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Děkujeme všem citovaným, kteří se s námi podělili o své zkušenosti.
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Milí čtenáři, milé čtenářky,
už jste se setkali s pojmy diversity management, rozmanitost ve firemním prostředí, diversity audit? Nejste si jistí, jestli je i pro vás a pro vaši firmu užitečné zabývat se tímto tématem? Jste manažer/ka, personalista/ka nebo zaměstnanec/zaměstnankyně, kterému není lhostejné, jak na tom jeho firma je?
Držíte v rukou publikaci, která vám přiblíží právě toto téma. Přináší zkušenosti z praxe libereckých firem
a interaktivní aktivity, které můžete použít k zamyšlení, nebo jako podklad k diskusi. Obsahuje tipy, jak postupovat, i pohledy z firem, které vám zprostředkují konkrétní zkušenosti. Provede vás celým auditem od
začátku do konce tak, jak jsme ho poznali během realizace diversity auditů v Libereckém kraji, a vysvětlí
základní terminologii.
Přejeme vám příjemné a zábavné počtení. Doufáme, že publikace vám nabídne prostor k přemýšlení o diversitě a jejím zúročení ve vaší firmě.

Auditní tým Centra Kašpar:
Ing. Monika Gavlasová, Bc. Lenka Laurenčíková a Mgr. Jana Matyášová


Tak konec řečí a pojďme na to!
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Diversity management v praxi
Diversita, tedy rozmanitost, je stejně jako rovné příležitosti nyní „trendem“. Oba principy přinášejí do českého prostředí něco nového. Většina z nás bývá vůči podobným novotám skeptická, aniž by se zamyslela
nad tím, zda nám můžou být ku prospěchu. V této publikaci vám přinášíme pohled z praxe. Může pro vás
být impulsem k zamyšlení a pomocníkem v každodenním působení.



Diversita konec konců není ničím novým. Naopak, je nejstarším prapůvodním stavem
společnosti, který se historicky vyplácel. Teprve v průběhu dějin se různé mocenské skupiny
napříč kulturami prosazovaly se svými idejemi o nadřazenosti vybraných společenství, tříd
či kast s cílem dosáhnout vlastního prospěchu a zisku. Je to rozmanitost, která přináší život,
energii, nové impulsy a dobrý pocit ze spolupráce. Firmám pak prokazatelně ekonomické
výsledky.

Čím konkrétně tedy může být diversity management prospěšný firmám? Proč mu věnovat čas? Podívejme
se hned na začátku na příklad konkrétní společnosti.



Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou zaujal diversity audit a vedení společnosti
se rozhodlo pro jeho realizaci. Jde o firmu, která zaměstnává přibližně 300 mužů a žen na
různorodých pracovních pozicích. Pracovní týmy jsou zde stabilní, příliš často nedochází
k obměnám. Většina zaměstnanců a zaměstnankyň je v práci spokojená, zaměstnaní jsou
loajální a váží si stálého pracovního poměru.
I managementu dopravního podniku tato situace vyhovuje – šetří náklady spojené
s výběrovými řízeními, která se obecně v posledních letech stávají stále složitějšími a vyžadují
si vyšší náklady ze strany firem. Další úspory jsou vázány na zaškolování a adaptaci nových
pracovníků a pracovnic.
Popisovaná situace se jevila jako ideální do doby, než se začala přibližovat generační výměna
pracovníků ve vozovnách tramvají a v garážích. Práce zde vyžaduje specifické odborné
znalosti. Některé závady se objeví jednou za rok, za dva nebo za pět let. Adaptace na takovou
pozici je tedy časově i finančně náročná. Kde hledat kompetentní nástupce za pracující, kteří
půjdou do důchodu? A jak zajistit jejich zaškolení bez vysokých finančních nákladů?
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Diversity audit pomohl dopravnímu podniku analyzovat současnou situaci ve firmě optikou
nezatíženou pohledem zevnitř. Ukázalo se, kde jsou silná a slabá místa systémových
i neformálních procesů. Auditní tým navrhl konkrétní doporučení k vylepšení, nebo nápravě
stávající situace. Vybraná doporučení bude management dopravního podniku v nadcházejícím
období implementovat do praxe, aby podobným situacím předcházel a byl na ně připraven.

Přidejte se k těm, kteří osvíceně uvažují o diversitě, a začněte ji zhodnocovat v praxi. Pomocnou ruku vám
podá nejen tato publikace, ale i realizátor diversity auditů v Libereckém kraji – Centrum Kašpar.


Jak často se umíte rozhlédnout
kolem sebe nezatíženým
pohledem?
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Základní pojmy
Tak jako každá metodická příručka, ani tato se neobejde bez vysvětlení základní slovní zásoby, se kterou
pracuje. Nenechte se odradit cize znějícím názvoslovím. Záhy zjistíte, že je vám myšlenkově velmi blízké.

Diversita
V širším smyslu slova tak za diversitu považujeme vytvoření takových podmínek, které umožní využití
a rozvoj osobního potenciálu všech lidí. Zkusme tedy zužitkovat fenomén diversity a podívat se na rozmanitost jako na šanci. Diversita skladby zaměstnaných umožňuje účinněji pracovat s diversitou skladby zákazníků. Má tedy pozitivní dopady na vývoj produktů, služeb, marketing, publicitu.
Do češtiny se diversita překládá jako různorodost, rozrůzněnost. Není tím však myšlena pouhá tolerance k odlišnostem, ale jejich využití k vzájemnému obohacení. Žijeme v globalizovaném světě, ve kterém
se zakládají nadnárodní společnosti, lidé se stěhují za prací, chceme mít výrobky a služby dostupné bez
ohledu na místo, na kterém se nacházíme. Stírají se hranice mezi státy, jsme zvyklí na soužití různých
etnických skupin, dochází k mísení kultur, zvyklostí. Máme různé systémy hodnot, používáme jiné komunikační styly, jsou nám bližší jiné styly práce, učení se, myšlení. V širším smyslu slova tak za diversitu
považujeme vytvoření takových podmínek, které umožní využití a rozvoj osobního potenciálu všech lidí.
V podmínkách pracovního trhu se setkáváme s rozmanitostí skladby zaměstnaných z hlediska věku, pohlaví, národnosti či schopností. Manažeři si tak musí osvojit nový styl práce, který bude respektovat individuální odlišnosti zaměstnaných. Pokud bude v naší firmě lidská mozaika dostatečně pestrá, dokážeme také lépe reagovat na různorodost ve skladbě klientely a obchodních partnerů. Diversita skladby
zaměstnaných umožňuje účinněji pracovat s diversitou skladby zákazníků, protože dokáže reflektovat
změny motivací a životních stylů na trhu. Má tedy pozitivní dopady na vývoj produktů, služeb, marketing,
publicitu.


„Dopravní podnik je firma mnoha odborností a řemesel. Pracují zde starší,
mladší, muži, ženy. Ale není tu žádný sólista.“
(Petr Břinčil, DPMLJ)
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Zaměstnáváte sólisty,
nebo spolupracující tým?

Firma, která se přizpůsobí nárokům na rostoucí diversitu, má určitě větší šance nejen se udržet, ale i dále
růst. Zkusme tedy zužitkovat fenomén diversity a podívat se na rozmanitost jako na šanci.
Společnosti, u kterých byla zavedena opatření pro podporu diversity, uvádějí těchto pět nejvýznamnějších
přínosů (studie Evropské komise, 2003):
1) posílení kulturních hodnot uvnitř organizace
2) zlepšení renomé firmy
3) lepší možnosti přilákání a udržení vysoce talentovaných lidí
4) zlepšení motivace a výkonnosti stávajících zaměstnanců
5) zlepšení míry inovativnosti a kreativity mezi zaměstnanci
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Na základě naší praxe vidíme ještě podstatné přínosy v oblastech:
• vývoje nových produktů a služeb
• marketingu
• publicity
Aby v rámci firmy mohly funkčně koexistovat rozdílné skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň, musí firma
tyto rozdíly vzít na vědomí a respektovat je.



Pravděpodobně na tomto místě namítnete, že přece s rozmanitostí nemáte problém. Vnímání
rozdílností je však nutnou, nikoliv postačující podmínkou realizace změn k lepšímu. Ať chcete,
nebo ne, jako manažer/ka disponujete určitou firemní slepotou. S délkou výkonu funkce se
ztrácí kritický přehled o tom, proč na této pozici sedí právě pan Novák a ne schopnější paní
Nováková z vedlejšího oddělení. Těžko rozpoznáte, že se dopouštíte skryté diskriminace
v otázkách u přijímacího pohovoru, když k němu nepřizvete externí osobu. A na vytváření
firemních statistik o tom, jaké skupiny lidí a v jakém počtu zaměstnáváte, v každodenním
provozu přece nemáte čas. Právě proto je diversity audit vcelku nezastupitelnou šancí, jak začít
s rozmanitostí nejen tiše souhlasit, ale vědomě a ve prospěch firmy i zaměstnaných s ní v praxi
zacházet.

Diversity audit
Diversity audit slouží ke zmapování situace ve firmě jako odrazového můstku pro nastartování změn.
Jeho cílem je hlavně motivovat a ukazovat nová možná řešení. Je specialistou například na oblast
firemní kultury, komunikace, efektivního náboru, PR, rovnosti odměňování či firemních benefitů.
Abychom zjistili, jak na tom s diversitou v naší organizaci v současné době jsme, je potřeba zanalyzovat
stávající stav. Vhodným nástrojem je právě diversity audit. Ten zmapuje přístup k diversitě napříč celou organizací. Umožňuje zaměstnavateli objevit skryté předsudky, analyzovat charakter firemní kultury a personální politiky, pochopit potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň. Odpovídá na palčivé otázky souvisejících s fluktuací, vzděláváním, hodnocením nebo příležitostmi ke kariérnímu růstu. To vše diversity audit
analyzuje, to vše mu pomáhá v předcházení rizik.
Audit se tedy zaměřuje na „měkké, neměřitelné“ ukazatele. Doporučení diversity auditu nejsou závazná
a vynutitelná, nepodléhají postihům ani sankcím. Zatímco audity účetní, technické a energetické apod.
jsou chápány především jako kontrolní, prověřovací prostředek, diversity audit slouží ke zmapování situace ve firmě jako odrazového můstku pro nastartování změn. Jeho cílem je hlavně motivovat a ukazovat
nová možná řešení.
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Určitou přidanou hodnotou je, pokud je audit prováděn externí firmou. Jde o nezávislé, profesionální
posouzení. Auditní tým není zatížený firemní slepotou a navíc může čerpat ze zkušeností odborných
i praktických, které nabyl při realizaci podobných auditů v jiných firmách. Jeho přístup je systematický
a flexibilní. Zkušený auditní tým si snáze poradí i s přizpůsobením auditu podmínkám, potřebám a požadavkům konkrétní firmy, tak aby byl audit „ušitý na míru“.



Diversity audit si vyzkoušely tyto firmy Libereckého kraje: TI Automotive AC s.r.o., PHG s.r.o.,
KSM Castings CZ a.s., Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s., AMULET
Logistic a.s. Centrum Kašpar realizovalo audity v nejrůznějších firmách a příspěvkových
a neziskových organizacích Libereckého kraje např. Krajský úřad Libereckého kraje p.o.,
Labyrint Bohemia o.p.s., LASVIT s.r.o., NTI – consulting s.r.o., Okresní hospodářská komora
Liberec, SOŠ Liberec p.o. a SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o.

Výstupem analýzy je podrobný popis a zhodnocení stávajícího stavu, pojmenování kladů, na kterých lze
stavět, a návrhů doporučení v oblastech, kde jsou shledány nedostatky.
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Diversity management
Jde o cílené vytváření pracovních týmů, které jsou založeny na rozmanitosti.
Diversity management lze vysvětlit jako aktivní, vědomé řízení lidských zdrojů zohledňující rozmanitost
zaměstnanců/kyň. Respektuje rodinné, sociální i kulturní odlišnosti lidí. Snaží se podchytit a rozvinout potenciál lidí a uplatnit rozdílné přístupy ku prospěchu firmy, přičemž ke změnám musí docházet současně
na úrovni osobní, mezilidské a organizační. Jde o cílené vytváření pracovních týmů, které jsou založeny
na rozmanitosti.
Diversity management vyžaduje odvahu od zaměstnavatelů: sundat si pomyslné klapky na očích, které
nám byly nasazeny výchovou, a naučit se vnímat potenciál lidí.



Ptáte-li se, o jakých klapkách je řeč, čtěte dále. Slyšeli jste někdy vaše rodiče říkat: „Jsi holčička,
nesmíš se prát“, nebo „Kluci přece nepláčou“? Pokud se jako rodič rozhodnete například dovolit
synovi, aby si hrál s panenkou, vystavujete se podezíravému pohledu okolí, neboť porušujete
konvence. Výchovnými prostředky se vytváří mýtus přirozených rolí chlapečků a děvčat,
mužů a žen. Nelze si ovšem myslet, že mu všechny děti bezvýhradně podlehnou. (Nebo jste
si opravdu nikdy nehrál/a s „nesprávnými“ hračkami?) Pokud tedy jako manažer/ka při výběru
nových lidí očekáváte, že žena bude častěji doma, protože se právě ona bude chtít pokaždé
starat o nemocné děti (podobně jako o panenky z dob dětství), nebo že muž bude v týmu
průbojný a rozhodný, protože se v dětství mohl při hře realizovat daleko více než jeho sestra,
vaše očekávání vás dříve nebo později doběhnou. Nedělíme se totiž na prototypy mužské
a ženské role. Jsme různí a různé. Ověřit si osobnostní a odborný potenciál zaměstnance/kyně
bez ohledu na jeho pohlaví či věk, je základní potřebou moudrého zaměstnavatele.
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Poznáte podle věku a pohlaví,
kdo co umí?


„Máme již zavedené určité standardy kvality a myslíme si, že je čas přinášet
do naší společnosti inovace. Jsou to jednak nové technologie – např. QR
kódy nebo informační panely s online zobrazováním časů odjezdů. Z hlediska
diversity považujeme za výzvu zejména zavedení systému zhodnocování
a předávání pracovních zkušeností napříč generacemi našich zaměstnanců
a zaměstnankyň.“
(Luboš Wejnar, DPMLJ)
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Jak pečovat o diversitu ve firemní praxi?
Pro úspěšnou práci s diversitou ve firemní praxi je vhodné postupně projít níže uvedenými kroky. Jak už
to u návodů bývá, jednotlivé fáze se nevyplatí podcenit. Jedna bez druhé totiž ztrácejí smysl, což brání
dosažení kvalitního výstupu.

1) Výběr realizačního týmu
Aby se podařilo zdárně podchytit všechny vlivy uvnitř organizace, je vhodné, aby se na diversity managementu podílel/a nejen interní personalista/ka, ale aby nejvyšší vedení ustanovilo širší realizační tým
sestavený z angažovaných lidí napříč celou firmou. Firma se tímto vyvaruje omezené perspektivy vnímání
nutnosti změn. Dále je potřeba, aby tento tým měl jasně vymezené pravomoci a měl oporu v top managementu. Bude totiž úzce spolupracovat s týmem, kterému svěříte provedení diversity auditu.

2) Realizace diversity auditu
Nyní je potřeba podrobit analýze stávající situaci ve firmě. Vhodným nástrojem analýzy je již zmíněný
diversity audit. Je na uvážení firmy, zda pro audit sestaví interní tým, nebo jeho provedení svěří týmu
externímu, který se na tento typ personálních auditů specializuje. Auditní tým podrobí kvalitativní a kvantitativní analýze data získaná z firemních dokumentů, dotazníkového šetření, výpovědí zaměstnanců
a zaměstnankyň v rámci individuálních a skupinových rozhovorů. Základním atributem kvality auditu je


Zhodnocujete zkušenosti vašich
zaměstnanců a zaměstnankyň?
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dodržení přísné důvěrnosti, pokud jde o výstupy z jednotlivých rozhovorů. Cílem je odhalit určité vzorce
a společné trendy v odpovědích zapojených osob, které mohou ukázat hlubší souvislosti s firemní kulturou. Výsledkem analýzy je závěrečná auditní zpráva, která popisuje nejen oblasti, kde se vyplatí zavést
korektivní opatření, ale i pozitivní zjištění, která jsou pro firmu výhodné dále rozvíjet.
S pomocí diversity auditu může firma vyhodnotit svou připravenost na změny a na zavedení diversity
managementu.



Diversity management – proces péče o diversitu
Diversity audit – nástroj, který tento proces uvádí do pohybu

3) Formulace vize, mise a strategie firmy
Vedení společnosti ve spolupráci s realizačním týmem by mělo hledat různé varianty možného vývoje
firmy s dlouhodobým výhledem. Scénáře by měly odrážet nejen externí, ale také interní vývoj dané organizace, a měly by zohledňovat vliv diversity. Závěrem by měl být vybrán jeden scénář, na který se firma
zaměří. Pro tuto část procesu je vhodné využít formu workshopu.
Vybraný scénář je potřeba podrobit SWOT analýze a definovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
pro firmu. V závěru by měla být formulována vize a mise společnosti. Dalším krokem je formulace firemní
strategie, s důrazem na realizaci diversity managementu.
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Co je SWOT analýza? Představuje základní rámec pro identifikaci silných a slabých stránek,
výzev a rizik. Dobrý manažer/ka pracuje se SWOT analýzou pravidelně, neboť ví, že jeho/její
firma se dynamicky vyvíjí. Ti/ty nejlepší pak do procesu analýzy zapojují i vybrané řadové
zaměstnané. Právě oni totiž posouvají firmu dále. Díky aktivní účasti se navíc snáze ztotožní
s firemními cíli, nebo se mohou přímo podílet na jejich formulaci.

Tabulka č. 1: Vzor SWOT analýzy
SWOT analýza
Silné stránky (Strengths)
Vnitřní
prostředí • moderní pracovní prostředí
• finanční stabilita

Slabé stránky (Weaknesses)
• vysoká fluktuace zaměstnaných
• nízká kvalifikace uchazečů o zaměstnání

Příležitosti (Opportunities)
Vnější
prostředí • posílení pozice na trhu
• vývoj inovativních produktů

Hrozby (Threats)
• ztráta odbornosti s odchodem
kvalifikovaných zam. do důchodu
• nespokojenost zákazníků

4) Stanovení firemních cílů
S ohledem na výsledky diversity auditu je úkolem realizačního týmu1 ve spolupráci s top managementem
firmy vybrat doporučení, která jsou vhodná k realizaci, a sestavit svůj akční plán jako soubor firemních
cílů v oblasti diversity managementu. Tyto cíle by měly mít jasnou vazbu na dříve formulovanou celkovou
strategii a měly by zajistit účast všech oddělení firmy. Aby se jednalo opravdu o cíle a ne jen o zbožná
přání, je nutné definovat jasná a měřitelná kritéria dosažení těchto cílů, termíny realizace a zodpovědnost
konkrétních osob za naplnění konkrétních cílů.


„Na základě výstupů z auditu, kde byla shledána firemní komunikace jako
nedostatečná, jsme začali dělat pravidelná setkání se zaměstnanci, pravidelné
porady oddělení a úseků.“
(Marcela Minaříková, DPMLJ)

1

Realizační tým = zaměstnanci/kyně, kteří/ré ve firmě pečují o diversitu.
Auditní tým = skupina lidí, která mapuje stávající situaci ve firmě. Může být složena ze zaměstnanců/kyň
firmy, nebo jde o externí odborníky/ice.
15


A jak vypadá vaše firemní
komunikace?


„Zavedli jsme větší monitoring zaměstnaneckých benefitů, které poskytujeme.
Plánujeme udělat vyhodnocení benefitů ze strany zaměstnanců, aby si sami
určili, co je pro ně zajímavé. Už nyní se ukazuje, že narůstá zájem o benefity
zaměřené na potřebu slaďování práce a soukromé sféry“
(Luboš Wejnar, DPMLJ)
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5) Péče o diversitu v praxi
V rámci procesu zavádění diversity managementu sehrává klíčovou roli realizační tým, který koordinuje
jednotlivé aktivity a podporuje je. Odpovídá například za:
•
•
•
•
•

úpravu nástrojů řízení lidských zdrojů tak, aby docházelo k náboru a udržení různorodé pracovní síly
informování všech zaměstnanců a zaměstnankyň o stavu péče o diversitu ve firmě
podporu rozvojových programů pro vrchní a střední management k tématu diversity managementu
teambuildingové akce zaměřené na diversitu
nastavení systému řízení výkonnosti zaměstnaných nezávislého na rase, původu, věku, pohlaví,
náboženském přesvědčení

6) Zhodnocení dosažených výsledků a revidování firemní strategie
Závazky v akčním plánu je potřeba průběžně vyhodnocovat a aktualizovat. V závislosti na vyhodnocení
akčního plánu je potřeba revidovat také firemní strategie.
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Příprava diversity auditu
Už máme představu, co všechno nás čeká, můžeme tedy přistoupit k mapování stávající situace ve firmě,
tzn. diversity auditu. Dobrá příprava je předpokladem úspěchu. Co vše si připravit před samotnou realizací
tak, abyste nepodcenili nic důležitého, přináší následující kapitola.

Komu svěřit realizaci diversity auditu
Od kvality zpracované analýzy firemního prostředí se odvíjí všechny další kroky vedoucí k diversity
managementu. Proto je potřeba pečlivě zvážit, zda chcete realizovat diversity audit vlastními silami, nebo
tím pověříte externí společnost.
Auditní tým by měli tvořit lidé, kteří jsou dostatečně empatičtí, mají analytické schopnosti, povědomí
o problematice genderu, diversity a rovných příležitostí a budou mít dostatečnou časovou kapacitu se
úkolu věnovat.

Volba externího týmu s sebou může nést tyto výhody:
•
•
•
•

pohled nezatížený firemní optikou
větší ochota zaměstnanců/kyň poskytnout nezkreslené informace
větší důvěra v nezávislost výsledků analýzy
úspora interních personálních a časových zdrojů

Pokud budete realizovat diversity audit vlastními silami, bude třeba ujasnit si a připravit si:
• Způsoby sběru dat. Zda zvolíte dotazníkové šetření, nebo budou vhodnější individuální či skupinové
rozhovory, případně jestli máte čas na kombinaci více metod, což je samozřejmě nejefektivnějším
řešením.
• Scénář individuálních rozhovorů / Osnovu otázek pro dotazník.
• Formuláře informovaného souhlasu s využitím anonymizovaných dat v závěrečné zprávě z diversity
auditu.
• Metody vyhodnocování dat. Tedy která data podrobíte kvantitativní analýze a kde bude účelnější
použít kvalitativní analýzu.
• Časové a personální kapacity. Koho bude možné na realizaci auditu uvolnit, v jaké míře, zda je to
osoba důvěryhodná pro většinu dotazovaných, zda nedojde ke střetům zájmů apod.
• Etické důsledky. Zda je záruka zachování důvěrnosti získaných dat a nemohou se obrátit proti jejich
původcům, jestli zjištění nemohou začít „žít vlastním životem“ paralelně s tím firemním, což by mělo
jednoznačně kontraproduktivní dopad.
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Jako podklad pro rozhodování o tom, koho pověřit realizací diversity auditu, si pod každou
variantu sepište, jaké u ní vnímáte výhody a jaké nevýhody. Neopomeňte vzít v úvahu
ekonomické hledisko – tj. interní i externí náklady na obě varianty. Vězte přitom, že kvalitně
provedený diversity audit se vám finančně nepochybně zhodnotí.
Doplňte do tabulky další výhody i nevýhody obou auditů:
Interní audit
Výhody

Úspora financí

Externí audit
Nevýhody

Časové a personální
kapacity

Výhody
Odbornost

Nevýhody
Náročná koordinace
auditu

Následující metodický text vychází ze zkušeností s realizací externích auditů. Všechny naše zkušenosti
nelze beze zbytku zobecnit na audity interní.
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Výběr oblastí pro diversity audit
Ještě před zahájením auditu je potřeba si ujasnit, které oblasti personální politiky chcete analýze podrobit.
Obecně by se mělo jednat o ty oblasti, kde dochází ke kontaktu jak se zaměstnanci, tak se zákazníkem.



Pamatujte, že žádný audit není všeobsažný. Pokud audit dobře zacílíte, platí okřídlené
pořekadlo, že „méně je více“. Zkusme si audit představit jako firemní diagnostiku. Použijemeli paralelu s lékařskou diagnostikou, sami si zodpovězte, jak často potřebujete komplexní
vyšetření celého organismu a zda nepovažujete za ekonomičtější a časově úspornější obracet
se na specialisty/ky s konkrétními oblastmi domnělých neduhů. Diversity audit je specialistou
například na oblast firemní kultury, komunikace, efektivního náboru, PR, rovnosti odměňování
či firemních benefitů.

Už v procesu náboru a výběru zaměstnanců se mohou objevovat diskriminační prvky, které ovlivní různorodé složení zaměstnaných v organizaci. (Auditní tým sleduje mimo jiné definice obsazovaných míst,
formulace a formy zveřejňování náborových inzerátů, proces výběrového řízení, záznamy o výběru/zamítnutí uchazečů/ek atd.). Analýze podrobíme také jednotlivé personální procesy, tedy jak se statisticky
sleduje rozložení zaměstnanců/kyň a v jakých parametrech, zda a jak se dál využívá k personální práci, zda
negativně neovlivňuje složení zaměstnaných postup při propouštění zaměstnanců/kyň.


Jakými faktory se necháváte
ovlivnit u výběru nových
zaměstnaných?
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Další podstatnou oblastí je zmapování nastavení firemní kultury a používaných způsobů komunikace
napříč organizací, jak je podchyceno v interních dokumentech a kdo a kde má k těmto dokumentům
přístup.
Audit dokáže kvalitně zmapovat také oblast odměňování a hodnocení pracovního výkonu. Tato sféra
bývá obzvlášť citlivá, pokud se do ní promítají diskriminační prvky.
Pozornost je vhodné věnovat i oblasti vzdělávání. Mnohé firmy zde vidí prostor k finančním úsporám,
což může vést k zúženému přístupu ke vzdělávání zaměstnaných s vazbou na omezený kariérní postup.
Diversity audit je schopen kriticky zhodnotit rovněž nástroje a opatření, které firma využívá v zájmu sladění pracovního a osobního života zaměstnaných. V této otázce je prakticky nezastupitelný. Slaďování
pojímá jako neoddělitelnou součást života všech zaměstnanců/kyň bez ohledu na pohlaví, věk, zdravotní
stav či odbornost. Paradoxně význam této oblasti pro firemní výsledky bývá často podhodnocován. Že je
to krátkozraké a ekonomicky neefektivní, vám audit objasní v konkrétních souvislostech.
Pokud chceme mít „diversity analýzu“ komplexní, je dobré podívat se blíže také na to, jak působí naše firma na veřejnost a zákazníky. Kvalitní prezentace navenek totiž bývá nejméně polovinou úspěchu. A proč
nekomunikovat navenek i váš příklon k principům diversity managementu? Jako součást společensky
odpovědného chování by mohl podstatně zajímat velkou část vašich partnerů, dodavatelů, ale i potenciálních uchazečů/ek o zaměstnání – a tím jsme opět u odpovědného procesu náboru, kterým vše začíná.


Myslíte, že existují lidé, kterých
se slaďování práce s osobním
životem netýká?
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Doplňte: Jaká očekávání nebo problémy by se týkaly vaší firmy?

Oblast auditu

Popis problému

Očekávání

Nábor a výběr
zaměstnanců

Firemní kultura
a komunikace

Odměňování

Vzdělávání

Sladění
pracovního
a osobního života

Public relations

22

Zlepšení komunikace směrem od
vedení k podřízeným

Netransparentní systém hodnocení

Co udělat před auditem
Pokud jsme si ujasnili, jaké oblasti chceme zmapovat, dalším krokem je příprava časového harmonogramu.



Jak dlouho může trvat proces zavádění diversity managementu? Záleží zejména na vstupní
úrovni vaší firmy, dále na vytyčených prioritách – tj. oblastech, na které se chcete zaměřit,
a na vašem personálním zázemí (změny, které se rozhodnete udělat, budou v rukou vašich
zaměstnaných). Časový harmonogram je dobré si udělat, ať už očekáváte proces v rozsahu
několika týdnů (některé dílčí změny je skutečně možné provést v podstatě okamžitě), nebo je
příklon k politice diversity součástí vaší firemní strategie na období příštích pěti let.

Tabulka č. 2: Ukázka časového harmonogramu pro firmu se 100–300 zaměstnanci/kyněmi
Aktivita

Kompetence firmy

Kompetence
realizátora auditu

Časové období
realizace:
březen–květen 2014

informování

šíření informací napříč
firmou

informační kampaň –
e-maily, plakáty, letáky
prezentace

v průběhu celého
auditu, březen 2014
14 dnů

dotazníkové šetření

distribuce

analýza

březen 2014
14–30 dnů

individuální a skupinové
zajištění účastníků,
rozhovory
termínů
(cca 10 zaměstnaných)

realizace včetně
záznamu

duben 2014
30 dnů

zúčastněné pozorování

realizace včetně
záznamu

duben 2014
60 min

vypracování závěrečné
zprávy

sepsání závěrečné
zprávy

květen 2014
30 dnů

projednání závěrečné
zprávy ve vedení

prezentace závěrečné
zprávy

konec května 2014
90 minut

zpracování akčního
plánu

zpracovat akční plán

podpora a pomoc

červen 2014
30 dnů

realizace opatření
v praxi

uvedení do praxe

podpora a pomoc

krátkodobé
i dlouhodobé cíle
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Před vlastním zahájením sběru dat k diversity auditu, která bude auditní tým získávat od zaměstnaných
formou dotazníkového šetření a rozhovorů se zaměstnanci/kyněmi, je vhodné uspořádat informační
schůzku. Zde by měli být zaměstnaní informováni o následujícím:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proč audit probíhá
Jaký je harmonogram auditu
K čemu budou poskytnuté informace sloužit
Jak je zabezpečena anonymita poskytnutých informací
Že je žádoucí otevřenost z jejich strany při poskytování informací, neboť audit probíhá z iniciativy a na
přání jejich zaměstnavatele
Zda se budou moci auditních aktivit účastnit v rámci pracovní doby (což je nanejvýš žádoucí)
Že realizace podobných auditů není samozřejmostí a že odráží snahu zaměstnavatele zlepšit firemní
klima a dozvědět se o jejich potřebách
Že audit rozhodně není skrytou formou kontroly jejich práce
Kdy a jak se dozví o výstupech z auditu

Dále je potřeba určit kontaktní osobu z řad zaměstnanců/kyň firmy, která bude k dispozici auditnímu
týmu pro vytipování vhodných zaměstnanců/kyň pro rozhovory, zajištění místa a termínu realizace rozhovorů, uvolnění daného zaměstnance/kyně z pracovního procesu, apod.


Víte, kdo peče váš snídaňový
chléb?
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Realizace diversity auditu
Když máme vše připraveno, můžeme se pustit do realizace auditu, stejně jako šéfkuchař do vaření. Á propós:




Všimli jste si, že když je řeč o vaření, panuje všeobecné přesvědčení, že jde o doménu,
za kterou zodpovídá žena? Jde vlastně o součást vedení domácnosti, přičemž s ženami bývá
spojována celá sféra „soukromého“. Když se ovšem zmiňují renomované hotely a restaurace,
slýcháme o šéfkuchařích – mužích. V televizních pořadech o vaření vidíme také jen muže.
Přečtěte si znění níže uvedených inzerátů. Který je podle vás formulován v souladu s principy
diversity?
1)
Do zavedené restaurace v centru Plzně přijmeme zodpovědného,
schopného, flexibilního kuchaře. Podmínkou je vyučení v oboru
a alespoň 3 roky praxe. Nabízíme práci v mladém kolektivu v jednom
z nejmodernějších provozů.

2)
Hledáme kuchaře/ku pro restauraci o kapacitě 50 míst, která se
nachází přímo u sjezdovky. Požadujeme znalost přípravy hotových
a minutkových jídel. Nabízíme dobré platové podmínky a možnost
ubytování v místě.

V následující kapitole se dozvíte, co všechno diversity audit obnáší, co vás čeká. Seznámíte se s metodami
sběru dat, se strukturou závěrečné zprávy a se zásadami prezentace výsledků auditu. Je dobré vědět, jaký
standard služeb máte právo očekávat.
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Sběr dat a jejich analýza
Auditní tým funguje jako pracovní skupina, přichází do firmy jako nestranný pozorovatel. Sleduje vztah
mezi formálním a neformálním nastavením procesů v oblastech, které jsou předmětem hodnocení. Zaměřuje se na to, jakým způsobem jsou zohledněny potřeby zaměstnaných a jestli jsou v souladu s firemní
strategií; objevuje předsudky, které mohou tvořit bariéry v komunikaci napříč firmou, pozoruje „běžný“
život firmy.

Metody sběru a vyhodnocování dat
Pro sběr dat i jejich vyhodnocení používáme kombinaci kvantitativní i kvalitativní metody, abychom zúročili výhody, které s sebou obě metody přináší.
Výstupem kvantitativních metod, jak napovídá jejich název, jsou statistiky, grafy, škály apod. Používají
se k ověření hypotézy, přesvědčení např: „Ženy a muži v naší firmě mají stejně vysoký plat.“ nebo „Naše
firma využívá etický kodex k formování firemní kultury.“ Na první pohled se může zdát, že získáme jasná,
jednoznačně prokazatelná data. Musíme však vzít v úvahu, že do hry vstupuje naše interpretace, např.
při tvorbě dotazníku pracujeme s omezeným okruhem otázek, které do něj zařadíme. Přesto, že dbáme
na formulaci otázek, jsme vždy svázáni omezením konkrétního znění. (Otázky jsou omezeny konkrétní
formulací.) Zkrátka, kvantitativní analýza má svá úskalí vyplývající ze samotné podstaty metody. Proto je
nutné vyvarovat se zkreslení nebo mylným závěrům. Data nabytá prostřednictvím kvantitativní metody
tedy využíváme k dokreslení informací získaných kvalitativní analýzou, k vytvoření celkového obrazu.
Kvalitativní metody jsou založeny na vyvozování, úsudku, interpretaci, hledají vztahy mezi proměnnými.
Podstatné je vnímání dat v jejich kontextu. Hledají odpověď na otázku Jak?, případně Proč?. „Jak vysoký je
plat mužů/žen na stejné pozici v naší firmě?“ nebo „Jak využívá naše firma etický kodex?“ Sběr dat a jejich
analýza je tedy proces, kdy sbíráme data nejrůznějšího charakteru, která interpretujeme. Hledáme souvislosti, vyvozujeme závěry a ty přehodnocujeme s případným nově odhaleným kontextem. Jdeme napříč
zdroji a hledáme odpověď na výzkumnou otázku.

Zdroje dat
Aby se podařilo zdárně podchytit všechny vlivy uvnitř organizace, je užitečné čerpat data k analýze z více
zdrojů. Těmi mohou být dotazníkové šetření, firemní dokumenty, pozorování, vedení rozhovorů.

Dotazník
Obvykle s ním „vstupujeme“ do firmy. Slouží k získání prvotního obrázku. Statistika odhalí základní data,
kvalitativní metoda poslouží k ověření ochoty k vyjadřování a ke zjištění, jak respondenti a respodentky
znají problematiku diversity.
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Sebediagnostický dotazník

1. Jaký je poměr mužů a žen zaměstnaných ve vaší firmě, jaká je věková struktura zaměstnaných a kolik
osob máte na rodičovské dovolené?
a) Počty přesně nevíme, ale neupřednostňujeme žádnou skupinu, protože víme, že smíšené týmy jsou
výhodné.
b) Personální statistiky si vedeme a průběžně aktualizujeme, abychom mohli přizpůsobit nabídku benefitů a vzdělávání.
c) Tyto ukazatele nesledujeme, razíme heslo, že když je někdo schopný a výkonný, tak u nás dostane
prostor; benefity a vzdělávání máme univerzální.
2. Jak zjišťujete pracovní atmosféru v týmu?
a) Nezjišťujeme tyto věci cíleně, máme zkušenost, že vykrystalizují samy.
b) Potřeby i spokojenost zjišťujeme nárazově, individuálně, např. při neformálních setkáních týmu; podle možností přijmeme opatření, z čehož se lidé dozvědí, jestli jsme se jejich podnětem zabývali nebo
ne.
c) Máme osvědčené dotazníky (diskuse, workshopy apod.), kterými průběžně mapujeme spokojenost
v týmu a potřeby, závěry poté vyhodnocujeme, zohledňujeme v praxi a komunikujeme zpět do týmu.
3. Jaké je složení zaměstnaneckých benefitů vaší firmy?
a) Dbáme na to, aby benefity odrážely filozofii naší firmy, odpovídaly struktuře a potřebám našeho týmu
a měly potenciál přilákat případné uchazeče/ky z málo zastoupených skupin, aby byly známé a dostupné všem zaměstnaným bez rozdílu.
b) Benefity nepromýšlíme do hloubky, ale intuitivně se snažíme, aby byly rozmanité a motivační.
c) Benefity poskytujeme minimálně nebo vůbec, neboť jsme přesvědčeni, že nejvíce motivuje mzda
a její nenároková složka.

Pozn.: Sebediagnostický dotazník v plném rozsahu naleznete na www.centrum-kaspar.cz.
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Dokumenty
Jde o firemní dokumenty, např. etický kodex, směrnice, kolektivní smlouvu, pracovní inzerci, organizační
strukturu apod.

Pozorování
Zúčastněné × nezúčastněné2
Strukturované × nestrukturované3
Otevřené × skryté4

Rozhovor
Řízený strukturovaný × řízený polostrukturovaný
Skupinový × individuální
Fokusní (ohniskový) skupinový rozhovor5
Brainstormingová sezení6
Workshopy (pracovní skupiny)7
Miniankety8

Naše zkušenosti s vybranými metodami:
Cílem dotazníkového šetření je získat základní informace v oblastech diversity auditu od co největšího
počtu zaměstnanců a zaměstnankyň. Proto je velmi podstatné úvodní informování o auditu, aby všichni
zaměstnaní rozuměli, proč je ve firmě realizován, a byli motivovaní se zapojit. Dotazníky vám napoví, které
oblasti jsou klíčové, na co se soustředit při dalším sběru dat. Může se dokonce stát, že vlivem výsledků
z dotazníku přehodnotíte, čemu v rámci předvybraných tematických okruhů věnovat větší pozornost.
Flexibilní auditní tým dokáže na vaše změny v prioritách pružně zareagovat.
Analýza interních dokumentů je zaměřena na nastavení personálních procesů ve firmě, zda zohledňují
principy rovnosti. Sleduje, které procesy jsou ošetřeny formálně a kde naopak převažuje neformální úzus.
Pokud je prováděna externí firmou, je obzvláště třeba vyžadovat dodržování etických zásad.

2
3
4
5
6
7
8
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Účastní se pozorovatel děje?
Je předem připravený scénář, tedy osnova toho, co má pozorovatel/ka zaznamenávat a čeho si všímat?
Informuje pozorovatel o svém pozorování?
Zaměřuje se na vybraná témata (2–3), která jsou vedoucí/m rozhovoru vnesena a dále diskutována
a moderována.
Evokace nápadů a podnětů ke zkoumanému tématu.
Řešení konkrétních témat či problémů.
Krátké rozhovory na doplnění informací k hlavním zkoumaným tématům.



Jak se cítíte po přečtení níže uvedené pozvánky? Napadá vás, jak text vylepšit?

Pozvánka
na celofiremní setkání všech zaměstnanců firmy v roce 2013.
Vážení kolegové,
v čase adventním si připomínáme, že opět nastal čas na tradiční předvánoční setkání
zaměstnanců naší firmy.
Toto setkání se koná 15. 12. 2013 od 18.00 v restauraci U Radnice v Liberci.
Všichni jste vítáni.
Ing. Petra Nováková
ředitel


Vědí všichni vaši zaměstnaní, že
jsou vítáni na firemních akcích?
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V interních dokumentech firem často narážíme na to, že zaměstnavatelé nepoužívají genderově korektní
jazyk.



Za genderově korektní jazyk považujeme volbu takové formulace v textu, kterým se cítí být
osloveni/y ženy i muži.
Pokud se vrátíme k výše uvedené pozvánce firmy, která zaměstnává 40% žen, může se stát,
že některé ženy vyhodnotí situaci tak, že jim akce není určena, případně se budou cítit
diskriminovány. Tvůrce pozvánky může argumentovat, že je přece logické, že pod pojmem
zaměstnanci se myslí ženy i muži. Ovšem pokud mu předložíte stejnou pozvánku překlopenou
čistě do ženského rodu, už mu nebude připadat tak adresná, jak zamýšlel.
Úplnost a správnost v písemném projevu přispívá k účinnějšímu ztotožnění se s obsahem textu
a předcházení nedorozumění.

Zúčastněné pozorování se může realizovat na poradách, schůzkách zaměstnanců a zaměstnankyň s managementem i při běžných návštěvách firmy za účelem rozhovorů apod. Pozorováním ověřujeme, jakým
způsobem se komunikuje; máme šanci v přirozeném prostředí zachytit, jaké jsou vztahy mezi účastníky.
Pro pozorování není tedy podstatný předmět porady nebo schůzky – není třeba bát se zneužití informací.
Individuální a skupinové rozhovory slouží k ověření hypotéz utvořených na základě informací z dotazníků, výsledků předchozích analýz a k doplnění chybějících informací. Pro kvalitní výstupy těchto rozhovorů je podstatný výběr respondentů z řad zaměstnanců a zaměstnankyň. Auditní tým potřebuje získat
ucelená data napříč firmou, tedy napříč její organizační strukturou i pracovními pozicemi. Významnou
roli zde hraje i osobnostní charakteristika jednotlivých zaměstnaných, zda jsou komunikativní, otevření
a nebojí se formulovat své názory.
V případě rozhovorů je vhodné pořizovat audionahrávku, která bude následně přepsána. Současně s tím
může jeden/jedna z dvojice dotazujících pořizovat písemné poznámky na místě, aby bylo možné operativně zaznamenat podstatné či překvapivé informace.
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Etické principy
Při sběru dat je zcela klíčové dodržovat etické zásady. Auditní/realizační tým pracuje s velmi citlivými daty.
Firmy mohou pociťovat obavy poskytnout důvěrné dokumenty někomu „cizímu“, přizvat jej k interním
jednáním apod. Stejně tak účastníci a účastnice rozhovorů mohou mít obavy, aby jim rozhovor nějak
neuškodil v jejich pracovním působení. Je nanejvýš důležité rozptýlit oba typy obav. Po formální stránce
jsou ošetřeny dvěma typy dokumentů – dohodou o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací mezi
dodavatelem auditu a zaměstnavatelem; informovaným souhlasem na straně zaměstnaných. Po stránce
neformální je třeba především působit profesionálně, empaticky a transparentně (vyjasňovat svou pozici,
zodpovídat dotazy, bránit zneužití poskytnutých informací).
Budujte pocit důvěry a poučte účastníky/ice rozhovorů, diskusí a pozorování o pravidlech, kterými se
řídíte. Připravte si informovaný souhlas, tj. dokument, kde popíšete průběh a okolnosti výzkumu a kde se
zaručíte dodržovat etické zásady.



Vytvořte seznam hlavních etických zásad, které by podle vás neměly chybět v informovaném
souhlasu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

V našem informovaném souhlasu ctíme:
Dobrovolnost – osoba se zúčastní výzkumu, jen když s ním souhlasí.
Mlčenlivost – dotazující je povinen/povinna zachovávat mlčenlivost.
Anonymita – je nutné zajistit anonymitu všech odpovědí, dotazující nesmí prozradit identitu účastníků/ic nikomu dalšímu.
Právo odmítnutí – zaměstnanci a zaměstnankyně by měli mít právo odmítnout odpověď na kteroukoli
otázku bez udání důvodu, právo ukončit rozhovor či odmítnout jeho audiozáznam.
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Analýza a interpretace dat
Jedná se o dva procesy, které spolu neodmyslitelně souvisí a mnohdy se vzájemně prolínají. V rámci analýzy jde o hledání vzorců a souvislostí s oblastmi, které jsou vytyčeny jako předmět našeho zkoumání
(Hendl, 2006). Jakmile zasazujeme zjištěná data do širšího kontextu a vytváříme vlastní úsudky a závěry,
jedná se o interpretace shromážděného materiálu. Data lze vyhodnocovat při individuální či skupinové analýze. Skupinová oproti individuální umožňuje podrobit zkoumané oblasti různým pohledům více
osob, čímž se interpretace stává komplexnější.
Během sběru dat a jejich analyzování se auditní tým schází na pravidelných schůzkách. Zde se diskutují
závěry, ke kterým došli auditoři a auditorky během jednotlivých fází analýzy, a radí se o dalším postupu při
sběru dat a jejich následné analýze.
Výstupy všech metod je třeba také konzultovat a průběžně „ověřovat“ u vedení firmy, aby vznikl obousměrný proces utváření obrazu o daném tématu.
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Závěrečná zpráva
Výsledky auditu, tedy analýzy všech dostupných zdrojů, jsou shrnuty v závěrečné zprávě. Jde o dokument, který připravuje auditní tým pro vedení firmy.
Závěrečná zpráva předkládá zjištění, identifikuje slabá a silná místa a obsahuje doporučení pro další
rozvoj v jednotlivých oblastech auditu.



Ukázka zjištění ze závěrečné zprávy:
Během diversity auditu jsme reflektovali vývoj postojů zaměstnanců/kyň v oblasti interní
komunikace a formálního předávání informací. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že formální
komunikace, jmenovitě předávání informací, je některými zaměstnanci/kyněmi chápáno jako
problematické. V individuálních rozhovorech byl tento nedostatek vnímán s pochopením
a převážně pozitivně. „Někdy mám pocit, že nemám dostatek informací, ale nemám nápad, jak
to ošetřit. Způsob předávání informací mi připadá efektivní“.

Aby tyto informace nebyly vytrženy z kontextu, popisuje zpráva průběh jednotlivých aktivit auditu, použité metody, zmiňuje specifika společnosti, která byla zásadní pro proces interpretace a ovlivnila výsledky
auditu. Závěrečná zpráva neslouží jen jako zdroj informací o auditu, její další funkcí je vtáhnout čtenáře/ky
do problematiky diversity a motivovat je k další práci v oblasti personální i firemní kultury. Zpráva je tak
odrazovým můstkem pro dlouhodobější proces zavádění diversity managementu do firmy.



V závěrečných zprávách, které jsme zpracovali v rámci projektu 50+ výhod rovných příležitostí,
jsme do závěrečné části zařadili dvě souhrnné kapitoly. První z nich se věnovala příkladům
dobré praxe, které jsme v rámci auditu objevili v dané firmě. Ty může společnost využít
pro své prezentování jako společensky odpovědné firmy jak uvnitř organizace, tak směrem
k veřejnosti. Druhá kapitola vždy shrnovala kroky, které jsou podle auditního týmu nezbytné
pro nastartování pozitivních změn ve firmě a které by neměly chybět v akčním plánu.


„Zaměstnanci v kategorii 50+ tvoří v dopravním podniku nemalé procento.
Budou postupně odcházet do důchodu a čelíme problému, jak předat zkušenosti
mladším, když nám v zaměstnanecké struktuře úplně chybí některé generace.“
(Ludvík Lavička, DPMLJ)
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Komu je určena závěrečná zpráva?
Se závěry by mělo být seznámeno jak vedení firmy, tak zaměstnanci a zaměstnankyně firmy.
Na první pohled by se mohlo zdát, že nejjednodušší bude zprávu si nastudovat a na případné nejasnosti se
zeptat auditního týmu. Naše praxe ukázala, že je efektivní zorganizovat setkání auditního týmu a vedení
společnosti, kde jsou představena hlavní zjištění a doporučení závěrečné zprávy. Této pracovní schůzky
by se měli zúčastnit zástupci a zástupkyně vedení společnosti, kterých se zavádění nových opatření do
praxe bude týkat (např. vedoucí výroby ve výrobním podniku), dále pak zástupci a zástupkyně z top managementu a z personálního oddělení. Prezentace má tak spíše podobu otevřeného dialogu.


„Auditní tým nese pohled zvenku a my přinášíme produktivní reakci na něj.
Chceme, aby se na té reakci podíleli všichni zaměstnaní. Cestou je například
dotazníkové šetření.“
(Martina Poršová, DPMLJ)


Kdo všechno se bude moci
vyjádřit k výstupům z vašeho
diversity auditu?
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Schůzka nemá jen informativní charakter. Podstatné je vytvořit prostor pro diskusi, probrat jednotlivá
zjištění a doporučení. Auditní tým přistupuje k prezentování výsledku auditu vždy s pokorou, vědom si
možných zkreslení, která mohou vzniknout při sběru dat (např. omezeným počtem dokumentů k analýze
či zapojených účastníků/ic) a nevyhnutelně vyplývají z limitů použitých metod. Prezentuje však v daném
čase a za daných zdrojů jedinečný obraz o firmě z vnějšího pohledu, což má pro management nedocenitelnou hodnotu. Dalším cílem auditního týmu je vzbudit zájem a motivovat všechny zúčastněné k aktivní
účasti na zavádění a prosazování jednotlivých opatření v praxi. Diskutování o problému, probírání jednotlivých zjištění a doporučení všemi zúčastněnými přináší i možnost objevovat nové souvislosti, které se
mohou hodit při tvorbě plánu rovných příležitostí a diversity i při realizaci jednotlivých doporučení.


„Díky zprávě jsme si uvědomili, že dopravní podnik dělá spoustu věcí, aniž by
musel, například v oblasti péče o odcházející zaměstnané. Potěšilo nás, že se zde
projevuje takové mezigenerační souznění mezi lidmi.“
(Marcela Minaříková, DPMLJ)

Se závěrečnou zprávou by měli být seznámeni i zaměstnanci a zaměstnankyně, a to především ti, kteří se
účastnili aktivit auditu. Forma a rozsah záleží na zaměstnavateli. S výsledky může zaměstnané seznámit
auditní tým, nebo zaměstnavatel sám.
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Akční plán
(plán podpory rovných příležitostí)
Akční plán je přímým nástrojem k zavádění diversity managementu do praxe. Vychází z firemní vize
a strategie, zohledňuje firemní cíle a doporučení vyplývající ze závěrečné zprávy z absolvovaného diversity auditu.



Pro ilustraci uvádíme příklad možného doporučení ze závěrečné zprávy:
Zavést hodnotící pohovory. Rozhovory umožní oboustranně získávat zpětnou vazbu. Dají
se použít k monitoringu potřeb zaměstnaných v různých oblastech personální politiky,
především v oblasti vzdělávání a kariérního růstu. Hodnotící pohovory umožní posílit kladnou
motivaci zaměstnanců a zaměstnankyň. Momentálně mají zaměstnanci/kyně pocit, že
zpětnou vazbu získávají pouze v případě, kdy nastane problém.

Na základě dialogu uvnitř firmy si stanovte konkrétní cíle v oblasti diversity managementu, které budou
zařazeny do akčního plánu. Výsledkem dialogu by měla být vzájemná rovnováha, tzv. win-win řešení9.
Zaměstnaní i zaměstnavatel naplní svůj záměr, nebo vyřeší problém. Výsledkem je rovnováha mezi aktivitami, které upřednostňuje vedení firmy, a těmi, o které projevují zájem zaměstnaní.

Prostředky zapojení zaměstnaných do dialogu:
•
•
•
•
•
•

Pracovní skupina
Workshop
Skupinová diskuse
Kulatý stůl
Dotazníkové šetření
Schránky důvěry

Cíle stanovené vzájemným dialogem jsou zahrnuty do akčního plánu. Specifikujte konkrétní kroky/úkoly,
termíny a osoby zodpovědné za jejich realizaci. Akční plán může zahrnovat i finanční náročnost jednotlivých kroků a indikátory, které budou usnadňovat kontrolu realizace. Nezapomínejte se k akčnímu plánu
vracet a kontrolovat naplňování jednotlivých cílů.
9
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Win-win řešení zohledňuje primárně vůli, přání a vnímání situace účastníky, kterých se týká. Jedná se
o obecnou strategii lidské interakce, kdy všechny zúčastněné strany hledají takové řešení, které nebude
v rozporu s požadavky kteréhokoli jiného účastníka či účastnice této situace (např. Donaldson, Frohnmayer,
2007).

Desatero diversity managementu
1. Stanovte si jasný cíl
Sepište si seznam problémů, které vás trápí. Přemýšlejte o aktivitách, které vám pomohou problémy řešit
a přitom z nich budete mít užitek vy i vaši zaměstnanci a zaměstnankyně. Takové vyberte k realizování.
Stanovení cíle vám v budoucnu usnadní kontrolu výsledků.

2. Plánujte realisticky
Při implementaci plánu rovných příležitostí do praxe nezačínejte s příliš mnoha aktivitami najednou. Jděte
krok po kroku. Stanovte si rozpočet na jednotlivé aktivity.

3. Provádějte průběžné hodnocení
Pravidelně sledujte vývoj opatření v praxi. Výsledky pravidelného hodnocení by měly ukazovat pokrok.
Pokud aktivity stagnují, je třeba změnit strategii!

4. Informujte a komunikujte
Zavádění diversity a rovných příležitostí je přínosem samo o sobě, ale je třeba o nich informovat okolí.
Vysvětlujte, co jsou rovné příležitosti a diversity management, proč s nimi přicházíte, co očekáváte a jaký
to bude mít vliv na zaměstnané a firemní kulturu. Dosáhnete víc, když o vašich aktivitách budou vědět
zaměstnaní, ale i veřejnost.

5. Zaujměte své zaměstnance a zaměstnankyně
S podporou zaměstnaných bude audit i zavádění inovací do praxe mnohem jednodušší. Udržíte si perspektivní pracující a přilákáte nové talentované uchazeče/ky.

6. Najděte si „spojence“ mezi zaměstnanými
Vytipujte si zaměstnané, kteří jsou zapálení pro věc. Budou vašimi oporami, usnadní realizaci a pomůžou
vám s motivací ostatních zaměstnaných. Nepřímo posílíte formální komunikaci i neformální vazby.

7. Budujte pocit důvěry
Do firemního prostředí audit přináší něco nového. Část zaměstnaných bude pravděpodobně ke změnám
skeptická. Přistupujte k auditu poctivě, pracovitost přináší výsledky a pomůže vám přesvědčit zaměstnané, že to myslíte vážně, že diversity audit je tady především pro ně a není se čeho obávat.
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8. Zpětné vazby není nikdy dost
V průběhu auditu nezapomínejte informovat zaměstnané o provedených krocích. A to i v případech, kdy
se takový krok ukáže jako nesprávný a nebude realizován, nebo bude muset být přistoupeno k náhradnímu řešení. Transparentní systém pravidelného informování zvýší důvěru v audit, ve vaše vedení a kromě
toho posílí motivaci i loajalitu zaměstnaných.

9. Rozvíjejte invenci
Člověk je tvor tvořivý. Podporujte a využívejte kreativního potenciálu svého i svých zaměstnaných. To, co
funguje jinde, může u vás fungovat lépe. Následujte své vize a uveďte je v život.

10. Buďte o krok napřed
Nebojte se nového, zkoušejte nevyzkoušené. Sledujte novinky a trendy, vzdělávejte se. Nové informace
můžete vyhledávat na webu, v časopisech, na školeních a workshopech. Sdílejte nové zkušenosti a nápady se svými spolupracovníky a kolegy i na konferencích. Hledejte nové souvislosti a inspiraci. Odvaha
zavést nová, neotřelá opatření se pozitivně projeví nejen v oblasti rovných příležitostí a slaďování, ale i ve
firemní kultuře. Nové přístupy se vám budou snáze prosazovat i v jiných oblastech.
Už víme, že diversity audit funguje jako prostředek. Je to první krok na cestě ke změně. Přinesli jsme vám
pravidla, která jsou nezbytná pro úspěšnou implementaci této změny do praxe. Nastartujte firemní procesy, které budou životaschopné a které se budou neustále rozvíjet. Čeká vás velký kus práce. Pečlivá práce
však přinese bohatou úrodu. Držíme vám palce!

A když už toho budete mít plné zuby,
když nebudete vědět kudy kam, jsme tu pro vás.
Auditní tým Centra Kašpar
www.centrum-kaspar.cz

38

Použitá literatura
Donaldson, M. C., Frohnmayer, D. 2007. Negotiating for dummies. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
ISBN: 978-0-470-04522-0.
Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0219-6.
The European Comission. 2003. The Cost and Benefits of Diversity [online]. Brussels: European Comission [cit. 31. 8. 2014]. Dostupné z: <http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/
references/others/17%20-%20Costs%20and%20Benefits%20of%20Diversity%20-%20EU%202003%20
ExSum.pdf>.
Keil, Marion, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika
Plett, Kailash von Unruh. 2007. Diversity Management. Vzdělávací manuál [online]. International Society
for Diversity Management [cit. 31. 8. 2014]. Dostupné z: <http://www.idm-diversity.org/files/EU0708-TrainingManual-cs.pdf>.

39

V této edici rovněž vyšlo
Benešová, J., Myšák, J., Rengerová, Z., Sulovská, I., Žaludová, S. 2013. (S)ladíme s Kašparem aneb Příklady
vstřícných firemních opatření. Liberec: Centrum Kašpar. ISBN 978-80-905552-2-8.
Benešová, J., Myšák, J., Rengerová, Z., Sulovská, I., Žaludová, S. 2013. (S)ladíme s Kašparem aneb Jak být
v pohodě v práci i doma. Liberec: Centrum Kašpar. ISBN 978-80-905552-1-1.
Benešová, J., Duschková, V., Kočnarová, P., Myšák, J., Valnohová, I. 2013. (S)ladíme s Kašparem aneb Metodika benefitu hlídání dětí v domácnostech. Liberec: Centrum Kašpar. ISBN 978-80-905552-0-4.
Benešová, J., Rozkovcová, E., Sulovská, I., Valnohová, I. 2014. Firemní hity: Nadčasové benefity. Liberec:
Centrum Kašpar. ISBN 978-80-905552-6-6.
Ježková, B., Benešová, J., Sulovská, I., Valnohová, I. 2014. Různé generace – lepší spolupráce. Liberec:
Centrum Kašpar. ISBN 978-80-905552-7-3.
Benešová, J., Myšák, J., Sulovská, I., Valnohová, I., Zemanová, S. 2014. Vítejte v (Libereckém) kraji dobré
firemní kultury. Liberec: Centrum Kašpar. ISBN 978-80-905552-3-5.
Benešová, J., Myšák, J., Sulovská, I., Valnohová, I. 2014. S „padesátkou“ na krku. Liberec: Centrum Kašpar.
ISBN 978-80-905552-5-9.

40

Autorský tým:
Jana Matyášová, Monika Gavlasová, Lenka Laurenčíková,
Jana Benešová, Ivana Sulovská, Ivona Valnohová
Fotografie: Jarmila Hušková
Grafika: Ondřej Horáček | www.ohoracek.cz
ISBN 978-80-905552-4-2

43

 �  �  �  �   �  �  �  �
Diversity
 management
�  �   �  �  �  �   �
 v� praxi
  �  �  �  �  �  � 
 �  �  �  � 

 �  � 

Centrum Kašpar, o. s.

 �  �  �  �  � 

 �  �  �

Nezisková organizace Centrum Kašpar vznikla v roce 2005 na podporu rodin, zejména rodičů malých dětí při
návratu na trh práce. Dnes nabízí poradenské služby lidem, kteří zvažují změnu své profese, obtížně získávají
zaměstnání nebo potřebují konzultovat sladění práce a rodiny. Druhou oblastí činnosti je vzdělávání – tedy
nabídka akreditovaných rekvalifikačních kurzů, Podnikatelské akademie a motivačních JobClubů. Jako
doprovodnou službu nabízí Centrum Kašpar všem svým klientům a klientkám hlídání dětí v herně. Tým odbornic
a odborníků pro zaměstnavatele vytipuje a proškolí kandidát(k)y na obsazovaná pracovní místa. Organizace dále
nabízí podporu firem na poli rovných příležitostí (nejen) žen a mužů, zejména diagnostikou firemního klimatu
formou genderového nebo diversity auditu. Centrum Kašpar pořádá workshopy pro zaměstnavatele na témata
zaměstnanecké rozmanitosti a vstřícné firemní politiky, vyhlašuje soutěž Vstřícný zaměstnavatel a testuje ve
firmách benefity hlídání dětí v domácnostech a respitní asistence pro osoby blízké (nárazová výpomoc).
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výhod rovných příležitostí
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Projekt usiluje o rovné postavení zaměstnanců/kyň starších 50 let na trhu práce. Podporuje zavádění diversity
managementu ve firmách, posiluje mezigenerační spolupráci a testuje novinky na poli personálních opatření –
interní mezigenerační mentoring či benefit nárazové výpomoci se členem rodiny.
Projekt je financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
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