měly být tzv. exit rozhovory s odcházejícími 
zaměstnanci/zaměstnankyněmi, které pomohou odplavit nashromážděné emoce, a předejdou 
případnému negativnímu referování o organizaci. Ty v tuto chvíli systémově neprobíhají. 
S vybranými lidmi, kteří se netají svými nesouhlasnými postoji vůči vedení, dokonce neproběhly 
ani rozhovory hodnotící (2020 - 2021). 

Manažerským povzbuzením pro Vás může být i skutečnost, že až na naprosté výjimky 
(6 respondentů/respondentek) se respondenti a respondentky auditního dotazníku shodují, že 
organizace je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti, což dokládá, že vědomě 
neposiluje žádné elitářství. (Rizikem by mohl být pouze již zmíněný osobní ráz některých vztahů.) 

Graf č. 5: Souhlasíte s výrokem „auditovaná organiazce je zaměstnavatel, který podporuje 
rovné příležitosti svých zaměstnanců/kyň“? 

 

Silným okamžikem pro tým se jeví přečkání pandemie nemoci Covid-19, což auditní tým shledává 
současně důležitým momentem z hlediska prevence tzv. mentálních výpovědí. 

HODNOCENÍ 

V procesu hodnocení došlo během projektu k důležité změně. Systémově byly zavedeny 
hodnotící (pracovní) rozhovory. Pilotně proběhly v období 2020 - 2021 a v rolích vedoucích 
těchto rozhovorů se ocitli spravedlivě všichni tři členové nejvyššího vedení – každý z nich vedl 
samostatně vybranou část rozhovorů. 

Rozhovory měly jako hlavní cíl poskytnout péči a podporu zaměstnancům a zaměstnankyním, 
zmapovat jejich potřeby po objektivně náročném období plném změn. Vedení nyní, obohacené o 
tuto zkušenost, dokáže již stanovovat priority pro příští cyklus rozhovorů. 

Hodnotící rozhovory byly zaměstnanými v auditu popisovány jako příjemné, ačkoli někteří 
zmiňují počáteční trému z „neznámého terénu“ nebo reflektují, že pro ně bylo vůbec nové 
hodnotit svůj pracovní výkon.  

Auditní tým považuje za důležitý rozměr rozhovorů také to, že se vedení podařilo udržet 
formálnější profesionální rámec, což velmi svědčí upevňování pracovních vztahů. Perfektním 
dopadem pilotáže pracovních rozhovorů je skutečnost, že v hodnocení dojmů z rozhovorů 
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u zaměstnanců/kyň nejvýše skórují „důvěra a bezpečí“ a „příjemná atmosféra“ (obě kategorie 
v četnosti 41).  

 
Několik respondentů/respondentek auditu hodnotící rozhovor neabsolvovalo, což považujeme 
za určitý rys nedůslednosti, jakkoli je většinou zaměstnaných právě v tomto případě tolerován. 
Manažerská důslednost je však v jiných oblastech lidmi nahlížena spíše negativně. 

Respondenti auditu referovali o tom, že část lidí pociťovala nespokojenost, že pro jejich hodnotící 
rozhovor nebyl stanoven jako „vedoucí“ přímo pan/í ředitelka, nýbrž některá ze zástupců/kyň. 
Avšak v auditu tuto nespokojenost přímo nikdo nezmínil. (To může potvrzovat, že zpětná vazba, 
která se k vedení dostává, sama putuje skrze komunikační kanály zkreslené různými šumy. Bude 
velmi důležité nastavit zpětnovazebné mechanismy pro směr „zdola nahoru“, tak aby vedení 
mělo validní informace a nepodléhalo nejistotám.) 

Jak podotýkáme výše, ona „vlna“ vlastně nemusí mít tak docela reálné obrysy, proto 
doporučujeme nepodléhat jejímu vlivu. A jediné, co postačí, je vysvětlit konkrétní rozhodnutí – 
klidně i s otevřeným připuštěním výhod a nevýhod, které s sebou nese. Variantou je rovněž 
střídat si hodnocené v jednotlivých cyklech rozhovorů, tak aby se po 3 cyklech měli šanci potkat 
„každý s každým“, ale přitom neutrpěla kapacita managementu.  

Skvělým zjištěním je, že respondenti/respondentky auditu shledávají hodnocení různých úseků 
z hlediska jejich výsledků jako rovnocenné. Oproti Auditu 2017 jde navíc o nárůst pozitivních 
hodnocení o další 4 %. Pouze 6 osob se vyjadřuje k rovnosti hodnocení spíše nebo zcela 
negativně. 

Graf č. 7: Jsou podle Vás hodnoceny výsledky různých úseků/oddělení rovnocenně?  

 

ODMĚŇOVÁNÍ 

O něco horší je již hodnocení v oblasti zpětné vazby k pracovnímu výkonu. Tato oblast přímo 
souvisí s odměňováním. Skutečnost, že 11 lidí (z celkových 54) nepociťuje dostatečnou zpětnou 
vazbu ke své práci, signalizuje samozřejmě potřebu věnovat této oblasti pozornost, avšak jde 
o výrazné zlepšení oproti stavu v Auditu 2017, kdy se v duchu nedostatečné zpětné vazby 
vyjádřilo celých 39 % respondentů (nyní 20 %). Zřetelný je tak příznivý trend, jenž lze 
vysvětlit několika faktory: 
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 Uskutečněnými hodnotícími rozhovory, které představují velmi konkrétní, hmatatelný 
a nadto poměrně nedávno proběhlý prostor k diskusi pracovního výkonu. 
 

 Zlepšením manažerské komunikace v této oblasti (jak nejvyšší vedení, tak skupina GOO, 
resp. pracovnice s HR kompetencemi apod.). 

 

Graf č. 8: Získáváte dostatečnou zpětnou vazbu ke svému pracovnímu výkonu?

 

Mohlo by se zdát, že druhá citace je v rozporu s fakty – jak dokládá i dokument „Dobré skutky“, 
který měl auditní tým k dispozici, odměny jsou skutečně kalkulovány na základě evidence práce 
konkrétního zaměstnance/kyně, jenž tím má za dokladování svého pracovního výkonu také jasně 
přidělenou zodpovědnost. Na druhé straně se v tomto postupu může ztrácet bezprostřední 
okamžik hodnocení (např. po skvěle vydařené akci, zvládnutém náročném úkolu) a rovněž 
v tomto systému není zrcadlena kvalita základní odborné práce jako takové. Systém je nastaven 
na honorování „práce nad rámec“.  

Na práci navíc, jak ukazuje zkušenost s grantovým systémem coby pilotním opatřením, nemá 
řada zaměstnaných čas a kapacitu. Nemusí to ale rovnou znamenat, že jde o člověka, který je 
pasivní.  

Graf č. 9: Účastnil/a jste se během projektu grantů vyhlašovaných vedením? 
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Tabulka č. 4: Proč jste se nezapojil/a do grantového systému? 

Důvod Četnost (n ≠ 54) 
Nedostatek času/Vytížení/Jiné nadrámcové aktivity 19 
Nebyla mi blízká témata./ Nezaujaly. 9 
Osobní/rodinné důvody 4 
Nepřišel dobrý nápad. 3 
Pracuji tu krátce. 3 
Nevím. 2 
Nechtělo se mi. 2 
Nevěděla jsem o nich. 1 
Jiné zájmy 1 
Účastnil/a jsem se hodnocení podaných návrhů. 1 
Nejsem soutěživý typ. 1 
Lenost 1 
 

Dobré praxe: 

 Skvěle se osvědčil institut vykrývačů (více v CÍLI 3) nejen v oblasti péče 
o zaměstnance/kyně a benefitů, ale také v oblasti náboru a výběru. Řada těch, kdo v 
organizaci začínali jako vykrývači, jsou nyní stabilními oporami týmu a toto je navíc 
pozitivně vnímáno z obou stran.  
 

 Funkční praxí je propojení s HR kompetencí u pozice zaměstnankyně, jež se v tuto chvíli 
stará o vybrané páteřní HR procesy (nábor, odchody). Pokračuje úspěšně započatá 
standardizace procesů a je skvělé, že se ji podařilo delegovat. 
 

 Vynikající dopad „Manuálu pro začínající kolegy a kolegyně“ do týmu nováčků.  
 

 Pravidelné porady (1 x týdně) ředitele/ky s pracovnicí se svěřenou HR kompetencí, kde 
jsou postupně nastavovány páteřní procesy. Rozhodně doporučujeme zachovat! 
 

 Vzniklé kontrolní check-listy pro proces odchodů (ukončení pracovních poměrů) – 
z iniciativy pracovnice se svěřenou HR kompetencí. 
 

 Zdařilý první velký cyklus pracovních rozhovorů, který proběhl v období 2020 - 2021 
s většinou zaměstnanců/zaměstnankyň. 

 

Doporučení: 

NÁBOR/ADAPTACE 

 Dbejte na genderovou vyváženost názvů pozic v náborových inzerátech i dále v jakékoli 
náborové komunikaci. Nevyváženost je vždy ukazatelem, že proces zatím neběží 
automaticky.  
 

 Doporučujeme usilovat v náboru o konkurenční výhodu – pokud existuje v jiné organizaci 
někdo, kdo zvažuje změnu pracoviště, upoutá ho inzerát, který nabízí „něco víc“. Ať už 
vstřícné a respektující klima, vybavení odpovídajícími pomůckami, osobní rozvoj či 
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pečující benefity odrážející životní cyklus. Tuto část v inzerátu rozhodně neopomeňte. 
Představte náležitě organizaci jako instituci i to, co všechno kandidátům/kandidátkám 
nabízí. 
 

 Doporučujeme zvýšit manažerskou pozornost početně narůstajícímu a přirozeně více 
fluktuujícímu úseku. Jde již o relativně velký tým, který má přesah do sousedních 
odborností a z něhož se v praxi rekrutují (a mají další potenciál rekrutovat se) cenné 
personální posily do týmu. Konkrétním opatřením mohou být krátké porady za účasti 
ředitele/ky školy, které nyní dočasně fungují pro jiný úsek. Následně tuto kompetenci může 
převzít člen/členka GOO (více v CÍLI 2), resp. pracovnice s přidělenou HR kompetencí. 
 

 V oblasti náboru zaměřte pozornost na úsek od představování nováčka týmu po konání 
adaptačního pohovoru. Jednoznačně zvolte kompetentní osobu, která se bude nováčkovi 
v této době věnovat (člen/ka GOO, adaptační mentorka, HR). Pohlídejte praktické 
jednotlivosti. Zformulujte bodový check-list, co proces náboru obnáší – a zde opět 
neopomeňte důležité jednotlivosti a detaily. Ať už zvolíte kompetentní osobou kohokoli, 
pamatujte, že zpětná informace z adaptačního rozhovoru je velmi důležitá pro pracovnici 
s HR kompetencí, jelikož může podle ní zpětně upravovat a ladit proces náborový.  
 

ODCHODY 

 Nebojte se realizace exit rozhovorů. Jakkoli to může vypadat, že jsou zbytečné, nebo že 
postrádají rozvojovou funkci, přesto plní jinou významnou funkci – pečují o dobré jméno 
Vaší organizace a budují Vaši profesionalitu. S trochou nadsázky pak neošetřené emoce pár 
jednotlivců mohou zbytečně otrávit celou organizaci. V žádném případě by každopádně 
neměly být „přecházeny“ incidenty, o nichž panuje důvodné podezření, že způsobili právě 
postojově opoziční zaměstnanci, a které způsobily konkrétní osobní šrámy. 
Zaměstnance/kyně je nezbytné ochránit.  
 

 Pokud to bude personálně možné, neváhejte více zapojit pracovnici se svěřenou HR 
kompetencí také do procesu odchodů – může připravit například scénář exit rozhovoru, být 
s vedením přítomna jako personální garant a zpětně zúročovat konstruktivní podněty 
zaznívající od odcházejících do sousedních procesů. 

 

HODNOCENÍ 

 Zajistěte důsledně, aby každý absolvoval hodnotící rozhovor v daném cyklu rozhovorů. 
Dále zajistěte, aby každý po rozhovoru dostal „výstup“ – postačí velmi stručný zápis toho 
nejpodstatnějšího. Zejména by mělo dojít ke stanovení cíle. Pokud je zaměstnaným nesena 
poptávka po vyřešení nějaké situace či tématu, mělo by být stanoveno nápravné opatření, 
termín a odpovědnost. Zásadní věci, které zaměstnaný zmiňuje, nesmějí vyšumět, nebo být 
zneviditelňovány, i kdyby měly obě strany na věc jiný názor! Hodnotící rozhovory opakujte 
alespoň 1 x za rok.  
 

 Zamyslete se nad funkčními kanály zpětné vazby „zdola“ směrem k vedení. Velké porady 
tuto roli neplní a v meziosobním kontaktu není dostatek prostoru. (V hodnotících 
rozhovorech tato část přítomná byla, avšak samozřejmě ne každý řekne všechny věci 
otevřeně přímo vedení.)  
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Nabízí se zakomponovat žádost o zpětnou vazbu jak do velkých, tak dílčích porad. Dále 
požadovat od členů/členek skupiny GOO, aby přinášeli zpětnou vazbu ke konkrétním 
oblastem od lidí, se kterými pracují. Posílit lze i každodenní běžné praktické „otázkování“: 
„Jsou ti ty instrukce jasné?“ „Dostal jsi už manuálek XYZ…?“  „Jak si ta změna sedla?“ Apod. 
 
V tomto ohledu doporučujeme absolvovat školení komunikačních dovedností při řízení lidí, 
které může zahrnovat řadu dalších praktických oblastí. Např. delegování a zadávání úkolů, 
asertivitu a rozpoznávání manipulace, techniky poskytování a vyžádání zpětné vazby aj. Lze 
jej vztáhnout na úzké vedení, ale doporučujeme spíše pro širší management (GOO, pracovní 
pozice s rozhodovacími kompetencemi – FR, HR) 
 

 Pokuste se zahrnout do systému odměňování kritérium kvality práce, která přímo vyplývá 
z pracovní náplně. V ideálním případě tak, aby zdrojem pro odměňování byla z 50 % práce 
„nad rámec“ a z 50 % měřítko kvality práce. K hodnocení této složky lze v praxi využít 
reference tzv. třetích stran (například pochvaly klientů, výstupy), ale také svědomité 
zvyšování vlastní odbornosti aj. Práce navíc obecně vzato nejde vršit donekonečna a jejím 
rizikem je vyhoření či vyčerpání jednotlivců. Navíc je kapacita k práci nad rámec výrazně 
ovlivněna životním cyklem zaměstnance/kyně – například lidé vytíženi v rodinné sféře 
mohou být natolik zatíženi, že se jí zhostit jednoduše nemůžou. Vhodným řešením, které 
pochází přímo z auditu, je rozšiřovat okruh lidí, kteří se ujímají nadrámcové práce, o ty, 
kteří chtějí, ale nezapojují se z důvodu například osobnostního studu či ostychu, 
nedostatku informací, sebevědomí, zkušeností apod. Takových může být v organizaci 
kvalifikovaným odhadem cca 1/5 celkového týmu. Na naplnění tohoto cíle by měla 
pracovat skupina GOO (více k tomuto též v CÍLI 2). 
 

Tip: 

Přímo z fokusní skupiny se skupinou GOO zaznívaly v řešitelské atmosféře konkrétní náměty 
k vybraným procesům. 

 

Cíl 2: Transparentní participativní způsob řízení s vazbou na principy 
demokracie a rovných příležitostí, zajištění kariérního a osobnostního 
růstu lidem ve vedoucích i řadových pozicích.  
 

ŘÍZENÍ 

Struktura délky pracovního působení v organizaci při srovnání s Auditem 2017 poukazuje na 
trend postupného služebního „stárnutí“ zaměstnanecké populace. Zatímco v roce 2017 měla 
organizace jednotlivé kategorie služebního stáří více méně rovně zastoupené, aktuálně narůstá 
podíl lidí, kteří v organizaci pracují déle než 20 let. Je jich nyní více než všech nováčků 
a juniorů dohromady (do 1 roku, resp. do 5 let).  

Graf č. 10: Délka pracovního působení 
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Genderová struktura je nadále velmi výrazně vychýlená ve prospěch žen, které byly jako 
respondentky dotazníkového šetření v re-auditu zastoupeny v celých 90,7 procentech. Podíl žen 
na vedoucích pozicích koresponduje s širší základnou řadových zaměstnankyň – žen.  

Graf č. 11: Gender respondentů/ek 

 

Z hlediska řízení lidí je dalším podstatným rysem organizace členění týmu na dílčí úseky a 
pokud nově zahrneme také ustanovenou skupinu horizontálních lídrů/lídryň, tak jde o subtým 
GOO jako širší odborný management. Řada lidí v týmu má nadto různé doprovodné dílčí 
specializace, jinými slovy jde o další osoby s dílčími rozhodovacími kompetencemi napříč 
organizací.  

V CÍLI č. 4 popisujeme detailně poměrně sofistikovaný systém porad. Sledovat lze počínající 
trend štěpení dílčích odborných porad (zpravidla řešitelských, ale i informativních) a postupné 
upozaďování velkoformátových setkání, což vhodně koresponduje s nárůstem horizontálních 
struktur a snahou o participativnější řízení.  

Co se týká samotného způsobu řízení, v dotazníku respondenti a respondentky definovali 
atributy, které by z jejich pohledu měly být zásadní pro řízení organizace jako instituce. Následně 
se měli vyjádřit k naplnění těchto atributů v auditované organizaci. Jak ukazují grafy níže, 
zaměstnanci/kyněmi nejhojněji akcentovanými principy jsou: 

 Kvalitní komunikace 
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 Spravedlnost 
 Jasná pravidla 

 

Genderovou optikou jde současně o zásadní pilíře, které stojí v pozadí firemní kultury 
postavené na rovných příležitostech – to značí, že lidé v auditované organizaci mají silnou 
motivaci po spravedlivém a rovném řízení a vědí, na čem je založeno. Realita řízení  je asociována 
s principy, z nichž nejvyšší skóre mají tyto: 

 Spravedlnost  
 Jasná pravidla 
 Respekt 

 

Přitom však kategorie „spravedlnost“ a „jasná pravidla“ skórují s nižší četností než v aspirační 
tabulce (45 vs. 32 a 42 vs. 29). Kategorie „komunikace“ se v žebříčku faktické řízení propadla 
níže – až na pátou příčku. Třetí místo naopak zaujal „respekt“, jenž sám o sobě rovněž konotuje 
rovné příležitosti a stojí v jádru hodnot jako je úcta, čestnost apod. Avšak ve shodě 
s respondenty/kami a na základě analýzy měkkých metod auditní tým konstatuje, že kvalitní 
komunikace se nadále (tak jako v Auditu 2017) jeví jako slabé místo, které má bohužel 
potenciál oslabovat kroky, které již byly prokazatelně učiněny na poli standardizace páteřních 
procesů (nábor, hodnocení aj.).  

Graf č. 12: Jaké principy by podle Vás měly být uplatňovány při řízení  organizace jako 
instituce? 

 

Legenda grafu: 
Položka 6: Spolurozhoduje větší skupina osob. 
Položka 13: Kombinace a správný poměr všech výše uvedených principů uplatňovaných dle konkrétní 
situace a problému. 
 

Graf č. 13: Jaké principy řízení jsou v praxi uplatňovány v auditované organizaci? 
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Legenda grafu:  
Položka 6: Spolurozhoduje větší skupina osob. 
Položka 13: Vstřícnost, empatie, pěkné vztahy mezi kolegy. 
Položka 14: Kombinace výše uvedených – podle potřeby. 
Položka 15: Pomluvy, nepravdy, otáčení se zády.  
Bez kvalitní komunikace se neobejde sdělování zásadních rozhodnutí, zavádění změn, ale ani 
efektivní koordinace již známých úkolů. Předpoklady pro kvalitní komunikaci, které se 
auditnímu týmu jeví být v auditované organizaci v ohrožení, jsou: 
 
- Ukázněnost na setkáních určených k přenosu zásadních pracovních informací (respekt 

k mluvčímu, naslouchání, zpětné ověření porozumění) – zde bezpodmínečně musí fungovat 
důslednost. 
 

- Struktura v předávání zásadních pracovních informací (od obecného k podrobnostem, 
nezabíhání do přílišných detailů, udržení pracovního (vs. osobního) rámce, odlišení 
direktivní X nedirektivní komunikace aj.). 
 

- Dostatek kvalitního času na předání zásadních pracovních informací (zde nejde nutně 
o počet hodin, ale o efektivitu stráveného času). 

 

Z hlediska principu spravedlivého řízení zaznamenal auditní tým dvě precedentní situace, 
kterým, jak naznačují měkké metody, nebyla věnována dostatečná manažerská pozornost: 

 Dopis odcházející zaměstnankyně, kde zaměstnankyně obviňuje organizaci z šikany 
namířené vůči její osobě. 

 Anonymní dopis zpochybňující kompetence pracovnice pro fundraising, u nějž je určité 
podezření, že pochází z nitra organizace. 
 

Přitom o druhém zmíněném případu samo vedení referuje s tím, že anonym „otřásl celou 
organizací“. Právě v těchto případech je potřeba velká míra důslednosti v prošetření podobných 
kauz. Ať už se jako výsledek šetření ukáže cokoli, pro zainteresované aktéry jde o výraz zájmu 
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pociťované zodpovědnosti vedení, pro absolutně všechny zaměstnance/kyně jde pak o výraz 
bezpečí v rámci firemní kultury.  

Během projektu došlo k ustanovení skupiny středního horizontálního vedení, v plném znění 
„garantů odborných oblastí“, zkráceně GOO.  

Přestože zrod skupiny jako takové musel čelit také předsudečnému nahlížení části 
zaměstnaných v duchu „další elitářské skupiny“ (což nasedalo na fenomén skupinkování, jak je 
popsán v Auditu 2017), vedení v nastolené změně vytrvalo a skupina předložila několik 
konkrétních výstupů, takže postupně se negativní vnímání velmi omezilo. V auditních měkkých 
metodách jsme se s negativním vnímáním skupiny nesetkali vůbec. To je hmatatelný důkaz, jak 
důslednost a vytrvalost zásadně přispívá k pozitivnímu vývoji zaváděných změn. 

V měkkých metodách se poměrně často objevuje názor, že online porady v době pandemie covidu 
byly efektivnější než ty prezenční. V případě skupiny GOO se tento názor objevil také. 

HODNOTY A CÍLE 

Ideovými východisky při řízení mají být ustanovené hodnoty. Ty se auditované organizaci podařilo 
definovat na jednom ze zaměstnaneckých výjezdů a následně se otiskly také do materiálů 
vnitřní a vnější komunikace (CÍL 4). Auditní tým ověřoval, jak nyní na sklonku projektu 
zaměstnanci/kyně tyto hodnoty chápou a zda/nakolik vnímají sami sebe jako aktivní aktéry 
v procesu rozvíjení těchto hodnot. Z perspektivy genderu je velmi příznivým zjištěním, jak vysoko 
skórují hodnoty v kategorii „rovnost“ (tabulka č. 5). Za pozornost stojí, že na první příčce 
(pomineme-li kategorii „nevím“) stojí „respekt“. Při nastavování ukázněnějšího prostoru pro 
rozvoj kvalitní komunikace se coby vedení můžete opřít právě o respekt – který by měl v zásadě 
rovného přístupu platit také vůči vedení. Zvýšíte tím uvědomění na straně zaměstnaných. Naopak 
slabší stránkou při analýze dat se jeví, že téměř ¼ zaměstnaných neví, jak k otázce přistoupit, 
nebo jaké hodnoty uvést. Auditní tým to vede k doporučení pokračovat v diskusích na téma 
hodnot na společných setkáních týmu (typicky výjezdní školení, týmové supervize, teambuildingy 
apod.). Pesimisticky, resp. ironicky formulované hodnoty se v tabulce vyskytují marginálně 
(2 případy). V tabulce s potěšením vyznačujeme hodnotovou formulaci, která připomíná téměř 
motto organizace. Skvělé. 

Pohled na tabulku č. 6 ukazuje, že většina zaměstnanců/kyň školy (cca 2/3 respondentů/ek 
dotazníku) vnímá, že má možnost aktivně přispívat k rozvoji hodnot organizace. (Pouze 5 lidí 
explicitně pojmenovává, že možnosti buď nemá, nebo je má malé. Dalších 9 osob neví. 2 osoby na 
tuto otázku neodpověděly.) V nejvýše skórujících položkách pak dominují pomyslné 3 směry: 1) 
vztah k vlastní práci, přístup k pracovní činnosti, 2) aktivní přístup v týmové spolupráci – 
s kolegy, mezi úseky, v rámci vedení aj., 3) pozitivní přístup k dětem, spolupráce s rodiči 
a šíření dobrého jména školy. To je skvělé auditní zjištění. Dalšími rozvojovými a týmovými 
aktivitami, ve kterých doporučujeme vytrvat, je možné usilovat o aktivizaci výše zmíněných 
celkově 16 respondentů/ek, kteří pro sebe nyní možnost nespatřují, nebo se k tématu staví 
pasivně, eventuálně otázce nerozumí. 

VZDĚLÁVÁNÍ/ROZVOJ 
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V oblasti vzdělávání zaměstnanců/kyň byla během projektu soustředěna pozornost zejména na 
tzv. měkký rozvoj (koučování, mentoring, supervize apod.).  Tyto intervence nebyly 
zaměstnanými využívány plošně, ale pro řešení individuálních potřeb a situací a pro podporu 
týmové spolupráce a nastavení činnosti středního managementu (tedy tak, jak byly zamýšleny). 
V porovnání s Auditem 2017 se hodnocení oblastí týkajících se vzdělávání zajišťovaného 
zaměstnavatelem jeví jako velmi obdobné – zaměstnanci/kyně mají možnost se vzdělávat a 
většina hodnotí své vzdělávání jako využitelné pro osobní rozvoj. Tato oblast tedy vedení funguje 
stabilně dobře. 

Graf č. 14: Dává Vám zaměstnavatel dostatek příležitostí se odborně vzdělávat? 

 

Graf č. 15: Vnímáte vzdělávání zajišťované zaměstnavatelem jako aktivitu, kterou využijete 
i pro svůj osobní rozvoj? 

 

Audit analyzoval konkrétní osobní preference lidí v oblasti vzdělávání. V tabulce vysoko 
skórují vzdělávací aktivity odrážející sportovní zaměření organizace. Velmi pozitivní je obliba 
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počítačově zaměřených školení a prakticky aplikovatelné didaktické formáty. Na druhou stranu 
celých 13 respondentů/ek žádnou vzdělávací aktivitu neuvedlo, což je cca čtvrtina těch, kdo na 
otázku odpovídali. Napříč auditem jde o podobný podíl těch, kdo jsou ve formulacích zdrženliví, 
resp. pasivní.  

Dobrá praxe: 

 Naprostá většina zaměstnanců/kyň se vyslovuje v souladu s výrokem „Auditovaná 
organizace je zaměstnavatel, který podporuje rovné příležitosti svých zaměstnanců/kyň.“ 
 

Graf č. 16: Souhlasíte s výrokem " Auditovaná organizace je zaměstnavatel, který 
podporuje rovné příležitosti svých zaměstnanců/kyň"? 

 

 Organizace má za sebou první hmatatelné úspěchy praktického fungování skupiny GOO. 
Úsilí spojené se vznikem a udržením skupiny i v náročném pandemickém období se 
organizaci pomalu vyplácí. Gratulujeme. 

 
 Na úrovni mezigenerační spolupráce se organizaci spíše daří. Výsledky hodnocení více méně 

odpovídají obdobně položené otázce v Auditu 2017. To naznačuje dlouhodobý trend. 
 

Graf č. 17: V jaké míře u Vás funguje mezigenerační spolupráce a výměna zkušeností? 
(včetně "služebního stáří") 
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 Přibližně 2/3 zaměstnaných se staví aktivně k možnosti podílet se na rozvoji hodnot. 
Definované směry těchto aktivit kopírují 3 zásadní směry – postoj k vlastní práci, postoj ke 
kolegům/kolegyním a postoj ke klientům/kám a veřejnosti. To je výborná zpráva. 
 

 Výborné je postupné začleňování odborných lídrů/lídryň do nejvyššího managementu – 
procesně již běží v oblasti fundraisingu či vybraných HR procesů (nábory/odchody). 

 

Doporučení: 

 Auditní tým shledává obrovský (zatím ne plně využitý) potenciál skupiny GOO právě 
v prosazování, nastolování a trvání na důslednější a kvalitnější meziosobní pracovní 
komunikaci. Je však také nutné, aby v tento potenciál věřilo vedení, resp. aby i do budoucna 
identifikovalo na poli skupiny GOO jak lídry/lídryně zodpovědné spíše za procesy, tak také 
lídry/lídryně zodpovědné spíše za řízení lidí.   
 
Fakticky je postačující, pokud mezi cca 15 členy GOO bude 5 – 6 skutečných osobnostních 
lídrů/lídryň, kteří nebudou tolerovat šedé zóny v komunikaci, budou se vůči ní aktivně 
vymezovat a jít osobním příkladem. To v praxi bývá mnohem silnější mechanismus, než 
dodávání stále většího a většího objemu informací shora dolů. (Pozn.: Lidé mohou referovat 
o nedostatku informací, ale zdaleka jich nepotřebují tolik. Jde ovšem o to, aby ty, které 
skutečně potřebují, jim byly sdělovány kvalitně a aby si stejně kvalitně dokázali lidé 
případné chybějící informace dožádat – přímou, otevřenou komunikací zdola nahoru, nebo 
přes horizontální odborné lídry.) 

Doporučujeme nezanášet potenciál osobních lídrů/lídryň vlastními nejistotami 
a pochybnostmi (kdo „na to má“, se vám jistě brzy vykrystalizuje). Dále doporučujeme 
i u výkonněji zaměřených členů/členek GOO, aby přebíraná agenda stále méně ulpívala na 
jejich vlastních bedrech, ale aby naopak usilovali o delegování do dílčích týmů. 
V součinnosti s osobními lídry se motivace dalších lidí k zapojení určitě objeví. Vytrvejte! Už 
teď leží před Vámi skvělé výsledky na poli středního managementu. Budete jej i do 
budoucna čím dál více zúročovat.  

 Přestože celkově vychází hodnocení míry spolupráce mezi úseky spíše dobře (průměrná 
hodnota 2,2), jak ukazuje graf níže, ze systému řízení a následně výchozích podmínek pro 
úsekovou spolupráci nadále poněkud vypadávají osamělé pozice. U těchto pozic se také 
nadále prokazuje nízká míra zastupitelnosti a faktické riziko přetížení.  
 

Graf č. 18: V jaké míře u Vás funguje pracovní spolupráce mezi jednotlivými úseky? 
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Oběma zmíněným zaměstnancům osobnostně osamělejší fungování spíše vyhovuje a jsou do 
značné míry schopni pracovního sebeřízení, avšak doporučujeme zachovat či zavést alespoň 
dílčí mechanismy udržení pracovní spolupráce osamělých pozic se zbytkem týmu, nebo 
alespoň se „sousedními“ úseky.  

 Ukazuje se, že otevřená atmosféra a lidský přístup jsou v organizaci vnímanými devizami. 
To je výborná zpráva s ohledem na kvalitu pracovních podmínek. Graf však současně 
poukazuje na fakt, že týmovost coby charakteristiku organizaci uvedlo pouze 7 z 57 
odpovědí. Jelikož se ukazuje, že lépe než velké porady fungují na posilování pracovní 
spolupráce menší porady subtýmů, bude zapotřebí nově velmi intenzivně podporovat 
spolupráci napříč organizací např. vědomým zadáváním společných úkolů s cíleným 
zapojením více úseků do jejich zvládnutí (zprostředkujícím „orgánem“ může být GOO). 
Podporujte také intenzivně neformální setkávání (nejlépe týmu jako celku). Je možné 
pracovat také s rotačním principem – jednotlivé úseky se mohou střídat ve vymýšlení a 
organizaci neformálních akcí. 
 
Graf č. 19: Označte prohlášení, které podle Vás organizaci nejlépe charakterizuje: 

 

 Velmi zásadním doporučením z pohledu institucionalizace rovných příležitostí a genderově 
zdravého prostředí je zavedení nulové tolerance diskriminace, projevů šikany či jiného 
nevyžádaného chování. Jak popisujeme v pasáži zjištění této kapitoly, explicitní ukázkou byl 
anonymní dopis z týmu a také obvinění z šikany ze strany odcházející zaměstnankyně. Do 
„balíčku“ nežádoucího chování, které znevýhodňuje či přímo diskriminuje někoho dalšího, 
však může spadat také cílené zamlčování informací, jejich vědomé zkreslování apod., kdy 
cílem je omezit rovné šance někoho jiného, odejmout vliv atd. 
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Téma doporučujeme uchopit jak po stránce procesu - zhotovení stručné směrnice obsahující 
jak vymezení těchto typů chování, tak i nástrojů pro prošetřování a vymezení důsledků, tak 
zejména ve faktickém posílení manažerských dovedností v oblasti předcházení 
a zachycování nežádoucích jevů ohrožujících bezpečí na pracovišti. Není přijatelné, aby 
měl kdokoli ze zaměstnaných pocit, že je jeho podnět spíše zneviditelňován.  
 
Součástí praktické institucionalizace RP očividně mohou být pracovní rozhovory, avšak 
pouze za předpokladu, že jsou zjištěné informace (rychle) doprovázeny přijatým 
opatřením. A rychlosti napomůže právě manuál v podobě směrnice, jež bude dostupný úplně 
všem. 
 

 Jak zmiňujeme v těle CÍLE č. 2, při řízení změn je nutná důslednost a vytrvalost. K tomu 
kvalitní komunikace. Zde na poli doporučení k tomu dodáváme také OPTIMISMUS. Lidé 
skutečně vycítí skepsi, pasivitu, negativismus, a v týmu pak mohou být poměrně silnými 
demotivátory. Jakmile tedy zavádíte jakoukoli změnu či novinku, věřte v ni a přesvědčte 
o své víře svůj tým. Věřte ve schopnosti vaše i vašich lidí. 
 

 Veďte veškeré porady v duchu kvalitní komunikace a sledujte trojici principů struktura, 
ukázněnost, čas. Vyzývejte na hlavních a dílčích poradách k přímé aktivní komunikaci 
a otevřeně upozorněte na nevýhody komunikace, která probíhá „bokem“. Otevřené 
pojmenování velmi napomůže odstranění nešvaru, který je typický pro nejeden pracovní 
kolektiv. Jděte příkladem. 

 
 Velmi doporučujeme vedení a střednímu vedení absolvovat ucelené vzdělávání v oblasti 

komunikačních dovedností s důrazem na řídící kompetence. Nejen tedy „základy 
komunikace“, ale skutečně komplexní program, kde se budete moci věnovat jak řízení porad, 
tak také delegování, principům motivace lidí, asertivní komunikaci a podobně. Bude ideální, 
pokud součástí programu bude praktický trénink – klidně vzájemný. Kromě získané pevnější 
půdy pod nohama v oblasti řízení a komunikace s lidmi je výhodou, že uslyšíte sami sebe 
navzájem mluvit o podobných obavách, úskalích a nejistotách. Společně se můžete 
povzbudit. 

 Organizace na další období nebude mít k dispozici projektovou oporu pro stanovování 
dalších cílů. Doporučujeme, aby si nejvyšší vedení stanovilo hlavní rozvojové dosažitelné cíle 
na období dalších 3 roků a soustředilo se v nich na dotažení slibně započatých trendů a 
procesů.  

 
Tip:  
 
Aby bylo fungování a smysl skupiny GOO ještě jasnější všem (těm, kdo GOO tvoří, ale i těm, kdo 
GOO netvoří), vytvořte jednoduché Desatero GOO, nebo chcete-li hravěji „GOO 10“. Např. takto: 
 

1. Přinášíme nápady. Respektujeme ale, že ne všechny jsou určeny k realizaci. 
2. Dotahujeme řešení věcí do konce. 
3. Máme odvahu usměrňovat sebe a ostatní v nežádoucí komunikaci, boční komunikaci či 

dezinformacích. 
4. Máme aktivní přístup a udržujeme si nadhled. 
5. Jako jakákoli jiná skupina máme svá pravidla. Například nevynášíme ze skupiny, co 

nebylo ujednáno. 
 
Apod. 
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Cíl 3: Efektivní systém péče o zaměstnance/kyně – rovné podmínky na 
čerpání vhodných benefitů zaměřených na slaďování práce a rodiny 
a time-management. 
 
Úvodním velice pozitivním zjištěním této kapitoly je zjištění, že pro velkou většinu zaměstnaných 
nadále nejsou na prvním místě benefity finančního charakteru. Z dotazníkového šetření vyplývá, 
že hlavním motivátorem v práci jsou především vztahy s kolegy a vlastní odbornost 
zaměstnanců/zaměstnankyň.  
 
 
Toto zjištění potvrzují i výpovědi z individuálních a skupinových rozhovorů, kdy se na jednu ze 
závěrečných otázek „Jaké jsou tři hlavní důvody, proč pracujete v auditované organizaci?“ 
nejčastěji objevovaly odpovědi následujícího charakteru: 
 
„Klima, prostředí, náplň práce.“ 
 
„Kolektiv, práce, která mě baví, vedení, co se za mě na 100 % postaví.“ 
 
„Variabilní práce, milé a vstřícné vedení, stabilita.“ 
 
Mezi nejvýznamnější „hmotné“ benefity se pak řadí jednoznačně FKSP. Z hlediska 
nemateriálních rozvojových benefitů pak „vykrývání“, disponibilní volno a možnosti čerpání 
supervize a koučinku.  
 
 
 
Tabulka č. 8: Který z benefitů/výhod považujete pro sebe za významné? 
 
Benefit Četnost (n ≠ 54) 
FKSP 17 
Vykrývání 9 
Disponibilní volno 7 
Koučink, supervize 6 
Stravování 5 
Masáže 5 
Hlídání dětí 4 
Pružná pracovní doba 2 
Technické zázemí/vybavení 1 
Zájem vedení  1 
Tým 1 
Mobilní tarif 1 
Vzdělávání 1 
Všechny 1 
Nevím 1 
Žádné 1 
 
Z tabulky výše (z dotazníkového šetření) vyplývá, že v  auditovaná organizaci jsou aktuálně 
oblíbené i ty typy benefitů, které částečně navyšují „výdělek“, nebo ty, které zajišťují přístup k 
relaxaci. Objevují se ale také typy benefitů podporující vnitřní motivaci – to je skvělá zpráva 
(vzdělávání, koučink, supervize). Benefity s vazbou na work-life balance, jako je pružná nebo 
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zkrácená pracovní doba, jsou v tabulce v menšině. V individuálních odpovědích 
respondenti/respondentky rozhovorů a diskusí však lidé tato opatření jako motivační uváděli. 
Auditní tým zde také vyvozuje, že přestože o FFOP lidé nereferují vždy explicitně, je přívětivé 
nastavení pracovní doby zahrnuto pod kategorii „celkové vstřícnosti“.  
 
Auditní tým také ověřoval, jaký je vztah mezi vstřícností vedení k nárazovým potřebám stran 
úpravy pracovní doby a celkovou mírou spokojenosti se zaměstnancem/kyní, který nebo která 
o úpravu pracovní doby žádá. 
 
 
Zaměstnankyně vyznačující se velkou mírou loajality vůči sobě navzájem i vůči sousednímu 
úseku se mnohdy dostávají do patové situace. Z pohledu auditního týmu však procesně srovnání 
podmínek nic zásadního nebrání. Vhodným opatřením mohou být pracovní pohotovosti 
zaměstnaných, které by se nesly v systému spravedlivých plošných rotací, takže jednotlivce 
z  úseku by zatížily minimálně.  
 
I zde se tak ukazuje dopad a význam benefitu vykrývání, který sami zaměstnaní vnímají jako 
nové systémově využitelné řešení stávajících nedostatků v oblasti zastupitelnosti.  
 
Auditní tým věnoval podrobnější pozornost FKSP, který v období mezi audity prošel nejvýraznější 
změnou a která ho vynesla v žebříčku na první místo. Oproti předchozím obdobím mají nyní 
zaměstnanci a zaměstnankyně možnost čerpání individuálního balíčku v hodnotě pěti tisíc korun 
dle výběru, což je v týmu velice kladně hodnoceno.  
 
Za tento krok patří jednoznačná pochvala, možnost individuálního čerpání v rámci FKSP nebývá 
v organizacích tohoto typu běžnou praxí. 
 
Druhou příčku v „žebříčku“ benefitů dle dotazníku obsadil projektem pilotovaný benefit 
vykrývání.  Vykrývači, dle projektu, měli zajišťovat takové činnosti, jejichž výkon 
zaměstnancům/kyním znemožňoval či komplikoval sladění práce a rodiny vlivem negativní 
flexibility.  
 
Oblíbenost a váhu benefitu dokresluje i citace z individuálních rozhovorů: 
 
„Vykrývači přišli ve správnou chvíli, tenhle benefit nás zachránil.“ 
 
„Je to top.“ 
 
Porovnáme-li data z Auditu 2017 na otázku „Jak se Vám daří sladit pracovní a osobní život?“, 
ukazuje se, že zaměstnaní, včetně vedení i díky probíhajícímu projektu obstáli velmi dobře. 
Průměrnou hodnotou je nyní v dotazníku známka 2,1. Data přitom pocházejí z doby těsně po 
završení nejvíce kritického období, kterým tým v historii prošel. Pro srovnání: v Auditu 2017 tato 
otázka skórovala obdobnou průměrnou hodnotou 2,09.  
 
Graf č. 21: Jak se Vám daří sladit pracovní a osobní život? 
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Graf č. 22: V jaké míře podle Vás podporuje slaďování pracovního a osobního života Váš 
zaměstnavatel? 

 
 
Ve vztahu k zaměstnavateli a jeho podpoře slaďování vychází průměrná hodnota 2,3. Nejde určitě 
o špatné číslo, nicméně v doporučeních se zaměřujeme na určité oblasti, které napomohou 
zlepšení vnímání této oblasti jak napříč organiziací, tak i ve vybraných více ohrožených úsecích. 
 
Dobrá praxe: 
 
 Měkkými auditními metodami bylo ověřeno, že zaměstnanci/kyně napříč úseky mají 

potřebné informace o nabízených benefitech. V ojedinělých případech se vyskytly 
zaměstnanci/kyně, kteří neměli dostatek informací o novinkách testovaných projektem 
(např. grantový systém) – zde je nutno vytrvat a posilovat hlavní toky informací, speciálně 
přes skupinu GOO jako nový střední management. V případě pocitu dostatku informací 
o nových benefitech (hlídání dětí, vykrývání, supervize aj.) skóruje informovanost dle 
dotazníkového šetření na hodnotách kolem 80 %. Případné dílčí mezery v toku informací 
mohou být auditním pohledem jediným hlediskem, které by neslo nerovnosti v přístupu 
k benefitům. 
 

 Auditovaná organizace v projektu pilotovala mimo jiné opatření na podporu slaďování pro 
rodiče malých dětí a na prevenci negativní flexibility. Hlídání dětí logicky nevyužil velký 
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objem lidí, ale byl klíčovým pro konkrétní jednotlivce. Vykrývání nalezlo odezvu 
u zaměstnaných různého věku. Efektivní podporou zavádění těchto benefitů do praxe byla 
transparentní pravidla čerpání. 
 
 

 Výborná zpráva je, že pracovní prostředí, zázemí a vybavení se velmi hojně objevuje mezi 
pojmenovanými změnami k lepšímu za posledních 5 let.  
 
„Vidíte to tady, máme opravdu všechno, co potřebujeme.“ 
 

 Potěšující skutečností je, že lidé v auditu v naprosté většině nenavrhují nové benefity, 
které jsou mimo horizont možností organizace. V návrzích jsou při zemi, skromní, ale přitom 
výstižní. Cílí mimo jiné na pokračování stávající nabídky, nebo na posílení stávajících vztahů 
spolupráce. Gratulujeme!  
 

 Neformální akce jsou přítomny v diskusích. Tým se shoduje na tom, že jsou potřebné 
a posilují pracovní spolupráci. Mají pochopení pro limity, se kterými se organizace takových 
akcí pojí. 
 
 

 Zaměstnanci/zaměstnankyně oceňují ve výčtu benefitů mimo jiné opatření na harmonizaci 
práce a osobního života a prevenci negativní flexibility (typicky vykrývání). 
 

 Organizace udržuje pracovní kontakty se zaměstnanými na MD/RD, kteří stojí o průběžné 
pracovní zapojení formou zkráceného úvazku.  
 

 Jedním z aspektů, na které se chtělo vedení zaměřit z hlediska mapování stavu kolektivu po 
náročném pandemickém období, byla míra přetížení a stresu. Auditní tým konstatuje, že i 
díky nastavené nabídce flexibilních benefitů a operativnímu systému krizového řízení (viz 
CÍL 2) se většina týmu nyní nepotýká s nežádoucím stresem: 
 
Graf č. 23: Zažíváte při svém pracovním působení dlouhodobý nežádoucí stres a přetížení? 

 
 
Analýza individuálních odpovědí ukazuje, že ti, kteří zažívají nežádoucí stres a přetížení, 
jsou zastoupeni rovnoměrně ve všech „generacích“ služebního stáří a napříč úseky – nelze 
tedy vyvozovat, že by některá skupina zaměstnanců/kyň byla vyčerpáním, resp. vyhořením 
ohrožena více.  
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Graf níže dokládá, že vedle vlastní odbornosti a pracovního týmu jsou to právě flexibilní 
opatření a vedení, které tvořily jedny z hlavních opěrných bodů pro zaměstnance/kyně 
během pandemického období. Tím jsou současně pro Vás definovány pilíře pro zvládání 
krizových situací s bezprostředním dopadem do týmu! 
 

Doporučení: 
 
 Sepište přehledně, jaké formy flexibilní organizace práce jsou v organizaci k dispozici, a to 

včetně benefitů podporujících WLB (disponibilní volno, hlídání dětí, vykrývání aj.). Jaká 
z těchto opatření fungují plošně, a o jaké je zapotřebí žádat? V jakém rozsahu jsou/budou 
opatření poskytována? Uveďte, jaká kritéria na straně organizace a na straně 
zaměstnance/kyně mají vliv na poskytování nadstandardních úprav pracovní doby. 
Materiál může mít podobu velmi jednoduché směrnice. Tuto směrnici komunikujte každému 
nově příchozímu, ale zajistěte také proinformovanost v týmu. Předejdete tím i jemným 
pociťovaným nesouladům, jakkoli se rozhodování z pozice vedení o individuálních 
úpravách pracovní doby jeví logicky (vstřícnost = vstřícnost). 
 

 Pracovní dobu a vstřícné podmínky pro sladění práce a rodiny vhodným způsobem zařaďte 
do nabídky v rámci získávání nováčků do svého týmu - využijte tyto silné stránky ve vnitřní 
i vnější komunikaci. 
 

 Zaveďte systém pracovních pohotovostí v zájmu rovné zastupitelnosti a posílení vzájemné 
spolupráce napříč úseky. Předejdete tím chronickému zatížení s dopadem do WLB celého 
úseku.  
 

 U vybraných jednotlivců a úseků může být „přetížení“ vnímáno také s vazbou na důraz na 
práci navíc jako legitimizující aspekt pro udělení odměn. V CÍLI 1 se Vám pokoušíme 
nabídnout alternativu, která by vedle kvantitativního hlediska zaměřeného na „výkon“ 
zohledňovala v rovnocenné míře také kvalitu a přidanou hodnotu „základní“ práce.  

 
 Poslední položkou, která se auditním pohledem jeví jako klíčová z hlediska pociťovaného 

„přetížení“, je kvalita interní komunikace (viz též CÍL 4). Jinými slovy, čím více bude 
efektivní přenos klíčových informací, tím méně si budou lidé v organizaci připadat unavení či 
vyčerpaní. 
 

 Generaci zaměstnaných pečujících o své děti nebo stárnoucí rodiče i nadále motivujte 
benefity zaměřenými na péči – skloubení práce a rodiny. Je pro ně důležité mít možnost 
práce z domova, pružné pracovní doby, možnost přítomnosti vlastního dítě na pracovišti, 
možnost „firemního“ hlídání dítěte v době doléčení (benefit hlídání dětí v domácnosti), nebo 
benefit krátkodobé „odlehčovací asistence“ v případě náhlého zhoršení stavu osoby, 
o kterou pečují. 
 

 Způsobem řízení vytvářejte již nyní prostředí vhodné na stabilizaci aktuální „generace Y“, 
resp. novou „generaci Z“. Jde o generaci, která může přinést žádoucí zapojení do 
dlouhodobých inovativních projektů, podpořit vazbu na moderní technologie. Zároveň 
i rozvoj přátelských vazeb (v pracovním prostoru), které jsou pro tyto lidi vysoce ceněné, 
Vám tato generace pomůže podpořit. (viz příloha zprávy č. 1). Vhodným benefitem pro 
„generaci Y“ je nastolení vedení místo řízení (formát GOO), podpora diverzity – personální, 
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ideová apod., podpora seberozvoje formou neustálého učení novým úkolů v rámci 
organizace. 
 

 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 ). Průzkumu se v každém případě může 
ujmout širší management, tedy skupina GOO, resp. její část. 
 

 Doporučujeme v intencích „rozvojových“ benefitů udržet pro top i střední management 
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. 
 

 Využívejte interních zdrojů (expertnosti) přímo v organizaci pro udržení a osvěžení nabídky 
rozvojových benefitů. Příkladem mohou být interně poskytované jazykové kurzy, ale také 
například tvořivé zaměstnanecké workshopy. 
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CÍL 4: Vnější a vnitřní komunikace organizace jako společensky odpovědné 
školy s vazbou na rovné příležitosti 
 
VNITŘNÍ KOMUNIKACE 
 
Mezi hlavní nástroje přenosu pracovních informací a pracovní komunikace patří i nadále 
pravidelné porady pro zaměstnance/kyně a tříčlenné nejvyšší vedení (tzv. provozní porady), 
které se konají s frekvencí 1 x měsíčně. Doplňujícím kanálem jsou e-maily zasílané vedením na 
pracovní schránky zaměstnanců/kyň a také nástěnky.  
 
 
Po čtvrtletích jsou pravidelné porady. Nově vznikla porada širšího vedení, která se pravidelně 
opakuje každé pondělí, na tuto poradu je přizývána dle potřeby i další dílčí pracovníci/ice. 
Auditní tým měl možnost se zúčastnit pozorování na další nové poradě.  

Mezi hlavní nástroje utužování mezilidské komunikace na osobní bázi patří neformální 
komunikace v kancelářích, na obědě, dále na neformálních setkáních týmu během roku či 
výjezdových školeních (teambuilding). Část z nich však nebylo možné v době lockdownů a 
přísných protiepidemiologických opatřeních realizovat.   

Roli hraje i prostorové upořádání organizace: „Někdy to vědí jen vepředu, k nám dozadu se to 
nedostane.“  

V důsledku toho je hodnocena komunikace uvnitř jednotlivých úseků jako kvalitnější, než když 
jsou hodnoceny vztahy napříč.   

Je patrné, že oproti auditu v roce 2017 přibyly celkem 3 typy nových porad, čímž se podařilo více 
začlenit osamělé pozice. SKVĚLÉ!  

Porada širšího vedení je zúčastněnými hodnocena jako velice užitečná, objevují se na ní témata, 
která se neustále opakují, ale i ta, která přicházejí ad hoc. Formát porady je převážně řešitelský. 
Na poradu jsou dle potřeby přizýváni i další klíčoví zaměstnanci/kyně. 

Jedním z pozitivních aspektů, které přinesla doba plná protiepidemiologických opatření, je 
jednoznačně pořádání online porad a připojení nepřítomných účastníků/ic pomocí aplikace 
Microsoft Teams, které organizace využívá jako jeden z komunikačních kanálů. To se prozatím 
podařilo udržet a auditní tým doporučuje udržet si jej i nadále pro udržení pracovní spolupráce se 
zaměstnanými na MD/RD. 

Z dotazníkového šetření i z měkkých auditních metod vyplývá, že velká většina zaměstnaných je 
s úrovní komunikace  v auditované organizaci spokojena. Na otázku, co nejvíce upevňuje 
vzájemnou komunikaci, většina respondentů/ek odpovídala:  

 otevřenost,  
 přátelské vztahy,  
 vstřícnost,  
 ochota a trpělivost 

Graf č. 25: Jste spokojen/spokojena s úrovní komunikace mezi dospělými ? 
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Dobrá praxe: 

 Velmi chválíme zavedení menších specializovaných porad. Pomáhají při nastavování 
procesů (PR, FR), ale i při odborném propojování. Ve všech poradách dbejte na její smysl, 
věcnost, pracovní rámec, stanovení konkrétních a měřitelných úkolů. Zkracujte se, pokud 
toky informací zabíhají.  
 

 Během pandemie se osvědčilo využívání MS Teams a jak dokládají zápisy z porad (podzim 
2021 – jaro 2022), které měl auditní tým k dispozici, videokonferenční nástroje jsou doposud 
využívány pro připojování nepřítomných kolegů/kolegyň.  
 

 Přestože organizace prošla objektivně velmi náročným obdobím, nedošlo k výraznému 
posunu ve vnímání zdraví firemní kultury ze strany zaměstnaných. Pouze 6 osob nepovažuje 
či spíše nepovažuje firemní kulturu za zdravou. Ukazuje se tak, že navzdory okolnostem se 
nastartováním důležitých procesních a rozvojových změn dokázala organizace s výzvami 
vypořádat a firemní kultura jako celek neutrpěla. Na tomto místě však auditní tým znovu 
upozorňuje, že je nutné důsledně prošetřovat jakékoli náznaky precendentních kauz, které 
by mohly ohrožovat základní hodnoty bezpečí a důvěry (viz CÍL 2). 

 

Graf č. 26: Považujete firemní kulturu za zdravou? 

 

 

Doporučení: 
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 Bylo popsáno, že organizace má definovány kanály pro přenos pracovních informací, a dále 
existují obvyklá místa pro udržování mezilidských neformálních vztahů. Problém nastává 
zaprvé, když se neformální kanály využívají k řešení pracovních věcí. 

Motivujte se navzájem k ukázněnosti ve využívání vlastního času i času toho druhého. 
Řiďte se principem, že obojí je stejně hodnotné. Typickým příkladem je neukázněnost na 
velkých poradách, o níž referuje velká část týmu. Úcta k času druhého se projevuje i tím, že 
když někdo mluví, nemluvím já. Pokud to nefunguje, je nutný jasný zásah vedení, resp. 
širšího vedení (GOO). Jakékoli hlasité napomenutí tříbí firemní kulturu a posiluje otevřenost 
a odvahu. Tým volá po větší důslednosti a důrazu při vedení typicky velkých porad. 

Zadruhé, problémem může být řešení pracovních věcí v nepatřičně osobním podtónu. Zde 
je zapotřebí, aby při řešení pracovních věcí bylo vedení důsledně profesionální a motivovalo 
k profesionalitě i zaměstnané. Nejde o to, že na poradách či v osobním jednání nemůže být 
humor, je ale nutné nemíchat osobní vztahy tam, kde nemají co dělat, nevytvářet 
a nepodporovat dílčí (paralelní) komunikační kanály tam, kde jsou bližší vztahy mezi lidmi, 
a to i mezi vedením a řadovými zaměstnanými. Naopak vést všechny k otevřené, přímočaré 
a efektivní komunikaci. Netolerovat vytváření šedých zón, rozdmýchávání dezinformací.  

 Pokud jde o přenos informací organizačního charakteru (př. plán akcí) nebo představení 
větších změn a novinek (př. FKSP), je odpovídajícím a většinově hodnoceno funkčním 
kanálem velká porada. Avšak pokud chcete hovořit k jednotlivci či vybraným několika 
jednotlivcům, komunikujte i z pozice vedení co nejvíce adresně – tedy konkrétně osobně 
k daným lidem. Týká se to především pochval, výhrad, upozornění. Adresná může být i 
emailová komunikace – ovšem posílejte upozornění těm, kterých se skutečně týká. O 
vyřešení dané situace pak informujte opět všechny – např. na velké poradě.  
 

 K zefektivnění formátu velkých porad (též CÍL 2) přispěla nápady také fokusní skupina 
složená ze zástupců/kyň GOO 

 

EXTERNÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 

Pandemické období, které se neslo velkou částí projektu a které v sobě neslo řadu sociálních 
restrikcí, bohužel nenahrávalo plnohodnotnému rozvoji oblasti externí komunikace, spolupráce 
a společenské odpovědnosti. Některé tradiční společenské akce musely být pozastaveny. 
Organizace prakticky fungovala v režimu krizového řízení. 

Auditní tým se dopadu pandemického období věnoval mimo jiné v dotazníkovém šetření, a jak 
ukazuje graf č. 24 v CÍLI 3, pro mnohé zaměstnané byla v této fázi opěrným bodem možnost 
dalšího růstu. To je skvělá zpráva. V období krize mít na paměti vyšší hodnoty není 
samozřejmostí. Nadto někteří zaměstnanci/zaměstnankyně shledávají na období pandemie i 
pozitivní aspekty. 

Jak zmiňujeme výše, nebylo to pro externí komunikaci snadné období, nebyl prostor na pořádání 
obvyklých a oblíbených akcí. Organizace toto období využila také jako příležitost k práci na 
některých projektových výstupech.  
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Revize webových stránek školy, na kterých je nyní nově i sekce ke společenské odpovědnosti, se 
umístila na prvním místě v žebříčku důležitých změn ve vnější komunikaci, který byl sestavován 
na základě dotazníkového šetření. 

Tabulka č. 10: Co považujete za důležitou pozitivní změnu ve vnější komunikaci organizace 
v uplynulých 5 letech (2017 - 2022)? 

Změna Četnost (n ≠ 54) 
Web 6 
Nastavení jednotné komunikace, jasné postupy předávání a zveřejňování 
informací 

3 
 

Vnější prezentace  2 
Nastavení cílů komunikace, pozice PR, více článků v médiích 2 
Otevřenost 2 
Větší informovanost 2 
Rovný a spravedlivý přístup 1 
Sociální sítě 1 
Více forem komunikace 1 
Nevím 9 
 

Vnější komunikaci, CSR a fundraisingu se v projektovém období věnovala celá jedna klíčová 
aktivita projekt. Jejím cílem bylo propojit organizaci se značkou společensky odpovědného 
zaměstnavatele, protnout tuto myšlenku do FR strategie a zaměřit se na rozvoj inovativních 
metod vnější prezentace organizace.  

Pro tento účel vznikla v týmu nová pozice fundraiserky, která je v podobných institucích zcela 
neobvyklá. Tuto funkci nejčastěji v latentní nepojmenované podobě vykonává sám/sama 
ředitel/ka, případně jeho/její zástupci/kyně. V některých případech bývá fundraising řešen 
externí/m fundraiserem/kou, nebo tuto práci (opět zpravidla jako nepojmenovaný proces) 
vykonává někdo dobrovolně. Nejinak tomu bylo do začátku projektu i v auditované organizaci. 
Důležitým momentem je, že tato pozice přinesla jednotnost a jasné postupy. Přes počáteční 
nepochopení pozice se však povedlo ji ukotvit a delegovat na ni většinu kompetencí, které 
s sebou tato oblast přináší. Toto je skvělá praxe!  

S novou pozicí je v budoucnu plánovaná i další revize či až celková změna webových stránek, 
které by měly i nadále nést informace o společenské odpovědnosti, ale i o celé sekci fundraisingu 
a o jeho možnostech.  

Nově vznikla Strategie CSR a FR, která zhodnotila stav oblasti před začátkem projektu 
a nastavila nové cíle, definovala cílové skupiny a komunikační kanály, k nimž přiřadila další cíle 
a strategii využití. Stala se tak pro tuto oblast novou procesní „kuchařkou“, a to jednoznačně 
zaslouží pochvalu! 

Dobrá praxe: 
 
 Nově stanovená funkce fundraiserky a pravidelné porady s vedením, které se ukázaly jako 

velmi funkční! 
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 Nově vzniklá Strategie CSR a FR. 
 

 Na úrovni vnější společensky odpovědné komunikace oceňujeme vzniklou sekci na 
webových stránkách školy, která se týká CSR a RP. Je zde uveřejněna mimo jiné „náborová 
vizitka“, tedy spot, který přibližuje organizaci, její hodnoty a firemní kulturu potenciálním 
zájemcům/zájemkyním o práci.  
 

 Probíhající diskuzní stoly na různá témata, jako např. Fundraising, Širší vedení nebo Vedení 
porad, se ukázaly jako funkční nástroje pro sdílení zkušeností. Užitečným se i v této oblasti 
stal online formát. Organizace tak utužuje důležitá partnerství na úrovni dalších 
organizací. 
 

Doporučení: 
 
 Neusínejte na vavřínech a Strategie komunikace, CSR a FR minimálně jednou ročně 

vyhodnocujte a revidujte.   
 

 Neodkládejte revizi či změnu webových stránek a přidejte sekci k fundraisingu. Rozmyslete 
celkový koncept (strukturu) sekce pro jednotlivé oddělení. Odpovězte si na otázku, zda mají 
sekce promlouvat specificky k uvedené cílové skupině. Mají mít některé kategorie stejné? 
Jak zajistíme aktualizaci? 
 

 Alespoň jednou ročně uspořádejte diskuzní stůl na konkrétní téma, ať už prezenční, online 
nebo kombinovaný. Přizvěte odborníky z různých prostředí. Zůstávejte nadále v kontaktu se 
zástupci/zástupkyněmi neziskového sektoru v regionu. 
 

 Facebookovým stránkám začněte věnovat pozornost, jak je definováno ve Strategii 
komunikace. Stránky nyní fungují pouze jako nástroj náboru zaměstnanců a zaměstnankyň.  
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ZÁVĚR 
 

Závěrem možná neuškodí vrátit se na počátek veškeré motivace k zavádění procesních změn, 
nastavování prostředí založeného na respektu, spravedlnosti a rovných příležitostí. Proč to dělat? 
Aby se v organizaci všem pracovalo a žilo spokojeně. Úplně poslední graf v této zprávě ilustruje, 
že míra pracovní spokojenosti se udržela na stejné hodnotě jako před nastartováním projektu a 
před obdobím téměř dvou let krizového řízení během pandemie Covid-191.  V těžkých dobách 
organizaci právě její hodnoty dokáží podržet.  

Graf č. 27: Jak byste vyjádřil/a míru své pracovní spokojenosti? 

 

 

Blahopřejeme k absolvování genderového reauditu a upřímně vám držíme palce. 

Za auditní tým Centra Kašpar 

Mgr. Jana Benešová, PhD. 
Bc. Zuzana Rengerová 
Petra Hottmarová 
 
© Centrum Kašpar, z. s., 2022 

                                                           
1
 Průměrná hodnota v Auditu 2017 byla „1,8“, nyní je průměrnou hodnotou „1,9“. Skóre ovlivňuje hodnocení 

zaměstnankyně v mentální výpovědi, která v době analýzy a interpretace dat již v organiaci nepracuje. 
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PŘÍLOHA č. 12: 

 
1) Baby boomers  

Jedná se o generaci narozenou v letech 1946 až 1964. Generace Baby Boomers bývá často ve 
stresu, a pod tlakem – mají málo volného času, který věnují rodině. Často se jim říká generace 
workoholiků. Někdy se používá také označení „sandwichová generace“, neboť mají stále ještě ne 
zcela samostatné děti, a přitom již často pečují o někoho z rodičů. 
 
Charakteristika: 
Generace se v pracovním prostředí vyznačuje sebedůvěrou, se kterou přistupuje k pracovním 
úkolům, důraz kladou na budování týmu, preferují skupinová rozhodnutí a spolupráci, nemají 
rádi konflikty a snaží se jim vyhnout. Jako jejich hodnoty lze označit individualitu, prosperitu, 
vlastnictví, zdraví a pohodu. Jsou vztahově a výsledkově orientovaní, věří v osobnostní růst, to 
vede k tomu, že se věnují několika aktivitám jak v zaměstnání, tak mimo něj. Mohou nabídnout 
stabilitu, vyspělost, zkušenosti a leadership. 
 
Nábor a motivace: 
Při oslovení této generace je třeba zaměřit se na čas, rodinu a jejich osobní rozvoj. Při náboru 
této generace je dobré se zaměřit na nástroje pro kariérní růst (vertikální či horizontální), mzdu a 
status v rámci společnosti. Je dobré nabídnout jim další vzdělávání, stejně tak i možnost 
mentorování mladších pracovníků/pracovnic. 

 
2) Generace X 

Jedná se o generaci narozenou v letech 1965 až 1979. V České republice se označuje jako 
Husákovy děti. Jedná se o reaktivní, pesimistické a inovativní osoby, které jsou skeptické, 
přizpůsobivé a neustále něco hledají. Přestože jsou ochotní tvrdě pracovat, je to jen část jejich 
života, a ne ta nejdůležitější. Přednější je pro ně rodina (reakce na vzor rodičů). 
 
Charakteristika: 
Mezi hodnoty Generace X patří skloubení pracovního a osobního života - tzv. work-life balance, 
důležitá je pro ně také nezávislost. Nic nevnímají jako trvalé a absolutní, jsou nedůvěřiví, 
především vůči zaměstnavateli a vládě. Neustále hledají pravdu. 
 
Nábor a motivace: 
Jejich nadřízený by měl zjišťovat jejich názor a poskytovat jim pravidelnou zpětnou vazbu, mít 
pravidlo otevřených dveří, poskytovat jim příležitosti ke zvýšení znalostí a pomoci jim získat 
dovednosti, které pak mohou využívat. Dále by společnost měla podporovat mentorování, umět 
rozpoznat konflikty, poskytovat jim flexibilní pracovní dobu a alternativní pracovní podmínky. 
Důležité je pro ně uznání a podpora jejich samostatné práce. 
 

                                                           
2
 Použité zdroje:  

FLENEROVÁ, Anežka. Generace X, Y, Z na trhu práce. Praha: ČVUT 2017. Bakalářská práce. České vysoké učení 
technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií. 
HARBERT, Anita, DUDLEY, Donald. Managing Multiple Generations in the Wokrplace [online]. 2007. Dostupné z: 
http://calswec.berkeley.edu/files/rtn-literature-review-files/multiple_gens_wkplace.pdf  
MCCRINDLE, Mark. The ABC of XYZ: understanding the global generations. Sydney: UNSW Press, 2014. ISBN 
1742230350.  
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V zaměstnání hledají shodu mezi hodnotami společnosti a jejich vlastními hodnotami, vysoký 
důraz kladou na plat a benefity, možnost rozvoje a kariérního růstu. Aby si zaměstnavatel udržel 
Generaci X v organizaci, musejí jim dát najevo, že si jich váží, dát jim prostor, aby si mohli věci 
dělat po svém. Generace X musí mít pocit, že je součástí společnosti a může jí přidat hodnotu. Od 
společnosti vyžadují, aby byla transparentní a čestná, etická a vzájemně se v ní lidé respektovali. 
Chtějí, aby společnost byla uvolněná a aby nemuseli nosit formální oblečení. Aby neodešli ze 
společnosti, musejí mít pocit, že jejich potřeby kariérního postupu jsou uspokojovány, 
předpokládají, že jejich nadřízený bude mít plán jejich postupu. Nezajímá je název jejich pozice, 
ale typ práce, kterou vykonávají. Mají rádi, když jsou mentorováni a podporováni v jejich 
kariérním rozvoji. Nevadí jim dávat zpětnou vazbu ostatním, pracují v multikulturním 
nastavení, chtějí zábavu v zaměstnání. 
 
Pro Generaci X jsou také důležité webové stránky společnosti. Měli by tedy mít jednoduchou 
cestu k zobrazení pracovních příležitostí. Dále by neměly obsahovat žádné nefunkční odkazy. 
Důležitá je také pozitivní značka zaměstnavatele. Při náboru je důležité apelovat na jejich zájem 
se učit, zvýraznit placené vzdělání a vývoj jejich dovedností. 
 
Zaujmout je lze designem, zábavou a zážitky, důraz kladou na vyjádření svého vlastního názoru. 
Firemní kultura by měla zahrnovat: 

 Strukturu rozvoje, která umožňuje příležitosti, kde se mohou jedinci zlepšit; 
 Příjemné a svobodné pracovní prostředí; 
 Flexibilní pracovní doba; 
 Příležitosti ke kariérnímu postupu založené na dovednostech; 
 Jasné zadávání pracovních úkolů a očekávání; 
 Nechat jim prostor volně udělat práci poté, co jim byli podány detailní informace; 
 Zpětná vazba, která se týká práce, kterou dokončili; 
 Existence flexibilního pracovního stylu, takže si mohou vytvořit rovnováhu mezi 

pracovním a rodinným životem. 
 

3) Generace Y 
Generaci Y tvoří osoby narozené od roku 1980 do roku 1994. Pojmenováni jsou tak, protože se 
hodně ptají proč (foneticky „WHY“). Nejčastěji bývají nazýváni jako Millenniálové. 
 
Charakteristika: 
Generaci Y lze charakterizovat jako generaci, která si raději užívá, než aby se k něčemu zavázala. 
Na druhou stranu jsou tolerantní vůči odlišnostem. Generace Y si cení přátelství, které je pro ně 
mnohdy důležitější než rodina, a je si vědoma sociálních problémů. Žijí teď a tady, organizují si 
práci okolo svého soukromého života. Je to generace zaměřená spíše na výsledek než na 
procesy. Jsou dobří v multi-taskingu, dokáží pracovat na několika projektech najednou, aniž by 
měli pocit, že jsou ve stresu. Často se o nich říká, že jsou nespolečenští, a to hlavně díky tomu, že 
často využívají informační technologie ke kontaktu se svými známými. 
 
Nábor a motivace: 
Mají rádi, když vstupní pohovor neprobíhá strojeným typickým způsobem, ale jako opravdová 
konverzace. Nejlepší způsob navázání vztahu s Generací Y je další jedinec z Generace Y. 
Nejlepší je, když jim otázky zodpoví zaměstnanec, který je oddaný společnosti. Tento člověk 
pak působí jako poradce po nástupu nového zaměstnance. Generaci Y lze zaujmou také videem 
např. krátký rozhovor se zaměstnanci. 
 
Na tuto generaci je dobré cílit přes sociální sítě, studentské portály či navázat spolupráci 
s univerzitami nebo dokonce vytvářet speciální studentské programy jako např. tzv. trainee 
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programy či stáže. Zdůrazňují jim kariérní růst, poskytované benefity. Důležité je zaměření se na 
zaměstnaneckou značku. Jako nástroj při náboru jsou vhodná assessment centra, kompetenční 
metody pohovoru či modelové situace, které jsou vytvořeny z reálných situací. 
Ke snížení fluktuaci může pomoci dobře navržený adaptační program, zejména se jedná 
o metody jako koučování a mentorování. Pro Generaci Y je mentorování velice důležité. Je to 
dobrý způsob, jak ji naučit hodnotám organizace stejně, jako získat vhled do nového odvětví. 
Nemohou být šťastní, aniž by vnímali důležitost jejich práce. Nevidět cíl práce způsobuje, že jsou 
frustrovaní a demotivovaní. Proto je důležitá komunikace a otevřenost ze strany mentorů. 
 
U Generace Y se obecně doporučuje dobrá komunikace – přesné vymezení očekávání, pravidel 
a odpovědností. Je důležité, aby se cítili jako součást organizace a pracovali ve skupinách 
a týmech, ve kterých spolupracují na úkolech. Je důležité, aby každý věděl, jak přispívá 
k organizaci. Zaměstnavatel by jim měl poskytnout nepeněžní odměny, vyzývat je při každé 
příležitosti. Zaměřit by se měli na mezilidské vztahy, poskytnout jim možnost růstu a flexibilitu. 
Preferují emailovou komunikaci. Měla by jim být poskytnutá okamžitá pochvala za jejich 
úspěchy. 
 
Ve srovnání s předchozími generacemi je méně loajální k zaměstnavateli, jsou orientováni na 
krátkodobé pracovní vztahy. S technologií umí dobře zacházet, jsou mobilní a ochotní se učit. 
Důležité je pro ně uznání a individuální přístup, které v zaměstnání očekávají. Lze je motivovat 
kreativitou a variabilitou práce. 
 
Potřebují vedoucího, který si váží komunikace, a ne pouze autority, někoho, kdo jim jde 
příkladem a zapojí je do procesu, a ne někoho, kdo je jen řídí a nařizuje jim.  
Nezajímá je pouze popis pracovních činností, ale pracovní prostřední, kultura, variabilita, 
zábava, vzdělávání, styl řízení a flexibilita. Jsou motivování ke změně zaměstnavatele velkou 
značkou, stabilním zázemím nebo výzvou.  
 
Generace Y dává přednost volnému času, zároveň klesá význam finančního ohodnocení, kterému 
nepřikládají tak vysoký důraz. Přidaná hodnota pro ně je práce, která má význam. Vyhledávají co 
nejlepší pracovní podmínky. Do popředí se dostávají další odměny. Podle výzkumů je jedním 
z nejdůležitějších motivačních faktorů Generace Y úroveň manažerského vedení. To přináší 
požadavky na kompetence vedoucích, které lze shrnout do následujících bodů: vedení místo 
řízení, diverzita, sebeřízení a sebe rozvoj a podpora učící se organizace. 
 
4) Generace Z 

Do Generace Z se řadí lidé, kteří se narodili v období od roku 1995 do roku 2009. Někteří autoři ji 
definují jako generaci, která vyrůstala pouze v novém století. Generace Z často splývá s generací 
Y pod označením Millenniálové. Generace Z se vyznačuje svobodou, individualismem, rychlostí 
a závislostí na technologiích. Jsou to děti počítačů, GSM a Internetu. Sociální sítě jako je 
Facebook, Twitter, Instagram se staly nedílnou součástí jejich života. 
 
Charakteristika: 
Jejich rodiče dávají přednost úkolům, aktivitám ve škole před bezstarostným dětstvím, bojí se 
o své děti, nenechávají je hrát si na ulici nebo na hřištích samotné. To vše způsobuje rychlejší 
dospívání této generace. Výborně zvládají multi-taskting, rychle se přesouvají od jedné věci k 
druhé, dávají větší důraz na rychlost než na přesnost. Znají akorát prostředí, kde vše je 
bezdrátově připojené a jen pár kliknutí vzdálené. Celý svět je jim otevřený. 
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Nábor a motivace: 
Nejsilnějším motivátorem této generace je zvědavost, ale také peníze stejně tak jako možnost 
pomoci lidem. Nejdůležitější je pro ně work-life balance a stabilita práce. Jsou velice zvídaví, 
méně optimističtí ohledně jejich pracovních příležitostí než Generace Y.  
 
Důležitými motivátory bývají: 
 
 Vztahy na pracovišti  

Zavedení malých pracovních skupin, které mají silného vedoucího, pevné a přesně stanovené 
rozkazy a chování vůči zaměstnanci jako k vnitřnímu zákazníkovi.  
 
 Vzdělávání  

Mezi mladou pracovní silou se objevuje mezera v dovednostech, která se však netýká 
technologií, ale „soft skills“ - osobní odpovědnost, řešení problémů, time management 
a vzájemná komunikace. Jedná se dlouhotrvající proces, který učí pracovní návyky a řízení 
pracovních vztahů.  
 
 Jasná definice rolí  

K tomu, aby Generace Z mohla převzít práci rychle, efektivně a přitom uspět, potřebují velmi 
dobrou strukturu a definici rolí a odpovědností. Měla by se jim dát úzká specializace, hodnotící 
systémy a odměny a definice odpovědností ke každé určené věci, kterou mají dělat.  
 
 Převzetí kontroly nad sociálními sítěmi  

 
 Loajalita  

Silně reagují k jasně definovaným výměnám „čas/úkol“ za jasně stanovené odměny. 
Nejefektivnější způsob, jakým řídit jejich výkon a udržovat pracovní vztah s touto generací, je 
vyjednávání ze strany manažerů/manažerek o výkonu a odměně v otevřené komunikaci, která se 
musí odehrávat v průběhu jejich vztahu a neustále se opakovat.  
 
 Vytváření vysněné práce  
K udržení těchto jedinců je potřeba umět vytvořit vysněné zaměstnání. K jeho vytvoření je třeba 
dlouhodobé porozumění v oblasti pracovních podmínek, odměňování, flexibility. Za to se 
společnosti odmění dlouhodobým pracovním vztahem.  
 
 


