
 

Anonymizovaná závěrečná zpráva genderového re-auditu 

ÚVOD 
 
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.  
 
Ing. Monika Gavlasová 

- vedoucí auditního týmu 
- publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s více než 15 audity  

 
Mgr. Jana Benešová, PhD. 

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

Ivana Sulovská, DiS. 
- auditní pracovnice – provádí odborné analytické transkripce a koordinuje auditní práce 
- publikuje v oblasti genderu a rovných příležitostí 
- metodická a realizační praxe s více než 6 audity  

 
Auditní tým Centra Kašpar využívá interně vyvinutou metodiku, která odpovídá principům Standardu 
Úřadu vlády ČR. 
 
OBLASTI GENDEROVÉHO AUDITU 
 
V souladu se Standardem kvality genderového auditu, formulovaným Úřadem vlády ČR, se genderový 
audit vyjadřuje k rámcovým a dílčím tématům a oblastem, a to na pozadí 10 logicky provázaných 
kapitol. Nezbytný background jim poskytuje kontextová analýza fungování organizace (níže). 
 

1) Strategie a cíle organizace (mise, vize, hodnoty) 

2) Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti 

3) Nábor, adaptace, plánování lidských zdrojů 

4) Řízení lidí, kompetence a předávání informací 

5) Řízení lidských zdrojů s ohledem na gender v kontextu životního cyklu zaměstnance/kyně 

6) Benefity a péče o zaměstnance/kyně (tradiční X inovativní formy, motivace, práce se stresem 

a přetížením) 

7) Vzdělávání a osobní rozvoj  

8) Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst, odměňování 

9) Odchody a propouštění lidí 

10) Vnější komunikace, PR, společenská odpovědnost 

 
KONTEXTOVÁ ANALÝZA FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE 
 
Auditovaná organizace je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. V oblasti prosazování 
genderové rovnosti na úrovni zaměstnanců/kyň nemá, podobně jako ostatní obdobné 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 organizace se však o trendy v otázce rovných příležitostí dlouhodobě zajímá, 
spolupracuje v tomto směru s neziskovým sektorem. V letech 2012 až 2013 se zapojila do externího 
benchmarkingu genderových vztahů a zavedla některá z doporučení v oblasti WLB.  V závěru roku 
2017 prošla genderovým auditem, na nějž navazuje v letech 2019 až 2022 projektem. 
V dlouhodobém akčním plánu organizace definovala své priority, na které se zaměřuje – jedná se o 
podporu work-live balance pro různé věkové skupiny zaměstnaných a cílená řešení v oblasti jejich 
pracovní flexibility, rozvoj řízení lidí s důrazem na diverzitu pracovních týmů a vtažení 
zaměstnanců/kyň do tvorby HR výstupů jako prvek rovných příležitostí. 
 
REALIZACE AUDITU A AUDITNÍ METODY 

Genderový reaudit byl realizován v období 1/2022–3/2022. Jednotlivé fáze realizace jsou popsány 
níže v kontextu použitých metod. Reaudit probíhal v areálu organizace, a to vždy s vazbou 
na konkrétní provozní požadavky auditované organizace. 
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 Vstupní schůzka – definice zakázky 
 
Genderový reaudit se uskutečnil v rámci projektu financovaného z OPZ ESF. Vstupní zakázka a 
očekávání byla formulována společně s ředitelem/kou organizace v lednu 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, kam se organizace 
ve sledovaných oblastech genderové integrace posunula, co se již podařilo, a na které oblasti se dále 
zaměřit. 
 
Vybrané oblasti zájmu: 

a) Eliminace negativních aspektů pracovní flexibility a způsoby mapování a předcházení 
přetížení zaměstnaných. Systém zaměstnaneckých benefitů a opatření na podporu slaďování 
pro různé skupiny zaměstnaných mužů a žen, a to především v souladu s principy gender a 
age managementu. Vnímání benefitů ze strany zaměstnaných jako přímé podpory vedení 
organizace v jejich profesním působení s dopadem do zvýšené loajality i práce s hranicemi 
mezi prací a soukromou sférou. 

b) Míra zapojení zaměstnaných do vzniku konkrétních materiálů zrcadlících genderovou rovnost 
a firemní kulturu podporuje vnímání vlastní odpovědnosti i značky organizace jako 
důvěryhodného a odpovědného zaměstnavatele.  

c) Znalost metodického a procesního vedení organizace v principech gender a age 
managementu a schopnost vedení podporovat osobnostní a profesní rozvoj zaměstnaných 
v souladu s individuálními předpoklady. Rituály a procesy v organizaci jako příležitost pro 
budování střešní koncepce HR založené na rovných příležitostech. 

 

 Sběr a analýza dat 
 
Sběr auditních dat se uskutečnil v lednu a únoru 2022, v únoru až dubnu 2022 následovala analýza 
a interpretace shromážděného materiálu. Na straně auditované organizace se auditní tým setkal 
s profesionálním přístupem, operativností při zajišťování organizačních záležitostí, vstřícností 
vedení a vysokou motivovaností respondentů/ek. Sběr dat probíhal v době pandemie onemocnění 
Covid-19, kterou doprovázela zvýšená nemocnost zaměstnanců/kyň, organizace byla zatížena 
povinnostmi souvisejícími s protiepidemickými opatřeními jako testování zaměstnanců/kyň, podávání 
hlášení hygienickým stanicím, apod., které se zároveň velmi často měnily. 
 
Zaměstnaní byli o chystaném auditu včas informováni ze strany vedení. Aktivitou se lidé necítili 
ohroženi. 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 10. – 14. 1. 2022, byl 
rozčleněn na 10 rámcových kapitol odpovídajících hlavním tématům genderového auditu, 
přičemž každá obsahovala několik otázek (sekcí). Sejmutá data byla vyhodnocena kombinací 
kvantitativního a kvalitativního analyticko-interpretativního postupu. Dotazník byl vyplňován 
s garancí anonymity respondentů/ek. Šířen byl v 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/kyň (90) je návratnost dotazníku vysoce nadprůměrná (71 osob, tj. 79 %). 
 

b) Analýza webových stránek organizace 
 
Analýza webu kombinovala postup obsahové a diskurzivní analýzy. Probíhala v lednu až 
dubnu 2022. 
 

c) Individuální rozhovory (dále IR) 
 
Scénáře individuálních rozhovorů odpovídaly struktuře kapitol závěrečné auditní zprávy. 
Celkem se uskutečnilo 6 hloubkových individuálních rozhovorů, přičemž mezi 
respondenty/kami byl/a i ředitel/ka organizace. Celková stopáž rozhovorů byla 540 minut (á 
90 minut). Všechna interview byla zaznamenávána diktafonem, následně přepisována 
a vyhodnocena kvalitativním analytickým postupem. Účastníci/ice podepisovali informovaný 
souhlas. Nikdo ze zúčastněných nahrávání neodmítl. 
 

d) Fokusní skupiny 
 
Metodou tzv. focus group se uskutečnilo celkem 6 diskusí. Celkem se skupin účastnilo 27 
osob, což odpovídá 32 % zaměstnanecké populace. Scénáře fokusních skupin odpovídaly 
struktuře kapitol závěrečné auditní zprávy s tím, že proporčně se prostor pro jednotlivá 
témata zásadně lišil, jak je pro tuto metodu typické. Skupinové diskuse trvaly 6 x 90 minut. 
Průběh byl zaznamenáván na diktafon, poté přepisován a vyhodnocován kvalitativním 
postupem. Všichni respondenti a všechny respondentky podepisovali informovaný souhlas. 
Nikdo ze zúčastněných nahrávání neodmítl. 

 
e) Zúčastněné pozorování 

 
V termínu 7. 2. 2022 proběhlo zúčastněné pozorování auditního týmu při poradě vedení. 
Přítomnost auditního týmu byla předem ohlášena. Na místě si členky týmu ručně pořizovaly 
poznámky. Cílem bylo především zachytit specifika komunikace, firemní atmosféry a přenosu 
informací. Také na tato data byla uplatněna kvalitativní analýza. 

 
f) Obsahová analýza dokumentů 

 
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: 
 

 Organizační struktura 
 Organizační a pracovní plán 2021-2022 
 Organizační řád 1.6.2021 
 Politika kvality 2018 
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 Náborový inzerát-kuchařka-012022 
 Kolektivní smlouva 2016 
 Výroční zpráva 2020-2021 
 Interní směrnice – pravidla pro čerpání FKSP zaměstnanců pro rok 2021 
 Kritéria pro udělování OP od 1.9.2021 
 Plán dalšího vzdělávání 2021-2022 
 Směrnice – rozvržení a evidence pracovní doby 2021  
 Směrnice – používání služebního automobilu k soukromým účelům 
 Směrnice – správa a užívání služebních mobilních telefonů 
 Etický kodex 
 Vnitřní platový řád 
 Formulář pro hodnotící (pracovní) pohovor 2021 
 Formulář-zaškolování 
 Zápisy z porady vedení -20220207 
 Seznam benefitů k 18.2.2022 
 Přehled benefitů – grafické zpracování 
 Zpráva z šetření – klima 2021 
 PR článek-10/2021 
 Adaptační brožura pro nově nastupující kolegy/ně 

 
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 12. 4. 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 79 % (71 osob). Pro IR 
byl/a cíleně zvolen/a ředitel/ka organizace, dále byl/a vytipován/a statutární zástupce/kyně 
ředitele/ky organizace, asistent/ka ředitele/ky a také vyučující teoretické i praktické výuky. Jako 
doplňují byla zvolena metoda telefonického rozhovoru se zaměstnancem/kyní čerpající RD. Do 
fokusních skupin bylo celkem zapojeno 27 osob, z hlediska organizační struktury byl zapojen střední 
management, pedagogičtí zaměstnanci/kyně, vychovatelé/ky a nepedagogičtí zaměstnanci/kyně. 
Volba byla motivována diverzním zastoupením úseků i postů v hierarchii. Pozorování se týkalo 
vybrané porady vedení, kde byli přítomni pouze vedoucí pracovníci/ice organizace. 
 
STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY  
 
Závěrečná zpráva je v zájmu maximální přehlednosti rozčleněna do 10 kapitol dle jednotlivých témat 
genderového auditu, která byla zkoumána. Kapitoly nenesou striktně názvy tak, jak je uvedeno 
ve výčtu Standardu Úřadu vlády ČR, ale ke všem jmenovaným agendám se vyjadřují.  
 
Kapitoly zachovávají jednotnou strukturu: nejprve je stručně představena zkoumaná oblast, 
následně je uveden seznam zjištění auditního týmu v dané oblasti a pozitivní praxe, tedy zjištění, 
která jsou příkladná, hodná následování. Závěrem jsou uvedena doporučení, která dále rozvíjí 
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identifikované silné stránky, případně otevírají zcela nové impulsy a podněty k rozvoji. Doporučení 
jsou uváděna ve dvou větších celcích dle různého stupně jejich obecnosti. „Strategická doporučení“ 
poskytují širší rámec pro „konkrétní doporučení“. Doporučení jsou v některých případech završena 
„tipy pro další rozvoj“, které plasticky přibližují principy a dopady uvedených doporučení. Některá 
témata závěrečné zprávy jsou doplněna ukázkami inspirativní praxe z jiných organizací Libereckého 
kraje (tzv. „Inspirace odjinud“).  
 
V textu jsou některá důležitá zjištění ilustrována primárními daty (citacemi) z dotazníků, rozhovorů, 
diskusí či dotazníků. Citace od respondentů/ek jsou vždy označeny uvozovkami a jsou psané kurzívou, 
citované úryvky z dokumentů jsou odsazeny a psány velikostí písma č. 10 s uvedením citovaného 
zdroje. Všechny individuální citace jsou z etických důvodů anonymizovány.  
 
PODĚKOVÁNÍ 
 
Za zdárný průběh celého auditu tímto děkujeme řediteli/ce organizace a všem zaměstnaným 
organizace, kteří se auditu zúčastnili.  
  



7 
 

OBSAH 

 

ÚVOD ....................................................................................................................................................... 1 

Kapitola 1: Strategie a cíle organizace ..................................................................................................... 8 

Kapitola 2: Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti (vnitřních procesů) ........................... 11 

Kapitola 3: Nábor, adaptace, plánování lidských zdrojů ....................................................................... 18 

Kapitola 4: Řízení lidí, kompetence a předávání informací ................................................................... 24 

Kapitola 5: Řízení lidských zdrojů v kontextu životního cyklu zaměstnance/kyně .................................. 29 

Kapitola 6: Benefity a péče o zaměstnance/kyně ................................................................................. 36 

Kapitola 7: Vzdělávání a osobní rozvoj .................................................................................................. 43 

Kapitola 8: Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst, odměňování .............................. 46 

Kapitola 9: Odchody a propouštění lidí ................................................................................................. 50 

Kapitola 10: Vnější komunikace, společenská odpovědnost a PR ......................................................... 53 

ZÁVĚR .................................................................................................................................................... 57 

 

  



8 
 

Kapitola 1: Strategie a cíle organizace  
 

V této kapitole je předmětem posouzení formulace mise, vize a strategických cílů organizace. 
Pozornost je zaměřena rovněž na žité páteřní hodnoty organizace a jejich napojení na specifické 
cíle organizace.  

 
Auditovaná organizace má definovány tyto strategické cíle:  

 Chceme být jedinečnou organizací Libereckého kraje, zaměřenou na poskytování vysoce 
kvalitní péče.  

 Chceme být organizací poskytující vysoce kvalitní vzdělávání klientům/kám se specifickými 
potřebami, kteří budou schopni se podle svých možností úspěšně uplatňovat na trhu práce.  

 Chceme být organizací s plně odborně kvalifikovanými zaměstnanci/kyněmi, nadstandardní 
úrovní technického a technologického vybavení, podnětným a kultivujícím prostředím.  

 Chceme být organizací s pozitivním klimatem, která je propojená s životem města i regionu a 
je otevřená veřejnosti. 

Výše uvedené záměry jsou deklarovány v politice kvality vydané v roce 2018, zmíněny ve Výroční 
zprávě vydané v říjnu 2021 a také v úvodu Etického kodexu organizace. 
 

V rámci dotazníkového šetření a auditních rozhovorů jsme zjišťovali, nakolik jsou tyto strategické 
záměry známy řadovým zaměstnaným a jaké kroky organizace činí k jejich naplňování.  
 
Pokud jsme se dotazovali na výjimečnost organizace, respondenti opakovaně zmiňovali tyto oblasti: 

 Jedna z mála organizací, která se věnuje vzdělávání klientů/ek se speciálními potřebami. 

 Přístupem a empatií ke klientům/kám. 

 Nadstandardním technickým a materiálním vybavením organizace. 

 Dobrými vztahy mezi zaměstnanci/kyněmi. 

 Schopnými lidmi ve vedení organizace. 
 
Páteřní organizační hodnoty žité týmem zřetelně vystupují z dotazníkového šetření, rozhovorů 
a diskuzí: 

 erudice, profesionalita 

 pracovitost 

 spolehlivost 

 empatie, vstřícnost, porozumění, nadhled 

 týmovost, otevřenost, ochota spolupracovat 
 
Vedení organizace tyto hodnoty cíleně nastavuje. Sledování těchto hodnot se prolíná napříč všemi 
oblastmi personální práce od náboru, přes adaptaci nových zaměstnanců/kyň, v rámci hodnotících 
pohovorů, jsou vhodnou formou komunikovány při formálních i neformálních setkáních 
zaměstnanců/kyň. Blízkost osobních a „firemních“ hodnot se pak pozitivně odráží v pracovní 
atmosféře, v konzistentním působení dovnitř týmu i navenek směrem ke klientům/kám, i veřejnosti. 
 
Jak ukazuje graf č. 1, dobré vztahy, lidský přístup mezi členy/kami týmu i směrem ke klientům/kám, 
jsou dominantní pociťovanou potřebou a hodnotou. Zjevně se tak pohled zdola potkává s cíleným 
působením vedení shora. 
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Graf č. 1: Označte prohlášení, které podle Vás nejlépe charakterizuje vaši organizaci. 

 
Jsme týmová organizace 
 
Naši klienti/ky jsou do života 
dobře připraveni. 
 
Ceníme si dobrých vztahů a 
lidského přístupu. 

 
 
 

 
 Dobré praxe: 

 
 Lidé v organizaci jsou cíleně propojováni s misí a vizí, vedení strategicky rozvíjí tým v souvislosti 

s firemními hodnotami. Příkladem je integrální zapojení hodnot do Etického kodexu, který je 
pro lidi živým dokumentem (viz kapitola 2). 
 

 Vedení jde vlastním příkladem, jak prolnout vizi, strategii a hodnoty do každodenních pracovních 
situací. 
 

 Střední management je propojený na vizi a pracuje s ní v rámci svých týmů. 
 

 Je pozoruhodné, že vyjádření strategie a zaměstnanci popsaná výjimečnost organizace jsou 
v souladu. 

 
 Lidé dokáží trefně formulovat poslání a jedinečnost organizace. Nadto poslání definují v naprosté 

většině v pozitivních konotacích.  
 

 Při formulaci výjimečnosti organizace z týmu zaznívá vědomí kvalitního vedení a respekt k jeho 
schopnostem. 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 

1) Strategická doporučení: 
 
  Nepolevujte v cíleném propojování všech lidí v týmu na společné vizi prostřednictvím 

středního managementu. Využívat můžete nadále osvědčené rozvojové nástroje práce s lidmi 
(supervize, koučink aj.).  
 

 Průběžně ověřujte, zda se strategické cíle v podobě měřitelných ukazatelů propadají do dílčích 
personálních procesů – například náboru, adaptace, hodnocení, péče o zaměstnance/kyně aj. 
Nastavený systém ověření by Vám měl dostatečně rychle a efektivně poskytnout zpětnou vazbu, 
proto může jít například o jednoduchý „chcek-list“ otázek. 
Příklad – proces náboru: 
Máme jedinečnost organizace a hodnoty srozumitelně formulované pro účely výběrového řízení 
(představení organizace v pohovoru, případně v inzerátu)? 
Ověřujeme u nováčka porozumění těmto hodnotám a jeho osobní soulad s nimi? 
Je součástí adaptačního rozhovoru znovu téma hodnot a vnímané výjimečnosti? 
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Propadají se nám strategické cíle a hodnoty do kompetencí, které v adaptačním rozhovoru 
poprvé ověřujeme? Atd. 
Je důležité mít ověřovací mechanismy i přesto (nebo právě proto), že aktuálně jsou procesy 
nastavené velmi dobře a fungují v sepjetí s žitou pracovní realitou lidí. 

 
 

2) Dílčí doporučení: 

 Na výjezdních školeních, řešitelských či metodických setkáních si v této vysoké fázi rozvoje 
firemní kultury můžete dovolit jít do hloubky a podrobit v menších či větších týmech širší 
odborné diskusi klíčové hodnoty formulované ve strategických cílech: KVALITNÍ SPEC. PED. 
PÉČE, KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VLASTNÍ ODBORNOST, PODNĚTNÉ KULTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ, 
POZITIVNÍ KLIMA, OTEVŘENOST A PROPOJENÍ. Hmatatelným výstupem mohou být myšlenkové 
mapy či koláže s otiskem jedinečnosti každého zapojeného diskutujícího. Na debaty může 
navazovat nastavování dílčích SMART cílů – menších, měřitelných jednotek, které jsou 
hmatatelným metodickým vodítkem pro každý dílčí celek či akci. 
 

 Organizace v tuto chvíli nemá přímo formulované motto. Tvorba jednoduchého motta 
organizace nebo i dílčích mott jednotlivých úseků může být dalším vhodným způsobem, jak 
podpořit a průběžně sytit týmové debaty hodnotovou stránkou věci, tak aby se vysoká míra 
sepjetí s konceptem organizace udržela. Motta by měla být jednoduchá a lehká, srozumitelná 
pro pracovníky/pracovnice, klienty/ky a veřejnost. Do tvorby motta lze zapojit i klienty/ky. 
Zdobit pak může prostory, týmová trička apod. 

 
TIP: Motto může mít i podobu interní soutěže. 
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Kapitola 2: Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti (vnitřních 
procesů) 

 

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

 
2.1 Firemní kultura 
 
Firemní kultura organizace je v dotazníkovém šetření hodnocena relativně jednoznačně.  Téměř 96 % 
respondentů/ek považuje firemní kulturu za zdravou. (viz graf č. 2).  
 
Graf č. 2: Považujete firemní kulturu vaší organizace za zdravou? 

 

V rámci auditního šetření jsme se také zajímali o oblast rovnosti podmínek, jak ji vnímají 
zaměstnanci/kyně organizace. Více než 90 % respondentů/ek dotazníkového šetření souhlasí 
s prohlášením, že zaměstnanci/kyně organizace mají rovné podmínky (viz graf č. 3). Tři 
respondenti/ky se domnívají, že jsou oblasti, kde podmínky rovné nejsou.  V měkkých auditních 
metodách se toto nepotvrdilo, jedná se nejspíše o subjektivní vnímání. 
 

Graf č. 3: „Na Organizace mají všichni zaměstnanci/kyně rovné podmínky.“ Souhlasíte s tímto 
prohlášením? 
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2.1.1 Vztahy na pracovišti 
 
Vedení organizace cíleně podporuje aktivní spolupráci jak uvnitř úseků, tak mezi úseky organizace. 
Týmovost, otevřenost a ochota spolupracovat jsou jedny z páteřních hodnot organizace. Jsou i 
jedním z kritérií při výběru zaměstnanců/kyň. Chtěná je také diverzita v rámci týmů. 
 
Pracovní týmy rozdělené na úseky mají relativně málo příležitostí se navzájem odborně, profesně 
i lidsky sdílet. Vedení proto cíleně přichází naproti dílčími opatřeními (TB, koučink, WS, neformální 
akce). 
 
2.1.2 Atmosféra na pracovišti 
 
V politice kvality je mimo jiné definován záměr Chceme být organizací s pozitivním klimatem.  S tímto 
záměrem metodicky a procesně pracuje celé širší vedení organizace.  
 
Od roku 2010 dochází v tříletých intervalech k měření klimatu organizace. Šetření provádí externí 
organizace a mapuje 5 dimenzí (suportivita, direktivita, angažovanost, frustrace, intimita) a celkový 
index otevřenosti. Poslední šetření proběhlo na podzim 2021. Z výsledků je zřejmý pozitivní vývoj 
indexu otevřenosti klimatu, a to zejména díky zlepšování v oblasti přátelských vztahů a 
angažovanosti. V porovnání se srovnatelnými organizacemi Libereckého kraje dosahuje auditovaná 
organizace nadprůměrných výsledků.  
 
Velmi dobré výsledky v oblasti atmosféry na pracovišti jsou cenné obzvlášť proto, že šetření probíhá 
v době přísných covidových opatření, která už významně dlouho ovlivňují nejen chod organizace, ale i 
osobní životy zaměstnanců/kyň. Organizace se potýká s významně vyšší nemocností jak na straně 
zaměstnanců/kyň, tak na straně klientů/kyň, je zatížena agendou testování klientů/kyň a 
zaměstnanců/kyň na Covid-19, která je administrativně a časově velmi náročná. Právě nestandardní 
situace prověřují, zda je týmovost opravdová nebo jen chtěná. Atmosféra, jak ji vnímal auditní tým 
v době probíhajících rozhovorů v prostorách organizace a průběh zúčastněného pozorování ukazují 
semknutost zaměstnanců/kyň, připravenost řešit situace tak, aby je organizace zvládla jako celek. 

„Děláme maximum, abychom zjednodušili situaci, nekomplikovali. Spokojenost nekolísá, to mi dodává 

optimismu.“ 

2.1.3 Šikana a diskriminace na pracovišti 
 
Graf č. 4: Jak byste vyjádřil/a míru své pracovní spokojenosti? (známkování jako ve škole) 
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Pokud bychom si chtěli učinit čistě statistickou představu o míře pracovní spokojenosti 
zaměstnanců/kyň, pak průměrná známka je 1,56 (viz graf č. 4). Tento dobrý výsledek je ale také 
závazkem pro vedení, neboť se šikanou se přímo setkalo 9 lidí a další 4 lidé uvádí, že se o situaci 
nezajímají. Bližší kontext jsme zjišťovali v rámci auditních rozhovorů.  
 
Graf č. 5: Zažil/a jste někdy v týmu vaší organizace obtěžování či šikanu mezi zaměstnanci (osobně 
či zprostředkovaně)? 

 

 
 
 
Napříč auditovanými organizacemi se ukazuje, že některé pracovní subtýmy či úseky si vytvářejí 
interní klima, které je formováno dílčími hodnotami nebo jednotlivými neformálními lídry a často 
je neseno na míře (ne)kvality osobních vztahů. Mikroklima jednotlivých pracovišť dovoluje 
zapouzdření jednotlivých kauz, které se v pracovní historii neuzavírají, jejich rezidua v týmech 
zůstávají. Takové prostředí působí dlouhodobě toxicky, a i kdyby se jednalo pouze o jeden úsek, 
ojedinělý případ či osamocenou pozici, nebo bylo spojeno s již ukončeným působením bývalé/ho 
vedoucí/ho úseku, mělo by být prioritou vedení zabránit dalším nežádoucím dopadům do týmu a 
ujistit zaměstnané o zájmu nejvyššího vedení i o kvalitní a bezpečné pracovní prostředí. 
 
Auditní tým má pro obsahovou analýzu dokumentů k dispozici také ETICKÝ KODEX a pozitivně hodnotí 
jeho existenci i formu jako významného formujícího prvku moderního personálního řízení. V genderovém 
auditu realizovaném v roce 2017 byla identifikována potřeba tento dokument zrevidovat. V rámci aktivity 
Gender jako téma týmové spolupráce, která byla součástí probíhajícího projektu, vznikla pracovní 
skupina, která pracovala na inovaci Etického kodexu organizace. V pracovní skupině byly zastoupeny 
všechny úseky organizace, muži i ženy. Zapojení bylo dobrovolné, celkem se jednalo o 12 osob. Cílem bylo 
dokument zjednodušit a zkrátit, vypustit pasáže, které se opakovaly, dbát na srozumitelnost textu. 
Finální dokument v úvodu připomíná hodnoty a směřování organizace a ošetřuje nejen oblast vztahů 
zaměstnanců/kyň vůči klientům/kám , zákonným zástupcům a k veřejnosti, ale také vzájemné vztahy 
zaměstnanců/kyň na škole. 
 
Díky činnosti pracovní skupiny se zvýšilo povědomí o existenci tohoto dokumentu a jeho užitečnosti 
v běžném chodu organizace. To dokládají vyjádření respondentů/ek dotazníkového šetření. 
 
V organizaci není etický kodex pouze formálním „mrtvým“ dokumentem, 45,1 % respondentů/ek 
dotazníkového šetření uvádí, že jej využilo v praxi (viz graf č. 6). 
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Graf č. 6: Využil/a jste někdy v praxi etický kodex vaší organizace? 

 

 
 
2.2 Pracovní prostředí 
 
Z auditních rozhovorů vyplývá, že zaměstnanci reflektují nadstandardní vybavenost pracovišť, a to 
napříč úseky organizace. Váží si toho a vnímají to jako benefit. 
 
Příjemné zázemí, pracovní podmínky, motivující prostředí a podpora v práci, to jsou často zmiňované 
důvody, proč zaměstnaní pracují právě v této organizaci. Za podnětné pro svou práci považuje 
pracovní prostředí organizace více než 98 % respondentů/ek dotazníkového šetření (viz graf č. 7). 
 
Graf č. 7: Považujete pracovní prostředí vaší organizace za podnětné pro svou práci? 

 

 
 
 
2.3. Komunikace v organizaci 
 
Více než 97 % respondentů/ek dotazníkového šetření uvedlo, že je spokojeno s úrovní komunikace 
mezi dospělými (viz graf č. 8). Organizace staví na otevřenosti v komunikaci, což vhodně podporuje 
kultura otevřených dveří a možnost přijít řešit svoji aktuální potřebu s přímým nadřízeným/nou. 
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Graf. č. 8: Jste spokojen/a s úrovní komunikace mezi dospělými ve vaší organizaci? 

 
 

Organizace má nastaveny komunikační kanály tak, aby byly maximálně efektivní. K předávání 
pracovních informací dochází prostřednictvím systému porad, e-mailovou komunikací. Ta je 
doplněna ústní komunikací využívanou pro rychlé předání informací mezi zaměstnanci/kyněmi. 
Zároveň individuálně přistupuje jak ke specifikům jednotlivých úseků, tak zaměstnancům/kyním 
organizace.  

Zaměstnanci/kyně aktivně reagují i na mimořádné situace, které musí obzvlášť často řešit v době 
pandemie Covid -19. Inovativně zavedli komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp. 

Napříč úseky vyplývá obtížnost komunikace se zákonnými zástupci klientů/kyň. Na pracující doléhá 
tíha konkrétních situací a pracují s riziky, která chtějí eliminovat. Zaměstnanci/kyně organizace chtějí 
zákonným zástupcům vycházet vstříc v zájmu klientů/ek i organizace. Zároveň zažívají náročné 
pracovní situace, kdy jednání se zákonnými zástupci nelze plánovat, jsou často vystavováni nutnosti 
nacházet ad hoc řešení, narušuje to jejich pracovní hygienu. 

V rámci dotazníkového šetření jsme zjišťovali názory zaměstnanců/kyň na upevňování vzájemné 
komunikace. Nejpodstatnějším jednotícím prvkem jsou společně sdílené hodnoty, významnou 
četnost mají oblasti péče o vztahy a realizace neformálních setkávání zaměstnanců/kyň a také kvalitní 
procesní řízení. 

 
 Dobrá praxe: 
 
 Zaměstnanci/kyně považují firemní kulturu organizace za zdravou. 

 
 Je skvělé, že většina respondentů/ek spatřuje v prostředí organizace zdroj své profesní 

seberealizace. Dostatek pozitivních podnětů pro svou práci reflektuje naprostá většina 
zaměstnanců/kyň. Zdaleka pak není samozřejmostí, že si lidé v organizaci všímají a váží 
nadstandardního materiálního a technického vybavení. 

 
 Organizace má připraven etický normativ, který je formulován dle moderních trendů řízení 

lidských zdrojů nejen směrem ke konzumentům služby (klientům/kám a zákonným 
zástupcům/kyním), ale také ke kolegům a kolegyním. Je praktický a srozumitelný.   
 

 Rysem firemní kultury organizace je uplatňování principu subsidiarity a souběžně dobrovolnosti 
při tvorbě dokumentů, které se týkají života napříč organizací. Tím je významně podpořeno, že 
vzniklý dokument bude funkční, v organizaci využívaný a zaměstnanci/kyně se s ním budou 
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ztotožňovat. Tento princip je dodržován důsledně a neochvějně, což je velmi důležitým rysem 
pro rozvíjení důvěry a otevřenosti v organizaci. 
 

 Zavedené komunikační nástroje jsou funkční a efektivní. Organizace umí reagovat na nové 
podmínky. V období protiepidemických opatření spojeném s častými změnami a vysokou 
absencí zaměstnanců/kyň byl zaveden nový komunikační nástroj, mobilní aplikace WhatsApp, 
která umožňovala okamžitou informovanost bez ohledu na to, kde se zaměstnanec/kyně právě 
nachází. Podnět a aktivita byla vedená zdola, což ukazuje na prvek týmovosti pracovních 
kolektivů organizace. 
 

 Je příkladné, že v organizaci jde ruku v ruce bezpečí psychologické a kvalitní vybavení 
pracovními prostředky. 

 
 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení: 

 
 Zvažte zřízení pozice ombudsmana jako podporu pro řešení situací se zákonnými zástupci 

klientů/kyň. Jeho nestrannost může zjednodušit vzájemnou komunikaci mezi školou a 
zákonnými zástupci.  
 

 Usilujte i nadále o spolupráci napříč úseky. Dbejte o zastoupení v pracovních skupinách 
zaměstnanci všech dotčených úseků. Funkčním opatřením mohou být také horizontální 
řešitelské skupiny, méně formalizované než odbory či rady zaměstnanců/kyň. Jejich úlohou by 
měly být právě inovace, náměty na zlepšení, posouvání interních HR agend vstříc novým 
trendům – samozřejmě v souladu s hodnotami a vizí. 

 

 Uchovejte si intertýmovou spolupráci a dialog všemi dostupnými nástroji. Vzájemná 
komunikace může přinést jedině obohacení – dozvím se o metodách a osvědčených tipech 
z praxe přímo od kolegů/kolegyň. To lze podpořit také workshopy přímo vedenými zájemci 
z týmu. Umožněte lidem účastnit se těchto „svépomocných“ akcí a finančně i nefinančně 
oceňujte aktéry i společné výstupy.  

 

 Dobrou atmosféru napříč úseky i nadále podporujte neformálními setkáváními. Nemusí být 
vždy určeny všem zaměstnancům/kyním, neobávejte se je organizovat i pro menší skupiny osob. 

 

2) Dílčí doporučení: 
 

 Pozice ombudsmana může být obsazena např. bývalým zaměstnancem/kyní, který chce být 
propojen s organizací i v důchodovém věku, má přehled o všech úsecích organizace. 
 

 Nástrojem podpory pro zaměstnané, z nichž řada z nich tíživě nese rodinný a výchovný „kontext“ 
klienta/ky, může být též interní poradce/konzultant, s nímž mohou rychle a efektivně rozebrat 
konkrétní situaci a nemusí s ní zůstávat sami, což může poskytovat bezprostřední 
psychohygienickou úlevu. 

 
 Zvažte zavedení intervizí. Za nejvyšší vedení se čas od času zúčastněte týmového setkání 

úseku/oddělení (lépe řešitelského, nikoli nutně porady), které povede pouze příslušný zástupce 
středního managementu. Následně v reflexi setkání poskytujte rozvojovou zpětnou vazbu. 
Uvidíte daného člověka přímo v pracovním procesu, navnímáte z nadhledu vztahy a atmosféru 
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v daném týmu a můžete svého kolegu/kolegyni inspirovat. (V druhém kroku dejte intervizní 
kompetenci i střednímu managementu – ten ji může poskytovat jak směrem „dolů“ 
v organizační struktuře, tak dle potřeb i „nahoru“ k nejvyššímu vedení.)  
Kromě rozvojového aspektu zajišťujete systémovými intervizemi i prevenci nežádoucího vývoje 
vztahů v daném týmu, který může unikat pozornosti i delší časové období, a účastníci, jež se 
nacházejí „uvnitř“, situaci těžko pojmenovávají. 

 
 

©Inspirace odjinud: 
Ve společnosti Emerge, a. s., která je členem Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených, 
působí již několik let ombudsman, který je propojujícím článkem mezi liniovými zaměstnanci 
a vedením. Má na starosti neformálně zjišťovat potřeby, poskytovat zaměstnancům/kyním 
základní podporu v těžkých situacích (s vazbou na pracovní i soukromý život). Součástí jeho role 
je také předcházení konfliktům a urovnávání sporů. 
  

 

©Inspirace odjinud: 
Na některých školách funguje i větší tým specialistů (psycholog, etoped, metodik), který je určen 
jak pro řešení „náročných“ klientů/kyň, tak jako odborná podpora pro pedagogický tým. 
Fungují pravidelná sezení těchto specialistů s menšími týmy pracovníků/ic, kde jsou rozebírány 
postupy, které se osvědčily – jak pro práci se studujícími, tak při komunikaci s rodiči. Dochází 
k náhledu pedagogických pracovníků/ic na konkrétní situaci a rychlejšímu rozpoznání hranic 
problému. 
  

 

  



18 
 

Kapitola 3: Nábor, adaptace, plánování lidských zdroj 
 

V této kapitole je zaměřena pozornost na jeden z klíčových personálních procesů organizace. 
Analyzována je celková strategie v oblasti lidských zdrojů, konkrétní nástroje v oblasti náboru 
a následný proces zaškolování (pracovní adaptace). 

 
V auditované organizaci v současné době pracuje 85 zaměstnanců/kyň, dalších 5 je aktuálně na 
mateřské či rodičovské dovolené (ve stavu je tedy 90 lidí). Podle dotazníkového šetření za posledních 
5 let nastoupilo 20 osob, což představuje 22 % z celkového počtu zaměstnanců. V průměru nastupují 
4 osoby ročně. Dobu kratší než 10 let zde pracuje 24 % osob, 10 – 20 let zde pracuje 29 % lidí a více 
než 20 let působí v organizaci 18 % zaměstnanců/kyň.  
 
Vedení organizace plánuje lidské zdroje s dlouhodobou strategií. Funkčně využívá interní nábor, kdy 
průběžně sleduje potenciál svých zaměstnanců/kyň a umožňuje jim přechod na pracovní pozici, 
pro kterou mají lepší předpoklady nebo je pro ně kariérním postupem. 
 
Organizace má stabilizovaný tým zaměstnanců/kyň, k náboru proto dochází zpravidla v rámci 
přirozené obměny týmu, při odchodu do důchodu či na MD/RD. Pouze ojediněle dochází k doplnění 
týmu.  
Organizaci se neosvědčilo náborovat prostřednictvím inzerátů či využívat portály práce, protože se jí 
tímto způsobem hlásili převážně nerelevantní kandidáti/ky. Selektování na základě životopisů a 
motivačních dopisů bylo zdlouhavé a neefektivní. Jako spolehlivější, rychlejší a výrazně efektivnější se 
ukázalo šíření informací o volných pracovních místech prostřednictvím spřátelených organizací a sítě 
osobních kontaktů. Ukazuje se, že tímto způsobem se organizaci daří získat kandidáty/ky, kteří lépe 
splňují kritéria organizace a reference mají kvalitativně vyšší hodnotu. 
 
Z procesního hlediska výběr zaměstnanců/kyň provádí ředitel/ka organizace v součinnosti s přímým 
nadřízeným dané pozice. V případě, že se o danou pozici uchází více zájemců/kyň, dochází nejdříve 
k předvýběru a následně je veden pracovní pohovor, který je polostrukturovaný. Dbá se na 
vyváženost v rámci pracovního pohovoru, aby se dostatek informací dověděla nejen organizace, ale i 
kandidát/ka. Pohovor bývá spojený s prohlídkou prostor organizace.  
 
V individuálních případech někteří kandidáti/ky absolvují i praktickou ukázku. Organizace si vyžádá 
reference od doporučující osoby nebo bývalého zaměstnavatele, ale ne vždy k nim přihlíží se 
stejnou váhou. 
 
Při výběru nových zaměstnanců/kyň organizace pracuje s těmito kritérii: 

a) Osobnostní předpoklady pro výkon dané práce 
b) Empatický přístup k hendikepovaným klientům/kám 
c) Odbornost 
d) Schopnost spolupráce a týmové práce, komunikativnost, ochota na sobě pracovat 

Prioritu má osobnostní nastavení, odbornost si může nováček postupně doplňovat. Za důležité 
považuje vedení organizace také rozmanité složení týmu z hlediska věku i genderu, a to nejen 
směrem dovnitř, ale také směrem ke klientům/kám. Kritéria výběru nejsou písemně podchycena, 
nicméně všichni vedoucí pracovníci/ice je znají a používají je. 

Vedení organizace má zájem o kvalitní výběr, je si vědomo, že osobnostní charakteristiky člověka se 
nemusí projevit během přijímacího řízení, proto cíleně uzavírají pracovní smlouvy nejprve na dobu 
určitou na 1 rok. Během této doby si všímají chování a postojů nováčka v situacích, které jsou pro ně 
stěžejní. Eliminují tak haló efekt a vliv předsudečného vnímání.  
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Jak ukazují výsledky dotazníkového šetření (viz graf č. 9), zaměstnanci/kyně hodnotí průběh 
přijímacího řízení jako profesionální (průměrná známka 1,49), vedený v příjemné atmosféře (průměr 
1,39).  Pokud bychom se podívali na hodnocení podle délky působení zaměstnance/kyně, dojdeme 
k rozdílům v hodnocení. Zaměstnanci/kyně, kteří absolvovali výběrové řízení za současného vedení, 
hodnotí průběh přijímacího řízení lépe v obou parametrech, a to známkou 1 nebo 2, průměrná 
známka je 1,19. Zaměstnanci /kyně služebního stáří 11 a více let hodnotí atmosféru průměrnou 
známkou 1,61 a profesionalitu průměrnou známkou 1,81. V několika případech se objevuje 
hodnocení 3 i 4 a v jenom případě známkou 5.  
 
 
Graf č. 9: Jaké bylo Vaše přijímací řízení v době nástupu do organizace? 
 

a) Atmosféra VŘ 
 
 

 
 
 

b) Profesionalita VŘ 
 

 
 
Pokud se zaměříme na motivaci, s jakou se uchazeči/ky zajímali o práci v této organizaci, nejčastěji 
se jednalo o uplatnění své odbornosti (42 %), následoval zájem o práci s dětmi (20 %). 12 % 
respondentů/ek dotazníkového šetření motivovala jedinečnost organizace, její strategie a hodnoty. 
Pro 9,4 % uchazečů/ek byla podstatná možnost skloubení práce s osobním životem, nejčastěji s péčí o 
děti.  
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Zaměstnanci/kyně organizace jsou spokojeni s kvalitou výběru zaměstnanců/kyň, hodnotí ji 
průměrnou známkou 1,62 (viz graf č. 10). Fluktuace je nízká, noví kolegové/kyně se osvědčují po 
odborné stránce, i zpravidla dobře zapadnou do týmu. Zaměstnaní oceňují, že se vedení zaměřuje na 
osobnostní charakteristiky uchazečů/ek a reflektují hodnoty, které jsou pro všechny společné. 
 
Graf č. 10: Jak hodnotíte kvalitu výběru zaměstnanců/zaměstnankyň v Organizace? 

 

 
 
 
Po nástupu je nový zaměstnanec/kyně představen na nejbližší poradě svého úseku. Z auditních 
rozhovorů vyplývá, že by zaměstnanci/kyně uvítali představení nováčka napříč úseky organizace. 
 
Užitečnou pomůckou jsou fotografie zaměstnanců/kyň se jmény a vazbou na prostorové rozmístění 
v rámci areálu organizace, které jsou zveřejněné na webu organizace. 
 
Adaptace je v auditované organizaci systémově nastavena, zahrnuje jak odborné zaškolení na 
danou pracovní pozici, tak adaptaci na prostředí a firemní kulturu. Intenzivní zaškolování trvá 
v prvních 3 měsících, ale u některých pozic pokračuje i po zkušební době. Mezní hranicí je 1 rok, 
před rozhodnutím o (ne)prodloužení pracovní smlouvy. 
 
Nováčkům věnuje zvýšenou pozornost přímý/á nadřízený/á. Dále je jim přidělen zaškolující 
kolega/yně, který je seznamuje jednak s provozními předpisy, organizačními specifiky, plánováním 
práce, vedením dokumentace a dále s odbornou částí. Během zaškolování je cíleně ponechán prostor 
pro doptávání. Tímto je podporována žádaná aktivita jednotlivce a zároveň týmovost mezi 
kolegy/němi. 
 
V průběhu adaptace nováček absolvuje adaptační rozhovor, který vede jeho přímý/á nadřízený/á. 
Zajímá se, jak se mu daří, jak zvládá nároky na něj kladené, které věci oceňuje, které by dělal jinak, 
změnil. Organizace tyto informace využívá nejen pro účely adaptačního procesu, ale také jako 
zpětnou vazbu na sebe z nezatíženého pohledu nově příchozího.  
 
Z pohledu současných zaměstnanců/kyň organizace je zde poskytován dostatečný prostor pro 
zaškolení (viz graf č. 11). Pouze 9 respondentů/kyň dotazníkového šetření s tímto výrokem 
nesouhlasí. Při podrobnější analýze se ukazuje, že se jedná o zaměstnance/kyně, kteří nastupovali do 
pracovního poměru za minulého vedení organizace. 
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Graf č. 11: Věnoval zaměstnavatel dostatek prostoru Vašemu pracovnímu zaškolení? 

 
 
První dny po nástupu jsou pro nováčka náročné mimo jiné i po stránce vstřebání velkého objemu 
informací. Organizace reagovala na doporučení z genderového auditu realizovaného v roce 2017 a 
v rámci projektu, v průběhu klíčové aktivity Gender jako téma týmové spolupráce, vznikla adaptační 
brožura coby vstupní „manuál“ pro nové zaměstnance/kyně. Je užitečnou pomůckou pro 
pracovníky/ice všech úseků organizace. Přehlednou formou sdružuje informace ohledně orientace v 
areálu, zvyklostech na jednotlivých úsecích, na koho a v jakých situacích se obrátit. S těmito 
informacemi jsou nově nastoupivší seznámeni i ústně. Díky brožuře se nováček může k těmto 
informacím vrátit kdykoli v případě aktuální potřeby. Pomáhá nejen rychleji se zorientovat ve 
zvyklostech organizace, ale také pochopit její filozofii a lépe tak zapadnout mezi stávající 
zaměstnance/kyně. Použitou grafikou materiál nepůsobí jako interní předpis, nýbrž jako užitečný 
neformální pomocník. Na přípravě brožury pracoval tým složený ze zaměstnanců/kyň různého 
služebního stáří, zastoupeny byly všechny úseky organizace. Podařilo se tak vytvořit funkční a 
komplexní materiál. 
 
 
 Dobrá praxe: 
 
 Vedení k náboru a adaptaci přistupuje s promyšlenou strategií. Hledá soulad firemních 

a osobnostních hodnot.  Zajímá se o osobnostní charakteristiky a postoje uchazečů/ek a dává 
jim vyšší váhu než odbornosti s vědomím, že odbornost se dá doplnit, ale je velmi malá 
pravděpodobnost, že člověk změní své postoje a osobnost. Zaměstnanci/kyně to reflektují 
a oceňují. 
 

 Výběrová řízení, která proběhla za současného vedení organizace, jsou zaměstnanými 
hodnocena velmi dobře jak z hlediska atmosféry, tak po profesionální stránce. 
 

 Vedení organizace cíleně podporuje aktivní spolupráci jak uvnitř úseků, tak mezi úseky 
organizace. Týmovost, otevřenost a ochota spolupracovat jsou jedny z páteřních hodnot 
organizace. Jsou i jedním z kritérií při výběru zaměstnanců/kyň. Chtěná je také diverzita v rámci 
týmů. 

 
 Strategie náboru je založena na dlouhodobém vytváření sítě kontaktů. Např. zaměstnanci/kyně 

odborného výcviku jsou v kontaktu s lidmi ze svého oboru nejen díky předchozí praxi v komerční 
sféře, ale také jsou vysíláni na stáže ve firmách, setkávají se na odborných kurzech apod. 
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 Adaptační proces je nastaven systémově na všech úsecích. Nováčkovi je přidělen zaškolující 
kolega/kolegyně a zároveň má podporu celého týmu. Součástí procesu je adaptační pohovor 
s přímým nadřízeným. 

 

 Existence adaptační brožury, která je jak podporou v prvních týdnech pro nováčka, tak vodítkem 
pro mentora. 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení: 

 
 Ukotvěte v personálních dokumentech kritéria výběru zaměstnanců/kyň. Není nezbytné mít 

rozpracována kritéria ke každé pracovní pozici, písemně podchyťte ta, která platí napříč 
pracovními pozicemi.  
  

 Představovat nováčky stávajícímu týmu napříč úseky. Pokud je to jen trochu možné, proveďte 
(nebo pověřte provedením) nováčka osobně a představte co možná nejvíce lidem. Přestože je 
pravděpodobné, že si nezapamatuje všechna jména nových kolegů (v čemž je možné jej uklidnit, 
že to od něj neočekáváte), má to svůj symbolický význam. Navíc stávající zaměstnanci/kyně si 
nováčka zapamatují naopak velmi pravděpodobně – a první důležitý adaptační krok je učiněn. 

 

 
2) Dílčí doporučení: 

 
 V zájmu dalšího odborného růstu horizontálních lídrů/lídryň zvažte účast předsedy/kyně 

příslušné odborné komise u přijímacího pohovoru. 
 

 V návaznosti na sepsaná kritéria výběru zaměstnanců/kyň připravte zásobník situací z úseku, 
na který je nováček vybírán, a zjišťujte, jak by se zachoval, jak by dané situace řešil. Za účelem 
vyhodnocení je vhodné si popsat, co danou situací sledujete. Tvorba „zásobníku“ může být 
tématem některého z týmových WS. 
 

 V období adaptace doporučujeme vést 1 – 2 rozhovory. Přičemž první může následovat např. již 
3 týdny po nástupu. Člověk může mít v samém začátku svého působení řadu otázek i impulsů, 
na které je škoda vyčkávat až třeba 3 měsíce. Navíc to již bývá načasování velmi těsné k hranici 
zkušební doby (pokud je sjednána). 
  

 Nováčka můžete překvapit symbolickou maličkostí na pracovním stole, nebo rovnou něčím 
s firemním „brandem“ pro nový začátek – například hrneček s logem organizace podpoří sepjetí 
od prvního dne a nástup proběhne zaručeně v dobré náladě. Osvědčuje se i „uvítací dopis“, 
v rámci kterého lze také adresně sdělit informace typu zaměstnanecké benefity. Třešinkou 
na dortu, kterou některé organizace využívají, je předstupeň adaptační brožury – uvítací video 
určené pro čerstvé nováčky a jejich první den v práci.  

 
 

©Inspirace odjinud: 
Pokud nastupuje člověk během roku a představován je až na poradě, doporučujeme, co se osvědčuje 
jinde – e-mailem informovat všechny zaměstnané, že se od určitého termínu bude v prostorách 
organizace pohybovat nový kolega/nová kolegyně. Předejde se případným nejistotám či 
nedorozuměním, pro všechny zúčastněné bude situace přehlednější. 
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©Inspirace odjinud: 
Na ZŠ U Říčanského lesa se uplatňují pokročilé adaptační metody pro vyučující „juniory“ 
(absolventy). V rámci individuální adaptace vedení přistupuje cíleně ke kombinaci inovativních 
metod, jako jsou tandemová výuka, modelové rozbory hodin výuky, supervize při přípravě a 
plánování výuky. 
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Kapitola 4: Řízení lidí, kompetence a předávání informací 
 

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

 
Organizace má funkční organizační strukturu. Širší vedení organizace tvoří ředitel/ka, vedoucí úseků 
a vedoucí odloučeného pracoviště. Pozitivně hodnotíme fakt, že organizační struktura pamatuje na 
posílení středního managementu (vedoucí odloučeného pracoviště, provozář a vedoucí zahradnictví) 
a že pracuje také s horizontální strukturou řízení odborných oblastí, v tomto případě odborných 
komisí.  Popisy pracovní pozice zahrnují popis kompetencí a odpovědností. Společně s Organizačním 
řádem a systémem porad vytváří základ pro systém řízení. 
 
Ředitel/ka organizace uplatňuje směrem k vedoucím úseků konzultativní styl řízení, tzn. činí 
rozhodnutí po konzultaci s nimi, poskytuje jim intenzivní zpětnou vazbu.  Tento styl je také převažující 
směrem k řízení lidí napříč organizací. Jak dokreslují výstupy dotazníkového šetření, tento styl řízení 
vyhovuje také většině zaměstnaných, preferuje ho 77,5 % respondentů/ek. Více než 18 % 
respondentů/ek by uvítalo spíše participativní styl řízení, kdy jsou lidé motivováni ke skupinovému 
rozhodování. Jedná se o zaměstnané napříč organizační strukturou, nedominují zástupci žádného 
z úseků organizace. 
 
Od vedoucích úseků ředitel/ka organizace očekává schopnost samostatně pracovat a rozhodovat 
v rámci svého úseku a zároveň schopnost spolupráce mezi úseky. Je jim dán prostor a podpora pro 
samostatné řízení svěřených úseků.  
 
Na úseku č.1 pracují vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci/kyně, proto jsou na ně ze strany vedoucí 
úseku kladeny nároky na samostatnost a aktivitu v získávání a práci s informacemi. V odborné oblasti 
se očekává, že nebudou přistupovat k práci šablonovitě. Podřízený úsek se nachází v prostorách 
odloučeného pracoviště. V době realizace auditu měli na přechodnou dobu zázemí v kmenových 
prostorách a připravovali se na stěhování do nových rekonstruovaných prostor. Specifikem úseku je, 
že zaměstnani/kyně pracují s nejvíce hendikepovanými klienty/kami. Na vedoucí/ho tohoto pod-
úseku jsou kladeny zvýšené nároky na komunikaci a řídící práci. 
 
Na úseku č.2 pracují převážně lidé vzdělaní ve svém oboru, kteří si doplnili nebo při zaměstnání 
doplňují specializované vzdělání pro práci s hendikepovanými klienty/kami. Na vedoucí/ho úseku jsou 
tak kladeny zvýšené nároky na odbornou práci a také na zajišťování zakázek pro praxe klientů/kyň. 
 
Úsek č.3 zajišťuje chod internátu, na kterém jsou ubytováni nejen klienti/ky organizace, ale i jiných 
obdobných institucí. Na vedoucí pozici úseku došlo k obměně v září minulého roku. Na úseku 
panovaly napjaté vztahy mezi zaměstnanci/kyněmi a vedoucí úseku. Současný/á vedoucí zde dříve 
pracoval/a na jiné pozici, zná tedy situaci zevnitř a jeho hlavním úkolem je nyní uklidnit atmosféru a 
získat si důvěru zaměstnaných. To se, dle výpovědí v auditních rozhovorech, daří. 
 
Specifikem ekonomického úseku je, že je složený z různorodých, v podstatě osamocených pozic 
a pracují zde lidé s různou výší kvalifikace od dělníků až po vysokoškolsky vzdělané pracovníky/ice.  
 
Vnitřní odbornou kapacitu organizace zaštiťují odborné komise. Každou z odborných komisí řídí 
předseda/kyně, který je volen vedením organizace. V rámci genderového auditu realizovaného v roce 
2017 byla identifikována potřeba vedení organizace posílit předsedy/kyně odborných komisí v jejich 



25 
 

mentorských rolích a delegovat tak co nevíce proaktivního přístupu k profesnímu řízení a rozvoji lidí 
přímo do týmu.  

Nejvyšší vedení organizace si zakládá na rozmanitosti týmů a vidí v ní hodnotu. Současně chce dát 
nástroje širšímu vedení organizace k tomu, aby týmy odpovědně vedlo a dokázalo zúročit potenciál 
každého v souladu s rovnými příležitostmi. Za účelem posílení metodického a procesního vedení 
v manažerských dovednostech absolvovali v průběhu projektu pracovníci/ice širšího vedení 
organizace rozvojový koučink, a to v rámci aktivity Gender a diversity management v praxi 
organizace. Pro vedoucí úseků a předsedy/kyně odborných komisí koučink probíhal skupinovou 
formou. Třikrát v průběhu projektu se sešli účastníci skupinového koučinku za účelem tréninku 
osvojených dovedností. 
Pro zaměstnané na expertních „osamělých“ pozicích bylo zajištěno individuální koučování, získané 
dovednosti pak mohli zúročit na třech sebeprezentačních workshopech. 
 
Koučink měla v rámci projektu možnost vyzkoušet velká část zaměstnaných organizace, nicméně jen 
menší část z nich vyhledávala intervenci opakovaně. Tato zkušenost pomohla vedení identifikovat 
potřeby například na straně předsedů/kyň odborných komisí – jako přiléhavější se pro tuto skupinu 
zaměstnaných jeví direktivněji laděná intervence (mentoring), která pomůže lidem nastavit oblasti, 
v nichž zatím nepociťují dostatek zkušeností a potřebnou jistotu k přebírání iniciativy a hledání cest 
k cíli.  
 
Vedoucí zaměstnanci/kyně organizace jsou vnímáni jako otevření návrhům, podnětům a pracovním 
potřebám svých podřízených. Jak dokládá graf č. 12, souhlasí s tímto názorem více než 97 % 
respondentů/ek dotazníkového šetření.  
 
Graf č. 12: Jsou Vaši nadřízení otevření Vašim návrhů, podnětům a pracovním potřebám? 

 
 
Mezi hlavní nástroje přenosu pracovních informací patří porady. Porada širšího vedení organizace 
probíhá každý týden v pondělí za účasti ředitele/ky organizace, vedoucích všech úseků organizace a 
administrativního pracovníka, který má na starost zápis. Na tuto poradu navazují informativní porady 
na jednotlivých úsecích organizace. V případě potřeby se zde svolávají i operativní porady.  Odborní 
pracovníci/ice vzdělávání klientů/ek se setkávají pravidelně 1x za měsíc na odborné poradě. Provozní 
porady všech zaměstnaných se konají cca čtvrtletně a jsou svolávané dle aktuální situace. Zápisy 
z porad jsou na společném diskovém úložišti, slouží pro potřeby vedení organizace. Účastníci porady 
jsou vedeni k tomu, aby si pro sebe udělali poznámky z porady. Je to záměr vedení pro podporu 
samostatnosti pro práci s informacemi. 

Napříč a mezi úseky jsou hojně využívány další informační nástroje – elektronická komunikace, 
sdílený elektronický kalendář, operativní telefonáty, ústní předání informací, na úseku č. 3 nástěnky. 
Specifické zaměření organizace přináší nároky na velmi operativní a pružnou komunikaci o aktuální 
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situaci klientů/ek. Lidé jsou proto navyklí být v úzkém propojení a uvědomují si, že rychlá výměna 
informací  je denní nutnost. Bezesporu se jedná o získanou kolektivní dovednost. Lidé si uvědomují, 
že vzájemná informovanost o klientech/kách je jedním ze základních předpokladů jejich kvalitní práce 
a eliminace následných komplikací a ohrožení pro klienty/ky i pro školu. 

Další platformou pro sdílení informací jsou odborné komise. V rámci jejich činností se sdílí výukové 
metody, revidují se  vzdělávací programy, připravují se akce. 

Uvnitř úseků mají zaměstnaní rovný přístup k informacím. Procesně jsou nastaveny zdroje a úložiště 
těchto informací, zaměstnaní je znají, vedení je podporuje v aktivitě a samostatnosti při práci 
s informacemi. Vedoucí úseků přizpůsobují komunikační kanál a frekvenci předávání informací 
specifikům svých úseků. Rozdílné vnímání (ne)dostatku informací pramení z porovnávání úseků 
mezi sebou. Ve zřejmém kontrastu jsou úseky č. 1 a 2, na kterých je řízení předávání informací 
odlišné. Přestože na obou úsecích pracují zaměstnanci/kyně stejně odborně zaměření, nároky 
na samostatnost při práci s informacemi uplatňují vedoucí úseků rozdílně. 
 
Dochází k problémům v předávání informací mezi úseky. Směrem k dalším úsekům informace 
vypadávají, nereflektují se specifické potřeby těchto pracovišť, např. vhodný časový předstih. 
Projevily se nedostatky s hlášením závad údržbářům. Jsou zavedeny sešity, kam se závady zapisují. 
Uklízečky závady zapisují, ale vázne zapisování závad ze strany odborných zaměstnanců/kyň. Pak to 
vede k tomu, že je řešeno telefonáty a je tlak na rychlé odstranění závady. Na úseku č.3 se závady 
zapisují, ale ne průběžně. 
 
 
 Dobré praxe: 
 
 Organizační struktura je funkční, řadoví zaměstnaní se dobře orientují v kompetencích lidí 

ve vedení organizace. 
 

 Střední management je propojen na hodnotách a je mu poskytnut autonomní prostor pro 
řízení svého týmu. Je posilován v rozvoji manažerských dovedností. 
 

  Odborné komise jsou součástí horizontálního řízení lidí. 
 

  Styl řízení ze strany vedení organizace nasedá na očekávání zaměstnaných. 
 

 Využití koučinku pro posílení manažerských dovedností středního managementu a předsedů 
odborných komisí a posílení osamělých expertních pozic. 

 

 Využívání moderních informační nástrojů pro předávání informací (WhatsApp), schopnost 
pružně reagovat v mimořádných situacích (pandemie Covid-19). 

 

 Vyvážený systém porad, který nasedá na organizační strukturu, je subtilní, přiměřený. Filtrování 
informací tak, aby se ve správný čas dověděli jen ty informace, které potřebují ke své práci. 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení: 

 
 Doporučujeme nadále aspirovat na kompetenční rozvoj předsedů/předsedkyň odborných 

komisí jakožto potenciálních odborných lídrů. V současné době zastávají spíš roli servisní 
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a koordinační. Podpořte je v jejich nové roli. Postupujte obdobně, jako se již osvědčilo 
v minulosti v případě středního managementu: 

 
1. Definujte si společně s vedením (středním mgmt), jakou roli od POK očekáváte, propojte se 

na společné vizi, formulujte silné stránky i rizika. 
 

2. Tuto vizi dále sdílejte a upřesňujte společně s POK, vyjasněte si vzájemná očekávání, 
formulujte cíle, bavte se o vzájemných potřebách.  

 
3. Nacházejte metody, které předsedy/kyně v nově definovaných rolích můžou funkčně 

podpořit. Jako přiléhavější se pro tuto fázi jeví direktivněji laděná intervence (mentoring), 
která pomůže lidem nastavit oblasti, v nichž zatím nepociťují dostatek zkušeností  
a potřebnou jistotu k přebírání iniciativy a hledání cest k cíli. Střední management by jim 
mohl být podporou prostřednictvím koučovacího stylu vedení, který zvyšuje uvědomění 
vlastních schopností, sebedůvěru a náhled (a v modelu situačního vedení vede k PARTICIPACI 
a DELEGOVÁNÍ). 
 

 

Zdroj: http://www.ottokoci.cz/2018/11/situacni-vedeni-urovne-pripravenosti.html 
 

 
4. Dopřejte předsedům/kyním odborných komisí čas pro uchopení nové role. Budou muset najít 

způsob, jak delegovat část současné agendy dále ke členům/kám komisí, aby si uvolnili ruce 
pro naplnění nových cílů. Teprve po zvládnutí této fáze je již vhodné poskytnout PPK 
koučink, který předpokládá ukotvení vize a orientace na cíl (nikoli na koordinaci a servisní 
roli). 

 
 Zachovejte koučink pro vedoucí pracovníky/pracovnice a vybrané individuální zájemce. 

 

©Inspirace odjinud: 
Pro odstartování změny v odborných komisích lze začít formulováním termínovaného většího cíle, 
kam by se každá odborná komise chtěla a měla posunout. Např. na Gymnáziu F. X. Šaldy se pro 
podobnou formulaci dobře osvědčil týmový výjezd, na kterém vznikl závazek jménem „Do roka a do 
dne“ a s tím spojený plán práce na další období. 
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2) Dílčí doporučení:  
 

 V úseku č.2 dejte zaměstnancům/kyním víc prostoru k uplatnění samostatnosti při práci 
s informacemi. 
 

 V úseku č.1 doporučujeme častěji uplatňovat konzultativní styl řízení. 
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Kapitola 5: Řízení lidských zdrojů v kontextu životního cyklu zaměstnance/kyně 
 

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

 
Organizace v tuto chvíli zaměstnává 90 lidí, z toho 72 % tvoří ženy. Obor, ve kterém auditovaná organizace 
působí, se dlouhodobě potýká s nízkým zastoupením mužů nejen v Čechách, ale v celé Evropě. V tomto 
ohledu je téměř 30 % zastoupení mužů dobrým výsledkem. Obsazení vedoucích pozic v organizaci 
odpovídá genderové struktuře zaměstnanců/kyň na řadových pozicích.  
 
Organizace má management lidských zdrojů s ohledem na gender v praxi nastaven, umí k těmto otázkám 
citlivě přistoupit. Mezi hlavní negativní důsledky vysokého podílu žen v tomto oboru patří vznik 
jednostranných kolektivů, což se nepříznivě promítá do klimatu zaměstnaneckých kolektivů  
a také dochází k narušení vyváženosti mezi působením mužského a ženského elementu. Vedení si 
toho je vědomo a dbá na to, aby na všech úsecích organizace byly v týmech zastoupeni jak ženy, tak 
muži, a dále aby týmy byly rozmanité i z hlediska věkového složení. Klienti/ky se tak setkávají jak 
s ženskými, tak mužskými vzory, ale také se učí jednat s osobami různého věku.  
 
Organizace má stabilizovaný tým zaměstnanců/kyň, který v posledních letech převážně doplňuje 
v rámci přirozené obměny, kdy lidé odchází do důchodu či na MD/RD, stěhují se apod. Procentuální 
zastoupení jednotlivých kategorií z hlediska „služebního stáří“ je proto vyvážené, jak je zřejmé 
z grafu č. 13. 
 
 
Graf č. 13: Délka Vašeho pracovního působení v organizaci. 

 
 
 
S obměnou a doplňováním týmu úzce souvisí i spolupráce a výměna zkušeností mezi zaměstnanci 
různého služebního stáří. Téměř 96 % respondentů dotazníkového šetření souhlasí s tvrzením, že je 
tato spolupráce podporována (viz graf č. 14). 
Vedení organizace tuto spolupráci cíleně podporuje jak formálně, tak neformálně. Například na 
přípravě adaptační brožury pro nováčky pracoval tým složený nejen z různých úseků organizace, ale 
byl cíleně složen jak z nováčků, tak služebně starších zaměstnanců/kyň.   
 
Mezigenerační spolupráce se dotýká také adaptačního procesu. Nováčkům je po nástupu přidělen 
zaškolující kolega/yně. Podle vyjádření v dotazníkovém šetření 49,3 % respondentů/ek uvedlo, že 
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v prvních měsících po nástupu čerpalo podporu právě u zaškolujícího kolegy/yně. Mezigenerační 
spolupráce je vítaná i ze strany řadových zaměstnanců/kyň organizace. V týmech panují dobré 
vztahy, 63,4 % respondentů/ek uvádí, že neměli v době adaptace problém požádat o pomoc u kolegů 
a kolegyň neformálně, či se obrátit na vedení organizace (15,5 %). I zaměstnanci/kyně, kteří na škole 
působí delší dobu, vnímají příchod nováčků jako obohacení.  
 
Graf č. 14: Je ve vaší organizaci podporována spolupráce a výměna zkušeností mezi 
zaměstnanci/kyněmi různého „služebního stáří“? 

 
 
Graf č. 15 ukazuje, že z hlediska nastavení podmínek pro sladění práce a osobního života je 
auditovaná organizace hodnocena vesměs pozitivně. Průměrná známka je 1,98.  

Možnost slaďování významně ovlivňuje rozvržení pracovní doby. Na každém úseku je stanoven 
režim pracovní doby, který je popsán ve směrnici S10 Rozvržení a evidence pracovní doby. 
V odůvodněných případech je však možné požádat o individuální posouzení, kdy je zohledněna  
i osobní situace daného zaměstnance/kyně. Rozhodnutí o úpravě rozvržení pracovní doby je 
v kompetenci vedoucí/ho daného úseku. 

Graf č. 15: Jak se Vám daří sladit pracovní a osobní život? 

 
 
Ztížené podmínky pro sladění práce a osobního života u pracovníků/ic úseku č.3 souvisí se specifiky 
provozu tohoto úseku, kde je jako na jediném úseku organizace nepřetržitý provoz. Jsou zde 
nastaveny 3 režimy pracovní doby: noční od 21:30 do 6:00 hod,  denní od 6:00 do 14:30 a odpolední 
do 21:30 s postupným nástupem od 13:00, 15:30 a 17:30 hod. V současné době probíhá diskuse mezi 
zaměstnanci/kyněmi a novou/vým vedoucí/m úseku, vedení hledá variantu, která by byla smysluplná 
pro všechny zainteresované strany. 

Pracovníci/ice úseků č. 1 a 2 mají stanovenu základní dobu, po kterou se zdržují na pracovišti, 
zbývající část mohou pracovat mimo pracoviště, např. z domova. V úseku č. 1 je základní pracovní 
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doba v rozmezí 7:30 – 14:00 hod, v úseku č. 2 7:00 – 14:30 hod. Do spokojenosti s pracovní dobou se 
často promítá také zkušenost u předchozích zaměstnavatelů.   

Do nespokojenosti se stanovením pracovní doby vázané na přítomnost na pracovišti se promítá i 
aktuální zkušenost z období protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Na 
organizace byla přenesena povinnost testování jak zaměstnanců, tak později i klientů a administrativa 
spojená s hlášením hygienickým stanicím. Organizace musely řešit nejen logistiku s náhradou 
chybějících pracovníků/ic, ale také řešit situace pozitivně testovaných klientů/ek. Navíc docházelo 
k velmi častým změnám v nařízeních v souvislosti s pandemií, což zvýšilo nároky na přenos informací 
jak směrem k zaměstnancům/kyním organizace, tak směrem k zákonným zástupcům klientů/ek. 
Zvýšil se tak objem práce vykonávaný mimo pevně stanovenou pracovní dobu vázanou 
na přítomnost na pracovišti. 

Vedení organizace si uvědomuje, že v průběhu pracovní kariéry se zaměstnanci/kyně mohou 
opakovaně dostávat do situací, kdy je pro ně složité skloubit osobní a pracovní život a je nakloněno 
hledat společné řešení. Zjišťuje potřeby na slaďování práce a soukromí již při pohovoru v rámci 
výběrového řízení. Zaměstnanci/kyně s nimi mohou otevřeně své potřeby komunikovat a vedení 
individuálně posoudí možné úpravy pracovního režimu.  

Často se jedná o slaďování práce se studiem. Jelikož je organizace určena hendikepovaným 
klientům/kyním, musí mít pracovníci/ice kvalifikaci nejen ve svém oboru, ale také speciální doplňkové 
vzdělání. To si často doplňují dálkově při zaměstnání. Organizace jim vychází vstříc např. formou 
úpravy pracovní doby, uvolněním v době zkoušek. V období, kdy doplňkové vzdělání studoval větší 
počet zaměstnanců/kyň současně, zajistilo vedení organizace výuku přímo v areálu organizace.  

Dalším významně zastoupeným důvodem pro úpravu pracovního režimu je potřeba zaměstnaných 
skloubit práci s péčí o malé děti. Pokud je to možné, vychází organizace vstříc poskytováním 
zkrácených pracovních úvazků. 

Zkrácené pracovní úvazky lze na některých pracovištích kombinovat se sdílenými pracovními místy. 
I s tímto režimem má organizace zkušenost. Umožňuje souběžné zapracování na specifických nebo 
osamocených pozicích nebo posílení osamocené pracovní pozice (2 osoby pracující na zkrácený 
úvazek souběžně místo 1 osoby na plný úvazek.)  

Na základě doporučení z genderového auditu realizovaného v roce 2017 organizace testuje 
v realizovaném projektu benefit hlídání dětí. Benefit je určen zaměstnancům/kyním na všech 
pracovních pozicích, kteří pečují o děti mladší 12 let a slouží pro pokrytí nárazových situací jako je 
např. rekonvalescence dítěte po nemoci, vyzvedávání a převody dětí nebo v situacích, kdy pracovní 
doba zasahuje do pozdního odpoledne nebo probíhá ve dnech volna klientů/ek. Hlídání dětí probíhá 
primárně v dětském koutku zřízeném v organizaci nebo v Centru Kašpar, v mimořádných případech, 
jako je např. doléčování dítěte po nemoci, probíhá hlídání v domácnosti příjemce služby. Benefit 
dosud využilo 10 zaměstnaných, z toho 3 muži.  
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Graf č. 16: Nakolik je pro Vás benefit hlídání dětí významný pro slaďování osobního a pracovního 
života? 

 

Dle výsledků dotazníkového šetření službu využilo 57 % respondentů/ek z celkového počtu rodičů 
pečujících o děti této věkové kategorie. V rozsahu významný až nepostradatelný hodnotí benefit 
19 osob, což představuje 26,8 % respondentů/ek dotazníkového šetření (viz. graf č. 16). Je zajímavé, 
že 52 % z nich nejsou rodiče pečující o malé děti. Konkrétní důvody jsou uvedeny v tab. č. 5.  
 
Tab. č. 5: Z jakého důvodu je pro Vás benefit hlídání dětí významný? 

Pro podporu dotyčného rodiče zvládnout stresovou situaci. 

Při zajištění dětí lze dobře skloubit osobní i pracovní život. 

Je pro mě podporou, když musím být v práci a děti nemá kdo pohlídat. Také využívám hlídání dětí, 
když jsou po nemoci na doléčení, za což jsem také velmi ráda. 

Nemám jiné hlídání. 

V případě, že se moje dítě doléčuje, můžu požádat o benefit hlídání a bez výčitek jít do práce.  

Kolegům, kteří nemají hlídání tento benefit pomůže řešit situaci, dále mohou vznikat přátelské vztahy 
mimo práci, díky setkávání se jejich ratolestí. 

Pracovník má postaráno o dítě a není ve stresu. 

Nejsou absence v práci. 

Když není možnost jiného hlídání. 

Z genderového hlediska. 

Mám 4 děti a po operaci sníženou pracovní schopnost. 

Jistota pro případné problémy s hlídáním, vyjádření zájmu zaměstnavatele. 

Podpora rodin, zejména rodičů malých dětí při návratu do zaměstnání. 

 
Ukazuje se, že benefit hlídání dětí je užitečný nejen pro zajištění potřeb konkrétního jednotlivce, 
ale má přesah k pozitivnímu dopadu do týmu. 

Součástí firemní kultury auditované organizace je udržování kontaktu se zaměstnanci/kyněmi na 
rodičovské dovolené. Vztahy jsou udržovány spíše neformální cestou. Jsou přizýváni na některé 
neformální akce, ale také v případech, kdy je prostor pro profesní spolupráci. Toto probíhá na základě 
nabídky a poptávky, není to cílený proces. 

Před návratem z MD/RD u zaměstnanců/kyň pracujících s klienty/kami je častou potřebou domluvit 
se na termínu návratu s vazbou na pobyt klientů/ek. Buď se zaměstnanci/kyni poskytne navazující 
neplacené volno nebo nastoupí před dovršením 3 let věku dítěte. Respektuje se rozhodnutí 
zaměstnance/kyně. 

Aktuálně čerpá mateřskou/rodičovskou dovolenou 5 zaměstnanců/kyň. Adaptace po návratu 
z mateřské/rodičovské dovolené v tuto chvíli není ošetřena systémově. S ohledem na méně 
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početné velikosti kolektivů je dostačující kontakt přímého nadřízeného, zaměstnanci/kyně vracející se 
do MD/RD nemají problém s aktivním doptáváním. Splavné adaptaci také napomáhá vstřícnost 
kolegů/gyň. 
 
Graf č. 17: Jste v pracovním kontaktu se zaměstnanci/kyněmi, kteří jsou momentálně na 
rodičovské dovolené? 

 

Vedení organizace reflektuje, že slaďování pracovního a rodinného života neobnáší jen péči o děti, ale 
že se může jednat o potřebu péče o dospělé členy domácnosti. Řada zaměstnanců/kyň má rodiče ve 
věku, kdy již potřebují dopomoc v situacích, jako je doprovod mimo domácnost, vyzvednutí léků, 
obstarávání drobných nákupů, pomoc se zajištěním chodu domácnosti. Nebo se může jednat  
o mimořádné zdravotní omezení manžela/ky nebo partnera/ky po úrazu, operaci, apod. Proto 
v rámci projektu probíhá testování benefitu odlehčovací asistence, který pokrývá výše zmíněné 
situace. Přestože benefit využil/a pouze jeden zaměstnanec/kyně, považuje 16 respondentů/ek 
dotazníkového šetření (22,6 %) tento benefit jako významný. Konkrétní důvody jsou uvedeny 
v tabulce č. 6. 
 

Tab. č. 6: Z jakého důvodu je pro Vás významný benefit odlehčovací asistence? 

Pro podporu dotyčné osoby zvládnout stresovou situaci. 

Může se hodit v rodině, kdy se člen rodiny stane méně např. pohyblivým a soběstačným. 

Předpokládám, že někdy využiji. 

Mám rodiče už poměrně staré. 

Klid v práci. 

Zajistí plynulost v případě péče o rodin. příslušníka i při větším prac. vytížení zaměstnance. 

Z genderového hlediska.  

Vyjádření zájmu o zaměstnance. 

Snaha o podporu rodin. 

Zaměstnanec se může plně soustředit po dobu výkonu práce na vlastní výkon a nemusí mít starost o 
blízkou osobu doma. 

Tento benefit je dobrým nápadem, může pomoci zaměstnancům ve složité situaci. 

Rodiče jsou starší, může se přihodit cokoliv. 

Jako potomek nechci šidit své rodiče s potřebou péče na úkor pracovních povinností a naopak. 

Přispěje k většímu klidu, soustředění na práci a pracovní výkonnosti. 

 

Organizace aktivně pracuje s managementem odchodu do důchodu. Využívá přeřazení na jiné 
pracovní místo při dosažení důchodového věku. Seniorní zaměstnanec/kyně tak má možnost i 
nadále pracovat a zaměstnavatel tím zároveň získá případnou zastupitelnost na původní pracovní 
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pozici. To je velmi prozíravé zvláště u osamělých pracovních pozic, kde se řeší zastupitelnost velmi 
problematicky. Vedení přistupuje k zaměstnancům/kyním předdůchodového věku citlivě, 
v dostatečném předstihu se zajímá o jejich představu, vyzdvihuje kompetenci mentorství. 
Zaměstnanci/kyně díky tomu nemají problém s předáváním know-how, které tak zůstává 
v organizaci. 
  
 
 Dobrá praxe: 

 
 Vedení cíleně pracuje na vyváženém zastoupení mužů a žen v týmech, žádaná je také věková 

diverzita. 
 

 V organizaci je podporována mezigenerační spolupráce, a to nejen v adaptačním procesu, ale 
dává se jí prostor i při práci v pracovních skupinách. Je zde patrný soulad s hodnotou týmovosti. 

 

 Individuální vstřícnost vedení při úpravě pracovní doby zaměstnanců/kyň. Vedení je otevřené 

a vnímavé k potřebám zaměstnaných ohledně pružného zaměstnávání. Je motivováno 

nacházet řešení, která kloubí potřeby organizace i jednotlivce. Ať už se jedná o souběžné 

studium, péči o malé děti a zabezpečení rodiny, zdravotní omezení či péči o stárnoucí rodiče. 

Zaměstnavatel pracuje s těmito situacemi v životním cyklu zaměstnance ohleduplně. 

 

 Organizace využívá širokou skladbu nástrojů pro řešení slaďování práce a soukromí, má 
odvahu testovat nové (hlídání dětí, respitní asistence) a zavádět i méně časté flexibilní formy 
organizace práce (sdílené pracovní místo).  

 
 Vstřícnost při slaďování pracovního a osobního života není zaměřena jen na rodiče pečující o 

malé děti, ale stejnou měrou se pamatuje i na slaďování dalších životních rolí (studium, péče 
o dospělého člena domácnosti). 
 

 Rodina je v organizaci vnímána jako nedílná součást života zaměstnaných, široké vedení si 
uvědomuje, že nemožnost sladění obou sfér je z dlouhodobého hlediska pro zaměstnavatele 
nevýhodné.  

 

 Benefit hlídání dětí je zacílen nejen na ženy, ale také na pracující otce. 
 

 Organizace částečně udržuje vazby s lidmi během mateřské či rodičovské dovolené. Jsou 
příležitostně přizýváni na některé neformální akce. 

 

 Funkčně a lidsky nastavený management odchodu do důchodu. 
 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení: 

 
 Zvažte zavedení „pružného dne“ v kombinaci s pracovní pohotovostí na úseku č.2. Formálně 

ustanovená pracovní doba má své opodstatnění, avšak mezi úsekem č.2 a č.1 je rozdíl v délce 
pružné části pracovní doby. Na úseku odborné výchovy tak většina zaměstnanců pociťuje, že má 
menší možnost sladit práci se svými potřebami.  
 

 Jak uvádí i výzkumná studie níže, trendem pro nadcházející dobu by měla být celková pružnost 
zaměřená na sladění práce a osobního života. Právě proto, že narůstá objem práce „navíc“ 
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a administrativní zátěž, je v případě nárazových krizových období (jako je pandemický stav) 
vážným rizikem přetížení a vyčerpání pracovníků/pracovnic v tomto oboru. Zavedení „pružného 
dne“ v týdnu je signálem péče, avšak neohrožuje vedením správně požadované zodpovědné 
nakládání s pracovní dobou.  
 

 Udržte si testované benefity. Široká škála „slaďovacích“ benefitů pokrývající celé spektrum 
životního cyklu zaměstnance/kyně je konkurenční výhodou. Mohou k vám přilákat větší počet 
kvalitních kandidátů/ek ve fázi náboru nových zaměstnanců/kyň, umožní udržet si klíčové 
zaměstnance/kyně. Rozhodujícím kritériem pro (ne)ponechání si benefitu nemusí být četnost 
čerpání. Významnou hodnotu má pro zaměstnance/kyně i vědomí, že zaměstnavatel pamatuje 
na situace, které by mohly nastat. Plní tedy funkci i jakési psychologické podpory a nemusí být 
přitom finančně nákladný s ohledem na nízkou četnost využití. 

 
2) Dílčí doporučení: 

 
 Sledujte nadále potřeby lidí v oblasti work-life balance. Je možné, že se Vám poskládá nový 

model benefitu, ať už se bude týkat rodičů malých dětí, nebo stále početně významnější skupiny 
lidí pečující o dospělé členy rodiny. 

 Generace nově nastupující na trh práce (Z) má již velmi významně odlišná očekávání od způsobu 
práce, pracovních podmínek a zejména nastavení work-life balance, než měly generace 
předcházející. Vedle vlastní seberealizace či neformálních zážitkových akcí je jednoznačně 
můžete motivovat právě nabídkou slaďovacích benefitů a flexibilní práce. Generační typologie, 
které pomáhají uchopit a vysvětlit chování různých skupin aktérů na trhu práce, mohou být 
užitečným vodítkem pro nastavení nejen náborové strategie. (Samozřejmě, tak jako každá 
typologie, nechť je brána s nadhledem a nikoli dogmaticky.) Viz příloha č. 1. 
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Kapitola 6: Benefity a péče o zaměstnance/kyně 
 

V této kapitole jsou analyzovány tradiční i inovativní nástroje motivace 
zaměstnanců/zaměstnankyň a péče o jejich fyzickou i duševní kondici. Součástí kapitoly je práce se 
stresem a přetížením zaměstnanců/kyň a opatření na podporu work-life balance. 

 

Z pohledu vedení organizace by benefity měly zaměstnancům/kyním pomoci lépe pracovat, 
zpříjemňovat jim pracovní činnost, napomáhat k lepšímu výkonu, větší soustředěnosti. S ohledem 
na tento cíl je sestavena nabídka zaměstnaneckých benefitů v auditované organizaci. Obsahuje 
benefity zaměřené na sport, rehabilitaci, vztahy, stmelování atmosféry, podporu WLB, sport, 
relaxace, kultura, divadlo, výlety, využívání zázemí organizace. Pravidla čerpání benefitů jsou 
srozumitelně popsána ve směrnicích a přístupná všem zaměstnancům/kyním na centrálním 
elektronickém úložišti nebo lze o poskytnutí požádat vedoucí/ho úseku. 

V rámci dotazníkového šetření jsme zjišťovali povědomí zaměstnanců/kyň o benefitech, které mohou 
v současné době čerpat (viz tab. č. 7). Pozitivním zjištěním je fakt, že lidé nad benefity přemýšlejí 
i v širším pojetí. Ne vždy jsou pro ně na prvním místě benefity finančního charakteru. Oceňují benefity 
zaměřené na slaďování práce a soukromé sféry (WLB) a to napříč generacemi (od zástupců generace „Z“, 
přes pečující o své děti až po generaci věnující svoji péči vnoučatům). Ve výpovědích mají vysokou četnost 
benefity hlídání dětí, tzv. vykrývání, odlehčovaní asistence. Zaměstnaní vnímají ve významné míře jako 
benefit také možnost sebevzdělávání, dobře vybavené pracoviště, využívání služeb odborných pracovišť, 
účast na neformálních akcích. 
 

Tabulka č. 7: Jaké typy benefitů/výhod máte nyní k dispozici ve svém zaměstnání? n≠71 

Odpověď Četnost 

Příspěvek na dovolenou, rekreaci. 38 

Hlídání dětí zaměstnaných. 31 

Příspěvek na obědy. 23 

Masáže. 20 

Vitamínový balíček 19 

Obědy na pracovišti, kantýna. 15 

Vykrývání. 13 

Příspěvek na paušál mobilních služeb, telefon. 12 

Společné kulturní, sportovní, společenské akce, společenské akce ke dni učitelů, společná 
setkání zaměstnanců, firemní aktivity (bowling, večírky, posezení). 11 

Vstupenky na kulturní pořady, do kina, příspěvek na kulturu. 9 

Služební notebook. 9 

Odlehčovací asistence. 8 

Využití služebního vozidla za úplatu k soukromým účelům. 6 

Možnosti sebevzdělávání (kurzy, výjezdy, školení, odborné přednášky). 6 

Různé finanční výhody z FKSP. 5 

Stravenky. 5 

Možnost využívání služeb jednotlivých oborů (zakázky šití, zahradnictví, strojírenské 
práce, stavební obory...). 5 

Pracovní oblečení s logem, dárky v podobě triček, bund, deštníků, termosek, ručníků… s 
logem organizace. 5 
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Odpověď Četnost 

Dárky k významným příležitostem, příspěvek k výročí. 5 

Příspěvek na sport, poukázky na sport, vstupenky do bazénu. 4 

Odměny. 4 

Možnost využití pronájmu prostor (tělocvična, pronájem, oslava). 4 

Příjemné a dobře vybavené pracovní prostředí, dobré vybavení pracoviště (kopírovací 
technika pro práci). 3 

Přezouvání automobilových pneumatik. 3 

Vstupenky do ZOO. 3 

Možnost koupě výrobků, výpěstků, produktů. 3 

Permanentky. 2 

Broušení nožů. 2 

Výjezdy za poznáním (zájezdy), školní zájezdy. 2 

Vánoční dárky. 2 

Koučink, individuální koučink. 2 

Slušné jednání, pochopení a vstřícnost od nadřízených. 2 

5 týdnů dovolené. 2 

Zapůjčení sportovního vybavení. 1 

Sdílené úvazky. 1 

Kávovar na pracovišti. 1 

Zapůjčení technických prostředků (řezačka, laminovačka, míchačka, aj.). 1 

Vstupy na fotbal. 1 

Dotovaný tisk. 1 

Dárky. 1 

Studijní volno. 1 

  

Obecná (doplňující) vyjádření  

(Máme) spoustu benefitů, je jich velké množství, a to je krásné. 7 

Můžu rozvíjet svoji kreativitu. 1 

Nabídka benefitů je pestrá a odpovídající. 1 

Všechny. 1 

Čerpání peněz za pobyty. K jiným výhodám se nedostanu. 1 

…A určitě i další, o kterých nevím (zatím nejsou nikde zveřejněny). 1 

Je jich mnoho, aktivních i pasivních, individuálních i týmových, finančních i nefinančních, 
standardních i statusových. Děkuji.  1 

Rodinné, kulturní, rehabilitační… 1 

Benefity nevyužívám. 1 

Nevím. 1 

 
Auditní tým věnoval pozornost tomu, zda a jaké funkce benefity v organizaci aktuálně plní. Obecně 
nejčastějšími funkcemi, kvůli kterým se vyplatí benefity mít, jsou: 1) individuální motivace, 
2) aktivizace a zapojení lidí, 3) vzájemné propojování a týmová spolupráce, 4) eliminace přetížení, 
vyčerpání a stresu (včetně work-life balance).  Konkrétní vyjádření zaměstnanců/kyň ohledně 
motivace stávajících benefitů jsou shrnuty do tab. č. 8. 
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Tabulka č. 8: Které z benefitů/výhod považujete pro sebe za skutečně motivující? n≠71 

Odpověď Četnost 

Příplatek na čerpání dovolené 21 

Teplé obědy 9 

Příspěvek na stravování 9 

Příspěvek na paušál mobilních služeb 8 

Hlídání dětí zaměstnaných 7 

Počítač, notebook 6 

Společné akce, neformální setkání, kontakty s kolegy/němi 6 

Vykrývání 6 

Vitamínové doplňky stravy 4 

Možnosti sebevzdělávání, kurzy, výjezdy, školení, odborné přednášky 4 

Příspěvek na masáž 4 

Volné vstupenky do kina, kulturní akce, příspěvek na kulturu 3 

Příspěvky k výročí 2 

Odměny 2 

Čerpání finančních výhod z FKSP 2 

Kvalita pracovního prostředí  1 

Bazén 1 

Stravenky 1 

Možnost pronájmu automobilu 1 

Příspěvek na zdravotní péči. 1 

Stabilní a kvalitní pracovní prostředí se špičkovým vybavením pro práci všech 
zaměstnanců organizace i pro práci se klienty organizace (nákupy nových pomůcek, 
obnova staršího vybavení...). 1 

Vánoční dárky 1 

Dovolená 5 týdnů 1 

  

Obecná (doplňující) vyjádření  

Všechny jsou motivující. Každý má smysl a je příjemnou pozorností. 8 

Žádný 4 

Nevím, neumím vybrat 4 

Jsem motorista/ka 1 

Benefity nevyužívám, kromě stravování 1 

Možnosti, které se mi tu stále nabízí. Aktivita.  1 

Nejde o konkrétní, ale o celý komplet. 1 

Nabídku benefitů oceňuji, ale nemohu říci, že by některý byl vysloveně motivující. 1 

Velmi mi pomáhá projekt hlídání dětí, když musím být v práci. Je to pro mě velká 
podpora. 1 

Je to příjemné mít benefity jako celek, ale nejsou pro mě motivující. 1 

Neuvažoval/a jsem nad tím. Záleží na období, věku a různým životním potřebám. Já 
považuji za největší benefit slušné jednání a chování, vstřícnost. 1 

Čas 1 

Vstřícné prostředí 1 

Zatím jsem neměl/a potřebu nějaký benefit využít. 1 
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Odpověď Četnost 

Nejsou prvotním zájmem, některé je obtížné využít. 1 

 
Vedení organizace pamatuje také na potřebu slaďování práce a soukromého života, 
zaměstnanci/kyně mohou aktuálně využívat benefit hlídání dětí v nárazových situacích a benefit 
odlehčovací asistence v případě nárazové potřeby péče a dospělého člena domácnosti (viz kapitola 
č.5). 
 
V rámci genderového auditu realizovaného v roce 2017 byla identifikována přetíženost některých 
pracovníků/ic, zejména na úseku č.2. Vedení organizace hledalo opatření, kterým by bylo možno 
přetížení předcházet. V rámci projektu byl proto testován benefit podpůrných pracovníků pro 
flexibilitu, pro který se vžil název vykrývání. Jeho cílem bylo zejména eliminace negativních aspektů 
pracovní flexibility, předcházení přetížení a vyhoření zaměstnanců/kyň, kteří si obtížně stanovují 
hranice mezi prací a soukromou sférou, ocitají se často pod tlakem a potřebují se dostat do 
rovnováhy. V rámci tohoto benefitu mohou zaměstnanci/kyně pracující s klienty/kami využívat tzv. 
vykrývačů, kteří jim pomáhají zvládnout objem nepřímé práce, jsou jim supervizorem či konzultantem 
pro pracovní situace, zastoupí je v situacích, kdy je pracovník/ice vyslán na akci se klienty, v době 
jednání se zákonnými zástupci klientů/ek, při účasti na projektových aktivitách.  
 
Benefit byl hojně využíván, a to nejen pracovníky úseku č.2, ale i úseku č.1.  
 
V rozsahu významný až nepostradatelný v prevenci přetížení hodnotí benefit „vykrývání“ více než 
42 % respondentů/ek dotazníkového šetření (viz graf č. 18). Pokud bychom se zaměřili pouze 
na zaměstnance/kyně pracující s klienty/kami, kterým je benefit určen, považuje ho za významný 
50 % respondentů/ek. 
 
Graf č. 18: Nakolik je pro Vás benefit podpůrných pracovníků pro flexibilitu významný jako 
prevence přetížení? 

 
 
 
V diskusích o benefitech byly ze strany respondentů/ek jmenovány také neformální akce. Lidé 
reflektují, že nemusí být zájem u všech, přesto má smysl se o ně opět pokoušet. Dopad na vnímání 
tohoto benefitu měla protiepidemická opatření, kdy nebylo možno se setkávat dlouhodobě, 
zaměstnaní si více uvědomují prospěšnost takovýchto setkání. 
 
Přestože jsou benefity písemně zaznamenány a zaměstnaní je rámcově znají, vznikla v organizaci 
potřeba mít seznam benefitů pojatý atraktivní formou, které by bylo možno vhodně použít např. 
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při náboru nových zaměstnanců/kyň, prezentaci firemní kultury organizace, pro připomenutí si 
nabídky benefitů mezi stávajícími zaměstnanci/kyněmi organizace. Za tímto účelem byl v rámci 
projektu vytvořen poutavý přehled benefitů ve formě panelů a roll-up. 

Na vytvoření tohoto materiálu se podílela pracovní skupina složená ze 14ti zaměstnanců/kyň napříč 
úseky organizace. Účast byla dobrovolná, zapojily se osoby různého věku, muži i ženy. Hlavní část 
práce proběhla na výjezdním soustředění.  
 
Skupina se přiklonila k nápadu rozřadit benefity podle těchto tematických oblastí: 

 Práce a rodina 

 Rozvoj a vzdělávání 

 Zázemí a podpora 

 Služby a stravování 

 Kultura a zábava 

 Zdraví a prevence 
 
Na benefity bylo pohlíženo také optikou diverzity a genderové korektnosti. Dostatečný prostor byl 
dán i grafickému řešení. Výtvarný návrh byl pojat jako „přístav benefitů“, což má přesah k firemní 
kultuře organizace a také dobře ladí s designem interiéru organizace, v jejíchž prostorách jsou panely 
umístěny. 
 
Je vhodné nabídku benefitů čas od času revidovat. Vyplácí se přenést alespoň částečně zodpovědnost 
za nabídku, její revizi a tím pádem snahu o soulad nabídky s očekáváními ohledně benefitů do rukou 
lidem. Výstupy z dotazníkového šetření na otázku, o jaké nové typy benefitů by lidé stáli, shrnuje 
tabulka č. 10. 
 
Tabulka č. 10: Jaký nový (tj. jiný, než je součástí stávající nabídky) benefit/výhodu ze strany 

zaměstnavatele byste nejvíce uvítal/a? n≠71 

Odpověď Četnost 

Příspěvek na důchodové připojištění 13 

Žádný další benefit mě nenapadá. 11 

Flexibilní pracovní doba (2x), klouzavá pracovní doba (2x), pružná pracovní doba dle 
rozvrhu, posunutí pracovní doby  6 

Sick days 6 

Stravenková kreditka, možnost stravenek v lékárnách, karta na nákup do lékárny 6 

Masáže, příspěvek na rehabilitaci, masáže nejen u určených masérů, zdravotní cvičení 
nebo fyzioterapie 5 

Příspěvek na dopravu (místo stravenek, které některé řetězce neakceptují), karta na 
dopravu s kreditem 4 

Home office mimo dobu coronaviru 2 

Permanentku do divadla, vstupenky na kulturní akce 2 

Zvýšení příspěvku na dovolenou 2 

Příspěvek na nákup v optice 2 

Příspěvek na kosmetiku, na ošetření pleti 2 

Příspěvek na nákup zdravotních potřeb (zdravotní obuv), zdravotní pracovní obuv 2 

Výměna pneumatik 1 

Příspěvek na nákup v knihkupectví 1 

Dovolená ve formě zájmových kurzů 1 

Příspěvek pro další vzdělávání (kurzy, semináře...). 1 
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Odpověď Četnost 

Převedení částky za nevyčerpaný benefit na jiný benefit dle výběru 1 

Příplatek k nemocenské 1 

Doprovod rod. Příslušníka k lékaři 1 

Zastupitelnost – operativněji, více možností v sociální oblasti 1 

Místnost na uložení nemotorových vozidel 1 

Možnost sčítat příspěvek na dovolenou, pokud se jeden rok nevyužije 1 

Karta ITIS 1 

  

Obecná (doplňující) vyjádření  

Nabídka předčila mé očekávání. Jsem spokojen/á se současnými benefity. Mám vše, na co 
si pomyslím a co zvládám smysluplně využívat. Není třeba další, vše jsme nyní obnovili. 10 

Myslím, že benefitů máme mnoho, nepotřebuji žádný. Někdy mnoho benefitů může vést 
k pocitu, že nám pořád něco chybí a víc podporuje snahu jednotlivců prosazovat své 
osobní zájmy...  1 

Takový, který ocení všichni - např. příspěvek na penzi. 1 

 
 
 Dobrá praxe: 
 
 Obdivuhodná je koncepční práce s benefity, jejímž výsledkem je mimo jiné ustanovení 

tematických kategorií benefitů pracovní skupinou. Tematické kategorie tvoří současně určitý 
profil priorit a můžou do budoucna pomáhat udržovat střelku v zajištění vhodných proporcí 
jednotlivých kategorií – stručně řečeno, aby něčeho důležitého nebylo málo, nebo naopak moc 
(hrozba inflace klíčových benefitů). 
 

 Skladba nabídky benefitů podporuje filozofii age managementu. Kritériem pro ustanovení 
benefitu tak není požadavek, aby benefit mohl čerpat každý, ale aby si každý něco našel 
s ohledem na průběžnou změnu potřeb v souvislosti s životním cyklem zaměstnance. 
 

 Ochota testovat inovativní benefity, jako je benefit podpůrných pracovníků pro flexibilitu. 
 

 Stávající zaměstnanci/kyně velmi dobře znají spektrum nabízených benefitů. 
 
 Lidé v organizaci jsou nastaveni na rozvoj nefinančních benefitů podporujících vnitřní motivaci. 

 

 Neformální akce jsou přítomny v diskusích. Tým se shoduje na tom, že jsou potřebné a posilují 
pracovní spolupráci. Jsou vítány i polo-formální akce, které jsou částečně pracovní. 

 

 Organizace v rámci projektu uspořádala na jaře roku 2022 konferenci, kde svůj přístup 
k benefitům a zkušenosti s benefity, včetně těch prorodinných, sdíleli další vedoucí pracovníci a 
pracovnice obdobných typů organizací. Auditovanou organizaci lze právem označit za aktivního 
a upřímného hybatele změn v oblasti moderního způsobu péče o zaměstnance. Dokladem je 
i poselství zaznívající v konferenci samotné:  

 

„I při nastavování benefitů máme na zřeteli, aby se nám všem pracovalo dobře. Na benefity 
nemusíme mít miliony. Klíčem je vztah, lidský rozměr a vřelé klima.“ 
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☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategické doporučení: 
 
 Udržet benefit podpůrných pracovníků pro flexibilitu. Osvědčil se jako nástroj pro předcházení 

přetížení. Může být užitečný i jako pomocník při náboru nových zaměstnanců/kyň, kdy je na 
pozici „vykrývače“ přijat např. student/ka a pokud se osvědčí, nabídne se mu/jí stálá smlouva na 
odbornou pozici. Nebo to může být příležitost pro uplatnění bývalého zaměstnance/kyně 
v důchodovém věku. 

 
 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. 

 
2) Dílčí doporučení: 

 
 Zachovat neformální akce, pouze upravit jejich frekvenci, aby lidé nebyli přesyceni. Nemusí být 

pořádány vždy pro všechny zaměstnané, je vhodné je dopřát i menším týmům či částečně spojit 
s pracovním programem. 

 
 Seskupení benefitů do sekcí bylo užitečným krokem. Pokud budete zvažovat zařazení nového 

benefitu, pohleďte na něj optikou strategické koncepce zaměstnaneckých benefitů a 
zohledněte vyváženost jednotlivých sekcí. 
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Kapitola 7: Vzdělávání a osobní rozvoj 
 

V této kapitole je řešena koncepce vzdělávání zaměstnanců/kyň, ať už s vazbou k odbornému 
rozvoji, nebo osobnímu růstu. Obojí má zřejmý zúročitelný potenciál v profesní kariéře 
zaměstnance/kyně. Zkoumány jsou podmínky pro čerpání vzdělávání s ohledem na rovný přístup 
pro všechny zaměstnanecké skupiny napříč provozními úseky. 

 
Plán vzdělávání je zpracován vždy v srpnu, obsahuje priority a formy vzdělávání a kalendář akcí s 
termíny skupinového vzdělávání a termíny, kdy je možno čerpat individuální vzdělávání. Přednostně 
se doplňkové vzdělávání odehrává v letním období. Strategii vzdělávání pro dané období připravuje 
ředitel/ka organizace, řadoví zaměstnaní mohou přicházet se svými návrhy a podněty. 
 
Převážná většina zaměstnanců/kyň auditované organizace (95,8 % respondentů dotazníkového 
šetření) je názoru, že mají dostatek příležitostí se odborně vzdělávat (viz graf č. 19). 
 
 
Graf č. 19: Dává Vám zaměstnavatel dostatek příležitostí se odborně vzdělávat? 

 
 
Zaměstnaní oceňují, že školení probíhají při větším počtu zájemců v prostorách organizace a netráví 
tak drahocenný čas přesuny. S možností vzdělávání pamatují i na zaměstnance/kyně na MD/RD. 
 
Vedení organizace pamatuje také na rozvoj odborných zaměstnanců/kyň pracujících s klienty, aby 
neztráceli krok se svým oborem a uměli klienty/ky připravit do podmínek reálných provozů. Za tím 
účelem je vysílá na stáže k regionálním zaměstnavatelům. 

Organizace se inspiruje také v zahraničí. Využívá k tomu často projekty financované ESF. Před 
nedávnem např. skupina 9 zaměstnanců/kyň vyjela do Finska, kde sdíleli zkušenosti v oblasti práce  
s klienty/kami s hendikepem. 

Plán doplňkového vzdělávání je zapracován do směrnice, která je uložena v centrálním 
elektronickém úložišti. S obsahem plánu jsou zaměstnaní seznamováni také prostřednictvím porad. 
Jak je zřejmé z grafu č. 20, více než 90 % zaměstnanců/kyň se cítí být dostatečně informováno o 
možnostech vzdělávání. 
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Graf č. 20: Jste dostatečně informován/informována o možnostech vzdělávání? 

 
 
Pracovníci/ice organizace preferují vzdělávání ve svém oboru a dále školení zaměřená na práci 
s klienty/kami se specifickými potřebami. Je zde zřejmý soulad se strategickým cílem organizace. Co 
se týče rozsahu vzdělávacích aktivit, dávají zaměstnaní přednost kratším 1denním kurzům (viz tab. 
č.11). 

Jak dokládá graf č. 21, drtivá většina zaměstnanců/kyň (90,1 %) vnímá vzdělávání v zaměstnání 
zároveň jako svůj osobnostní rozvoj. 

Graf č. 21: Vnímáte vzdělávání zajišťované zaměstnavatelem jako aktivitu, kterou využijete i pro 
svůj vlastní osobní rozvoj? 

 

 
 

 
 Dobrá praxe: 

 
 Organizace účelně využívá projektové a mimorozpočtové zdroje a některé vzdělávací programy 

realizuje ve vlastních prostorách. 
 

 V týmu panuje všeobecně pozitivní přístup ke vzdělávání a ochota se dále rozvíjet. Oproti jiným 
stejně zaměřeným organizacím i přes zjevnou nasycenost vzdělávacích potřeb v týmu nezůstává 
pachuť z „převzdělání“ v důsledku nárůstu počtu projektů. 

 

 Lidé stojí o sdílení zkušeností a metodický růst. 
 

 Organizace získává zkušenosti i ze zahraničí. 



45 
 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení 

 
 Nadále posilujte a rozvíjejte práci odborných komisí. Znovu si vyjasněte očekávání od předsedů 

odborných komisí a v souladu s nimi nastavte výstupy, které od nich požadujete. V současné době 
zastávají spíš roli servisní a koordinační a nemají kapacitu být odbornými lídry. Je vhodné je posílit 
ve schopnosti delegování úkolů do týmu a postupně růst (viz kapitola č. 4). 

 
 
2) Dílčí doporučení 

  

 Odborné komise jsou také vhodným místem pro identifikaci vzdělávacích potřeb týmu s vazbou 
na metodiku práce v jednotlivých odborných oblastech. Smyslem je zachovat a dále rozvíjet 
inovativnost, odbornost a profesionalitu. 
 

 Častěji využívejte propojení vzdělávání a neformálního setkání. Podpoříte tím tak spolupráci 
a dobrou atmosféru. 
 

 
TIP: 
 
Talent management – je personální strategie a řízení lidí zaměřené na vyhledávání, a rozvoj talentů 
stávajících zaměstnaných v souladu s potřebami organizace. Zjišťujte individuální talenty svých lidí, 
propojte je se vzdělávacími potřebami, a to důsledně u všech zaměstnanců a zaměstnankyň na 
všech úsecích. Cílem je propojit celý tým a neztrácet skryté talenty. Třeba zjistíte, že někteří 
konkrétní lidé v provozních úsecích mají ambice či osobní potřebu a ve svém čase si doplňují další 
náročně odborné vzdělání, které organizace může v době krize na trhu práce velmi dobře zúročit. 
Neunikne tak příležitost zúročovat potenciál vlastních lidí. Cíle, které uplatňování zásad talent 
managementu pomáhá naplňovat, jsou spokojenější a výkonnější zaměstnanci/kyně, vyšší 
angažovanost, nižší fluktuace, snížení nákladů na nábor a adaptaci nových zaměstnanců/kyň. 
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Kapitola 8: Hodnocení lidí v organizaci, podmínky pro kariérní růst, 

odměňování 

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

 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že drtivá většina zaměstnanců/kyň (téměř 95 %) má dostatečnou 
zpětnou vazbu ke svému pracovnímu výkonu (viz graf č. 22). Významnou měrou tomu přispívají 
hodnotící pohovory. Formou standardizovaného postupu byly v organizaci zavedeny v roce 2014. 
Probíhají pravidelně 1x ročně na podzim, účastní se ho všichni zaměstnanci/kyně, kteří již absolvovali 
adaptační proces. V rámci hodnotících rozhovorů je vyhodnoceno plnění předchozích cílů, dále jsou 
vyhodnocována kritéria: pracovní výkonnost, profesionální chování, proaktivita a inovativní činnost 
a vedení a řízení lidí (u vedoucích pracovníků/ic). Následuje stanovení cílů na další rok. Hodnocení 
probíhá formou rozhovoru, je zpracováno písemně, obsahuje sebehodnocení a hodnocení přímého 
nadřízeného. Zaměstnanci většinově reflektují užitečnost tohoto nástroje hodnocení, nevnímají to 
jako své ohrožení, což ukazuje na zdravou firemní kulturu.  Služebně starší pracovníci/ice by uvítali 
obměnu v tématech.   
 
Poskytování zpětné vazby je běžnou součástí práce vedoucích pracovníků/ic, probíhá individuálně, i 
na poradách. Je pozitivní, že se nezužuje jen na upozorňování na to, co se nedaří nebo by se dalo 
zlepšit, ale oceňuje se i to, co se povedlo. Důležitá je i okolnost, že je zpětná vazba poskytována 
v krátkém časovém horizontu po odvedení práce či splnění úkolu, což navozuje pocit bezpečí, snižuje 
nejistotu a zužuje se prostor pro vytváření nedorozumění. Slovní ocenění je jedním z motivátorů 
hojně používaný v této organizaci. 

Graf č. 22: Získáváte dostatečnou zpětnou vazbu ke svému pracovnímu výkonu? (myšleno mimo 
výplatní pásku) 

 
 
Pravidla odměňování jsou v organizaci nastavena transparentně. S tímto tvrzením souhlasí 84,5 % 
respondentů dotazníkového šetření (viz graf č. 23). Pravidla jsou popsána ve Vnitřním platovém řádu, 
který je přístupný na centrálním elektronickém úložišti, případně u vedoucích zaměstnanců/kyň.  Pro 
nadtarifní složku mzdy jsou stanovena kritéria hodnotící pracovní výkonnost a profesionální chování. 
Odměny navrhují příslušní vedoucí zaměstnanci/kyně. 15 % respondentů/ek je názoru, že pravidla 
a kritéria nejsou jasná. Z auditních rozhovorů vyplývá, že někteří zaměstnanci/kyně tím myslí, že není 
vytvořen „položkový seznam“, podle kterého by byla nenároková složka mzdy vypočtena. 
Neznamená to však, že by nesouhlasili se způsobem stanovení výše odměny. 
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Graf č. 23: Jsou podle Vás jasná pravidla a kritéria, která ovlivňují výši nenárokové složky platu 
zaměstnanců/kyň vaší organizace? 

 
 
Subjektivně vnímaná spravedlnost v otázkách odměňování patří mezi podstatný pilíř zdravé 
atmosféry v organizaci. Výstup dotazníkového šetření hovoří o tom, že téměř 50 % zaměstnaných se 
nesetkalo se zvýhodňováním bez ohledu na svůj pracovní výkon a výsledky své práce a dalších 42 % 
se o to nezajímá (viz graf č. 24). Jak dokreslují auditní rozhovory, lidé v organizaci se cítí být 
dostatečně finančně ohodnoceni ve vztahu ke své práci, nemají potřebu se porovnávat. 
   
 
Graf č. 24: Setkal/setkala jste se s tím, že by byl v týmu organizace někdo zvýhodňován bez ohledu 
na svůj pracovní výkon a výsledky své práce? 

 
 
 
Organizace obdobného typu se vyznačují spíše plochou organizační strukturou, podmínky pro 
kariérní růst je proto potřeba posuzovat v tomto kontextu. Vedení organizace se velmi dobře daří 
pracovat s kariérním růstem zaměstnaných. Všímá si jejich potenciálu a dává jim prostor 
prostřednictvím osobního rozvoje dosáhnout na kvalifikovanější pozice. V auditních rozhovorech 
jsme opakovaně zaznamenali případy, kdy zaměstnanec/kyně nastoupil/a na nekvalifikovanou pozici 
a následně se po doplnění odbornosti posunul/a do odborné pozice. Také při obsazování vedoucích 
pozic se nejprve dává příležitost stávajícím zaměstnancům/kyním. 
 
„Pokud ten člověk pracuje dobře, splňuje ty profesní i lidské kvality, tak mu nabízíme perspektivu, 
posun. Tam už se většinou nespleteme, protože je to člověk, který prokázal svoje kvality na tom 
předchozím místě. Považuji tyto lidi za nejvíce loajální a patří mezi ty nejkvalitnější.“ 
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 Dobrá praxe: 
 
 Zavedená praxe pravidelných ročních hodnotících pohovorů, které probíhají na všech úsecích. 

 

 Vedení používá již ověřený scénář pracovního hodnocení a jeho zápis. 

 

 Pracovní hodnocení je lidmi dobře přijímáno, realizuje se v otevřené atmosféře. 
 

 Rozvojový a motivační formát hodnotícího pohovoru. 

 

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

 

 Nejvyšší vedení často vyjadřuje slovní ocenění, které působí na zaměstnané jako velký 
motivátor. 

 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení: 

 
 Lze očekávat, že aktuální forma scénáře pro hodnotící pohovor se časem saturuje. Tím by Vám 

přestal plnit funkci, kterou potřebujete.  Formulář by se měl do budoucna stávat spíše oporou 
pro vedení scénáře rozhovoru, nikoli jeho dogmatickým obsahem. 

 
 
2) Dílčí doporučení: 

 

 U služebně starších zaměstnanců/kyň už hodnotící pohovor přestává plnit motivační funkci. Je 

vhodné zrevidovat scénář rozhovoru, případně posílit vedoucí zaměstnance/kyně ve vedení 

pohovoru.  

TIP: 

Je možné ve formátu pracovního hodnocení učinit další krok, zařadit zpětnou vazbu na vedení, 
pracovní spolupráci a fungování týmů. Tam, kde jsou lidé zapojeni v pracovních skupinách, odborných 
komisích apod., je to dokonce na místě. 
 
 

TIP:  

Méně formalizovaný přístup k hodnotícím pohovorům klade zvýšené nároky na hodnotitele – 
vedoucí zaměstnance/kyně. Jedním ze způsobů, jak neztratit motivaci hodnoceného při 
stanovování cílů, je vést rozhovor koučovací metodou. Je však potřeba pamatovat na to, aby 
souběžně byli vedoucí zaměstnanci/kyně posíleni ve schopnosti tuto metodu používat, dopřát 
jim mentoring nebo školení v této metodě. 
 

 Nezapomínejte při poskytování zpětné vazby na oblast „základní“  práce – ani v symbolické 
rovině by neměla být méně důležitá než „práce navíc“. Zapojte vedoucí úseků i předsedy/kyně 
odborných komisí do poskytování odborné zpětné vazby. Hospitace delegované vedením na 
odborné lídry se tak stanou další odbornou agendou v práci odborných komisí. Na společné 
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schůzce vedení a předsedů/kyň odborných komisí předem nastavte kritéria hodnocení 
hospitací tak, aby hlavním účelem bylo zachování rozvoje, vzájemné učení a sdílení dobrých 
praxí napříč celou školou. 

 
 Doporučujeme vést si genderové statistiky v oblasti výše nenárokových složek 

zaměstnanců/kyň. Z důvodu udržení diverzity týmu i expertnosti v kontextu dalšího 
strategického směrování organizace může obecně v obdobných (feminizovaných) institucích 
docházet k upřednostňování některých pracovníků/ic, v části případů nesených genderem. 
Situace se popisuje jako tokenství a může vytvářet situaci, kdy je pro ženy obtížné usilovat o 
vedoucí pozice. Tyto statistiky vedení organizace dají přehled o vývoji odměn v letech. 
Pomůžou udržet transparentní a spravedlivé odměňování. 
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Kapitola 9: Odchody a propouštění lidí 
 

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

 
Zaměstnanecký kmen auditované organizace je stabilizovaný. Fluktuace v organizaci je nízká, během 
posledních let odchází 3–4 zaměstnanci/kyně ročně. Míra fluktuace není vnímána 
zaměstnanci/kyněmi jako výrazně zatěžující, aktuálně je spíše dávána do souvislosti s přirozeným 
životním cyklem. 
 
„Je to přirozená obměna. Několik lidí odešlo do důchodu.“ 

„K masivním odchodům tu nedochází. Minulý rok odešel jeden člověk, protože to byl zástup za MD.“ 
 

Jako zatěžující z hlediska svého pracovního působení vnímá míru fluktuace téměř 16 % 
respondentů/ek (viz graf č. 25). Při podrobnější analýze se ukázalo, že se jedná většinově o vyjádření 
pracovníků/ic na vedoucích pozicích. Z toho auditní tým vyvozuje, že zátěž může představovat jak čas 
věnovaný náboru a výběru nových zaměstnanců/kyň, tak zásadní podíl na jejich adaptaci.  

Graf č. 25: Má pracovní fluktuace (odchody z organizace a nástupy nových lidí) přímý negativní vliv 
na Vaši práci? 

 
 
Čtvrtina stávajících zaměstnaných během svého působení na Organizace zvažovalo dobrovolný 
odchod (viz graf č. 26). Tento poměr je zachován napříč organizací, tzn. nedominuje žádný z úseků 
organizace ani žádná z pracovních pozic. 
 
Graf č. 26: Zvažoval/a jste v průběhu pracovního působení výpověď z vlastní strany?  
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V důvodech zvažování výpovědi se nezrcadlí, žádný jednoznačný důvod k mentální výpovědi, 
dominují spíše vztahové a výkonové faktory než pociťované výpadky v procesech personálního řízení, 
nebo nedostatečná opora ve vedení. Nekolegiální chování či problematické vztahy na horizontální či 
vertikální úrovni ale není možné ze strany vedení tolerovat. 
 
Ve výčtu důvodů, které nakonec u lidí dotčených mentální výpovědí rozhodly ve prospěch stávajícího 
zaměstnavatele je opakovaně zmíněn dobrý kolektiv, což opětovně dokazuje, že v organizaci panují 
dobré vztahy na pracovišti, které dávají prostor pro komunikaci problémů a pomáhají překlenout 
krizové okamžiky jednotlivců. Také je zřejmé, že vedení se zajímá o důvody, aktivně přispívá k řešení, 
nepřistupuje k ukončení pracovního poměru jako k jedinému řešení (např. využívá přeřazení na 
pracovní pozici, která více vyhovuje osobnostnímu nastavení dané osoby). 
 
Důležitým faktorem je schopnost vedení rozloučit se s lidmi, kteří dlouhodobě neodvádějí kvalitní 
pracovní výkon v souladu s hodnotami organizace, chovají se nekolegiálně, v rozporu s etickým 
kodexem a zásady spolupráce či komunikace. 
 
Z procesního hlediska vedení organizace oznamuje zaměstnanci/kyni s předstihem, že pracovní 
smlouva bude ukončena ve zkušební době nebo nebude prodloužena, a jaké je k tomu vedou 
důvody. Pokud je zájem ukončit pracovní poměr ze strany zaměstnance/kyně, je vedení vstřícné 
k ukončení pracovního poměru dohodou. Exit rozhovory systémově neprobíhají. V minulosti se škole 
neosvědčily, odcházející zobecňovali důvody odchodu nebo uváděli zástupné důvody. 

 

 Dobrá praxe: 
  
 Stabilizovaný tým, fluktuace je většinově přirozená a nízká.  

 

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

 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 
1) Strategická doporučení:  

  
 Doporučujeme odchodům lidí věnovat minimálně stejnou míru pozornosti jako náborům, 

především vést s každým odcházejícím člověkem exit rozhovor. Ten dává mimo jiné možnost 
odplavit negativní emoce, aby nebyly po odchodu šířeny dále na nežádoucích místech a 
nevytvářely zbytečně organizaci špatnou pověst. 
 
 

2) Dílčí doporučení: 
 

 Delegujte exit rozhovor v logice pracovních rozhovorů na vedoucího pracovníka. Cílem 
rozhovoru je ošetření vztahu, poskytnutí prostoru pro vyjádření slabých míst z pohledu 
odcházejícího, což může snížit potřebu šířit tyto nežádoucí informace mimo školu. Není cílem na 
tuto zpětnou vazbu příliš reagovat (natož se obhajovat). Cílem je odcházejícímu poskytnout 
prostor vyjádřit se, se zájmem jej vyslechnout, poskytnout respekt vůči člověku a důstojně 
uzavřít společnou kapitolu. 
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 Doporučujeme zřízení institutu „ombudsmana“, jenž bude fungovat nezávisle a jeho úkolem 
bude vystupovat jako mediátor a analytik pro případy, v nichž se bude kterýkoli 
zaměstnanec/kyně cítit v nerovném postavení. Již pouhá přítomnost takového opatření má 
prokazatelně preventivní účinek. 
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Kapitola 10: Vnější komunikace, společenská odpovědnost a PR  
 

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

 
Organizace ve své vnější komunikaci kopíruje nastavené strategické cíle. 
Strategický cíl č. 1: Chceme být jedinečnou organizací Libereckého kraje, zaměřenou na 
poskytování vysoce kvalitní speciálně odborné péče.  
 

Organizace se za účelem náboru nových klientů/ek každoročně prezentuje na veletrhu vzdělávání 
a pracovních příležitostí EDUCA, který se koná v Liberci a dále na akcích obdobných organizací 
organizovaných v České Lípě a Semilech.  

Neotřelým způsobem se prezentuje také na svých webových stránkách. Používá formát krátkých 
videí, kde každý obor má svou/svého video-mluvčí/ho z řad klientů/ek organizace. 

 

Povědomí o vysoké profesionalitě vystupuje také z dotazníkového šetření realizovaného mezi 
zaměstnanci/kyněmi organizace, kteří ji hodnotí průměrnou známkou 1,15 (viz graf č. 27 a) 

 
Graf č. 27: Jaký obraz navenek vrhá podle Vás vaše organizace jako instituce? 
 
a) Profesionalita (průměr: 1,15) 

 
 
b) Otevřenost (průměr: 1,21) 
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c) Pokrokovost (průměr 1,24) 

 
 

d) Pružnost (průměr 1,39) 

 
 
Zaměstnaní si velmi dobře uvědomují ohrožení své organizace, kterým je (ne)naplněnost kapacity 

klientů/ek. Toto vnější riziko souvisí se změnou legislativy. To se projevilo ve významném poklesu 
počtu klientů/ek a zaměstnaní si jsou vědomí, že je organizace na nich závislá. Proto i ve vztahu 
k vnější komunikaci kladou na oblast náboru nových klientů/ek důraz. 
 
 

Strategický cíl č.2: Chceme být organizací poskytující vysoce kvalitní služby klientům/kám se 
specifickými potřebami, kteří budou schopni se podle svých možností úspěšně uplatňovat na trhu 
práce.  

 
Organizace pořádá prezentační akce s ukázkou tvorby klientů/ek organizace, vysílá své klienty/ky na 
dovednostní soutěže, které se týkají nejen odbornosti, ale jsou zaměřené i volnočasově, např. na 
sport.  Následně o proběhlých akcích informuje na webových stránkách organizace. Tímto způsobem 
navenek dokladuje, co vše mohou hendikepovaní dokázat díky specializované a individuální péči, 
kterou organizace poskytuje.  
 

Strategický cíl č.3: Chceme být organizací s plně odborně kvalifikovanými pracovníky/icemi, 
nadstandardní úrovní technického a technologického vybavení, podnětným a kultivujícím 
prostředím.  

 
Organizace pořádá pro potenciální klienty/ky projektové dny, v jejichž rámci si pod vedením 
odborných pracovníků/ic vyrobí konkrétní výrobky, které si odnesou domů. Získají tak představu o 
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oboru, úrovni technického vybavení, zažijí přístup odborných pracovníků/ic. Akce je zdokumentována 
na webu organizace, doplněná fotografiemi z průběhu projektového dne. 

 
Strategický cíl č. 4: Chceme být organizací s pozitivním klimatem, která je propojená s životem 
města i regionu a je otevřená veřejnosti. 

 
Organizace zpřístupňuje svůj areál veřejnosti. Pořádá den otevřených dveří, který je určen 
potenciálním klientům a klientkám a jejich zákonným zástupcům. Celoročně je v areálu organizace 
otevřena prodejna zahradnictví, kde si mohou lidé zakoupit výpěstky klientů/tek nebo vazby z květin. 
Organizace umožňuje pronájem tělocvičny, nabízí nevyužité ubytovací kapacity. Pořádá 
jednorázové tematicky zaměřené akce pro veřejnost, např. v dubnu 2022 pečení svatebních koláčků. 

Také dle mínění zaměstnanců/kyň je organizace vnímána navenek jako otevřená, v dotazníkovém 
šetření získala vysoké hodnocení (viz graf č. 27 b). 

Organizace spolupracuje s řadou sociálních partnerů. To vnímá a jako smysluplné hodnotí většina 
zaměstnanců/kyň organizace (téměř 93 % respondentů/ek dotazníkového šetření, viz graf č. 29).  

Spolupracuje s organizacemi v regionu za účelem náboru nových klientů/ek a profesní podpory a 
výměny zkušeností mezi pracovníky/icemi pracujícími s hendikepovanými klienty/kami. Organizace 
spolupracuje také s místní univerzitou, přijímá studenty/ky jako praktikanty/ky, nabízí jim 
zaměstnání po ukončení studia. V této oblasti je realizována významná přeshraniční spolupráce 
organizace s využitím projektů ESF. Např. v letošním roce vycestovala skupina zaměstnanců/kyň do 
Finska za účelem získání inspirace pro práci s klienty/kami. Ukazuje to na pokrokovost organizace, 
kterou vysoce hodnotili i zaměstnanci/kyně v dotazníkovém šetření (viz graf č. 27 c). 
 
Graf č. 29: Rozvíjí podle Vás organizace smysluplná partnerství a spolupráci s jinými institucemi? 

 

 
Organizace se cíleně angažuje také na poli společenské odpovědnosti. Pro klienty/ky pořádá 
charitativní projekty, např. sbírku pro dětské centrum, sponzorování vybraného zvířete v ZOO, šití 
panenek pro projekt UNICEF. Podporuje také ekologické akce, jako je Den Země. Šíří povědomí o 
možnostech lidí s hendikepem ukázkami prací svých klientů/ek a prezentací v místních médiích (tisk, 
rozhlas, televize). 

Organizace v tuto chvíli nemá nastavenou strategii v oblasti společenské odpovědnosti, což je 
rezerva, jejíž vyplnění může mnohé přinést – především v oblasti náboru nových 
pracovníků/pracovnic, ale také v dalším rozvíjení fundraisingu a PR. 
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 Dobré praxe: 
 
 Zavedené logo organizace. 

 
 Vnější komunikace kopíruje strategii organizace. 

 

 Přehledné a aktualizované webové stránky organizace. 
 

 Organizace spolupracuje s širokým spektrem organizací, zahrnující vzdělávací instituce, orgány 
státní správy i samosprávy, odborné organizace, nevládní organizace aj. 

 

 Využívání audiovizuálních formátů ve vnější komunikaci. 
 

 Pojetí společenské odpovědnosti v organizaci není formální, ale promítá se do celé řady aktivit, 
do kterých jsou zapojeni zaměstnaní i klienti/ky. 

 

 

☼ V této oblasti dále doporučujeme: 
 

1) Strategická doporučení: 
 
 Vytvořte koncept vnější komunikace, popište cíle a stanovte odpovědnosti. (např. s jakým cílem 

jsou vyvěšovány příspěvky na web, ke komu mají hovořit). 
 

 Popište si oblast společenské odpovědnosti a rovných příležitostí. Jde o další segment 
budování Vaší dobré pověsti a značky atraktivního zaměstnavatele. CSR a rovné příležitosti by 
měly být nosnými principy jak pro interní firemní politiku organizace, tak pro vnější komunikaci.  

 
 
2) Dílčí doporučení: 

 
 V rámci přípravy strategie vnější komunikace si popište každou cílovou skupinu, kdo to 

konkrétně je, jak vypadá jejich persona, jaké má zvyky a potřeby, jaké informační kanály používá, 
výstižným způsobem si ji pojmenujte. Na tyto poznatky pak nastavte reálnou komunikační 
strategii a její cíle (řiďte se heslem: raději udělejme méně, ale dobře). Pověřte konkrétní osobu 
sestavením plánu komunikace (kde, kdy, co a jak se má komunikovat). Formulujte jednotící 
hesla a styl komunikace. Nezapomínejte ani na oblast genderově citlivé komunikace. Usilujte 
o jednotnou řeč i grafiku. 
 

 Pověřte konkrétní osobu dohledem nad dodržováním jednotné vnější komunikace a souladu 
zveřejňovaného příspěvku/aktuality/článku s cíli komunikace. 

 
 Proškolujte osoby zodpovědné za externí komunikaci v zásadách i technologii moderní 

(marketingové) komunikace.  
 

 Prostřednictvím vize a mise pojmenujte cíle a principy společenské odpovědnosti organizace.  
CSR lze rozdělit na okruhy zájmu jako je oblast sociální (zdravé prostředí, principy vzdělávání 
a osobnostního růstu jako příležitost k rozvoji, organizace jako vstřícný zaměstnavatel, volný čas 
a kulturní příležitosti, filantropie), oblast enviromentální a ekonomickou. CSR si zaslouží svoji 
vlastní sekci na webových stránkách organizace. 
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ZÁVĚR 
 

Závěrem bychom vám chtěli vyjádřit velký respekt, s jakou vůlí se postupnými krůčky věnujete rozvoji 
kvalitní personální práce. Energie věnovaná rozvoji vnitřní atmosféry, pracovní spolupráce a vstřícné 
personální politiky vůči individuálním potřebám zaměstnaných žen i mužů (s ohledem na jejich osobní 
potřeby v soukromé sféře) se rozhodně v dlouhodobém výhledu vyplácí. Tyto kategorie společně 
s otevřenou komunikací jsou charakteristickými rysy moderního stylu demokratického řízení, který 
v organizaci praktikujete. Po zásluze se tak těšíte respektu a uznání velké části zaměstnaných organizace  
i celého auditního týmu. 
 
Spektrum motivátorů vašich stávajících zaměstnanců/kyň napovídá, že máte co nabídnout všem 
generacím potenciálních uchazečů/ek o práci, mužům i ženám, juniorům i seniorům. Zásadní je, že se 
organizace potkává na zásadních organizačních hodnotách, že jsou živou součástí organizace, že tým je 
zvyklý o nich komunikovat. Nebát se a vytvořit z nich hlavní PR značku vaší organizace je další krůček, 
který máte nadosah. 

Od auditního týmu jste obdrželi obsáhlou závěrečnou zprávu. Nyní doporučujeme přistoupit 
k doporučením s chladnou hlavou. Vaše pracovitost a zápal se určitě zúročí, stanovte si reálné cíle – 
jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Řada doporučení může být realizovatelná postupně během příštích 
2 – 3 let.  

Ve vazbě na vybrané oblasti zájmu definované zakázkou, spatřujeme v auditní zprávě tyto hlavní 
priority: 

1) Udržet benefit podpůrných pracovníků pro flexibilitu. Osvědčil se jako nástroj pro předcházení 
přetížení. Může být užitečný i jako pomocník při náboru nových zaměstnanců/kyň nebo to může 
být příležitost pro uplatnění bývalého zaměstnance/kyně v důchodovém věku. 
 

2) Udržte si testované benefity hlídání dětí a odlehčovací asistence. Široká škála „slaďovacích“ 
benefitů pokrývající celé spektrum životního cyklu zaměstnance/kyně je konkurenční výhodou. 
Mohou k vám přilákat větší počet kvalitních kandidátů/ek ve fázi náboru nových 
zaměstnanců/kyň, umožní udržet si klíčové zaměstnance. Rozhodujícím kritériem pro 
(ne)ponechání si benefitu nemusí být četnost čerpání. Významnou hodnotu má pro 
zaměstnance/kyně i vědomí, že zaměstnavatel pamatuje na situace, které by mohly nastat. Plní 
tedy funkci i jakési psychologické podpory a nemusí být přitom finančně nákladný s ohledem na 
nízkou četnost využití. 
 

3) 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. 
 

4) Doporučujeme nadále aspirovat na kompetenční rozvoj předsedů/předsedkyň odborných 
komisí jakožto potenciálních odborných lídrů/lídryň. V současné době zastávají spíš roli servisní 
a koordinační. Podpořte je v jejich nové roli. Postupujte obdobně, jako se již osvědčilo 
v minulosti v případě středního managementu: 
 
a) Definujte si společně s vedením (středním mgmt), jakou roli od POK očekáváte, propojte se 

na společné vizi, formulujte silné stránky i rizika. 
 

b) Tuto vizi dále sdílejte a upřesňujte společně s POK, vyjasněte si vzájemná očekávání, 
formulujte cíle, bavte se o vzájemných potřebách.  
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c) Nacházejte metody, které předsedy/kyně odborných komisí v nově definovaných rolích 

můžou funkčně podpořit. Jako přiléhavější se pro tuto fázi jeví direktivněji laděná 
intervence (mentoring), která pomůže lidem nastavit oblasti, v nichž zatím nepociťují 
dostatek zkušeností a potřebnou jistotu k přebírání iniciativy a hledání cest k cíli. Střední 
management by jim mohl být podporou prostřednictvím koučovacího stylu vedení, který 
zvyšuje uvědomění vlastních schopností, sebedůvěru a náhled. 

 
d) Dopřejte předsedům/kyním odborných komisí čas pro uchopení nové role. Budou muset najít 

způsob, jak delegovat část současné agendy dále ke členům/kám odborných komisí, aby si 
uvolnili ruce pro naplnění nových cílů. Teprve po zvládnutí této fáze je již vhodné poskytnout 
POK koučink, který předpokládá ukotvení vize a orientace na cíl (nikoli na koordinaci a 
servisní roli). 

 

Vzhledem k tomu, že současné vedení organizace je v souladu s firemními hodnotami, manažersky 
se rozvíjí a hledá vhodné koncepty strategického rozvoje, je lidské a sebereflexivní, máte všechny 
předpoklady budoucí výzvy zvládnout. Opřít se přitom můžete o motivovaný tým, který je Vaší 
oporou. Jsme přesvědčeni, že úkoly, které jsou před Vámi, zvládnete a budete i do budoucna 
naplňovat vizitku „dobré adresy“ pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně. 

Blahopřejeme k absolvování genderového reauditu a upřímně Vám držíme palce. 

Za auditní tým Centra Kašpar 

Mgr. Jana Benešová, PhD. 
Ing. Monika Gavlasová 
Ivana Sulovská, DiS. 
 
 
 
© Centrum Kašpar, z. s., 2022 
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PŘÍLOHA č. 11: 
 
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. 
 
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 

                                                           
1
 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 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 
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. 
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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. 
 
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.  
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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.  


