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ÚVOD: Než se vydáme na cestu
Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

listujete textem s neobvyklým a pro někoho z vás možná i nic neříkajícím názvem Metodika ex-
terního benchmarkingu genderových vztahů aneb frčíte na genderu? Ať ji máte v ruce 
náhodou, nebo jste po ní sáhli cíleně, protože jste zvědaví, co se v ní píše, budeme rádi, neod-
ložíte-li ji. 

Metodika externího benchmarkingu genderových vztahů (EBGV) je určena všem, kteří se zajímají 
o rovné příležitosti se zaměřením na rovnost žen a mužů. Proto není důležité, zda vlastníte firmu, 
nebo jste zaměstnancem, zaměstnankyní, nebo si teprve práci hledáte. Cílem tohoto textu je po-
psat jeden z nástrojů, který umožňuje genderově rovné nastavení firemních personálních procesů 
a firemní kultury tím, že je porovná s procesy ve srovnatelných firmách. A to jsou informace, kte-
ré mohou být přínosem pro každého. Proto vás zveme na společnou vyjížďku po spletité cestě 
k genderově vyvážené firmě, tedy ke čtení dalších stránek.

Proč byste ji měli číst dále? Důvod je jednoduchý. Vysvětlíme v ní, jak prostřednictvím správně 
nastavených personálních procesů získat a udržet loajální a motivované zaměstnané, kteří přispě-
jí k ekonomickému růstu a konkurenceschopnosti. Pojďme proto nejdříve postupně rozklíčovat 
onen dlouhý a cizí výraz. Startujme od Adama (nebo Evy?), tedy od výrazu gender. Ten jste již 
určitě slyšeli. Co ale přesně znamená?

Gender je anglický výraz, pro který neexistuje v češtině ekvivalentní vyjádření. Do češtiny se pře-
kládá zjednodušeně jako pohlaví. Přitom se jedná o úplný opak jeho významu. Vyjadřuje soubor 
vlastností, zájmů, chování, které jsou v určité společnosti a v určitém období očekávány od mužů 
a žen. Označuje tedy to, co s biologickým pohlavím nemá nic společného.

Paradoxně právě specifické zájmy, chování a vlastnosti mužů a žen společnost vnímá jako přiroze-
né a neměnné, i když si je vytváříme tak, jak je chceme mít. Vyjádřeno stručně: 

„Ženami [muži] se nerodíme, ale stáváme se jimi.1“

1 Beauvoirová, S. 1967. Druhé pohlaví. Praha: Orbis.

 (Simone Beauvoir, 1967) 
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Zatímco kategorie pohlaví je univerzální kategorií a nemění se podle času nebo místa, gendero-
vé role, chování a normy, spojované se ženami a muži jsou v různých společnostech, v různých 
obdobích či sociálních skupinách rozdílné. Jejich závaznost či určení je jen dočasným stupněm 
vývoje sociálních vztahů v dané kultuře.

Příklad

Odlišné pojetí mužské a ženské role nalezneme, podíváme-li se do historie. Například tradiční 
vymezení mužské a ženské role v období patriarchátu bylo velmi striktní a neměnné. Muži i ženy 
přesně znali rozsah svých povinností, které byly vyžadovány společností. Bylo pro ně nemyslitel-
né tyto role upravovat, nebo dokonce měnit. Přísně byly rozlišeny nejen mužské a ženské práce 
a činnosti, ale i prostory či pracovní nástroje. 

Za rozdílnými genderovými rolemi nemusíme „cestovat“ jen do historie. Porovnáme-li současné 
postavení žen a mužů v evropských zemích s postavením žen a mužů v arabském světě či na afric-
kém kontinentu, máme jistě názorné příklady rozdílného genderového přístupu, který se netýká 
jen vzdělávání, rozhodování o svém životě a budoucnosti, ale i vztahu k zaměstnání a rodině. 

Podle genderových očekávání v našich současných kulturních podmínkách mají být muži silní, 
dominantní, racionální, aktivní, se zájmem o pracovní uplatnění a se spíše živitelskou a ochranitel-
skou úlohou v rodině. Naopak ženy mají být podle těchto očekávání fyzicky atraktivní, emocionál-
ní, spíš pasivní, pečující a orientované na rodinu.

V průběhu socializace se učíme, jaké vlastnosti, chování, představy jsou v dané kultuře požadová-
ny od žen a mužů, jak v souladu s nimi máme žít naše životy jako muži nebo ženy. Většina společ-
nosti tyto představy sdílí, řídí se jimi, považuje je za základní ve všech sférách života.

Aniž si to uvědomujeme, genderový pohled provází každého jedince celým životem. Začíná 
ihned po narození. Každý novorozenec je nejen okamžitě klasifikován podle pohlaví, ale je mu 
ihned také připsán určitý gender ve vztahu ke vzhledu, chování. V některých nemocnicích mají 
i  pro chlapce a  pro dívky barevně odlišené přikrývky. Všechny tyto reakce jsou začátkem gen-
derového přístupu. Začíná proces, který má v životě člověka zásadní význam. Pokračuje tím, že 
chlapci jsou oblékání do modrých barev, holčičky do růžových, hračky se dělí na klučičí a holčičí. 
Projevuje se dále při volbě povolání. Jsou obory, které jsou určeny výhradně ženám nebo mužům, 
přestože by je mohl vykonávat i jedinec opačného pohlaví.
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Ve firemním prostředí jsou uváděny ná-
zvy pracovních pozic jen v mužském rodě 
a to i tehdy, když je vykonávají hlavně ženy 
(operátor, kontrolor, inspektor). Obecně 
se používají hlavně výrazy v  mužském rodě 
jako pracovník, zaměstnanec. Je to proto, že 
mužský princip v  naší kultuře vzbuzuje větší 
respekt, vážnost a úctu. Odráží se to v platové 
nerovnosti, nerovnoměrně rozložené péči v ro-
dině a dalších oblastech.

Jak vyplývá z  předchozího odstavce, gender je 
vztahový pojem. Vnímání ženského principu má 
smysl jen ve vztahu k  mužskému a  naopak. Kdy-
bychom některé lidské jedince v  dané společnosti nespojovali s  vlastnostmi, chováním, zájmy 
přisouzenými ženám, nemohli bychom jiným přisuzovat vlastnosti, zájmy mužské. Genderové 
vztahy jsou tedy nejobecněji řečeno vyjádřením vztahu mezi ženami a muži, zahrnujícího všech-
ny oblasti lidské společnosti.

Aktivita: Jeden z pohledů na gender ve firmě

Projděte si pracoviště ve firmě a podívejte se na ně z genderového hlediska.

 »Existují prostory, kde převážně pracují ženy nebo muži? 
 »Liší se tyto prostory? Jestliže ano, čím se liší?
 »Jaké mohou být přínosy a negativa takových odlišení?
 »Jakým dojmem působí pracoviště s genderově smíšeným kolektivem?
 »Čím jsou odlišnosti podle vás způsobeny?

Nyní popojeďme k dalšímu nevšednímu slovu „benchmarking“. Co vyjadřuje? 

Čtenář nebo čtenářka se středně pokročilou znalostí angličtiny asi tuší, co by mohl znamenat. 
V angličtině výraz benchmarking označuje měřítko, hodnocení, porovnání s druhými. Většinou 
se jedná o porovnávání procesů, produktů nebo služeb nějakého subjektu s procesy, produkty 
nebo službami jiných srovnatelných subjektů. 

 „Nejlepší přehled o genderu ve firmě získáte z ptačí perspektivy.“  
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V  našem kontextu je také výrazem pro 
porovnávání a  hodnocení, ale týká se 
porovnávání personálních procesů za-
měřených na rovné příležitosti mezi muži 
a  ženami.2 Zároveň obsahuje i  hledá-
ní lepších cest a  způsobů, jak procesy 
nastavit efektivněji. Důležitou součástí 
benchmarkingu je i  sdílení zkušeností 
a nejlepší praxe se srovnatelnými subjek-
ty. Jedná se proto o  externí porovnávání 
a měření, tedy o externí benchmarking.

První úsek na naší cestě máme za sebou. 
Pohledem do zpětného zrcátka si shrňme 
zásadní poznatky: 

• Externí benchmarking genderových vztahů (EBGV) je jedním z  nástrojů pro mapování, 
porovnávání a vyhodnocování fungování firemní politiky z genderového pohledu. 

• Cílem EBGV je genderově korektní nastavení personálních procesů ve firmě na základě 
porovnání zkušeností, inspirace od jiných srovnatelných subjektů. 

• EBGV je metoda, která umožňuje zlepšování učením se od druhých. 

Neodradili jsme vás? Pokračujme tedy v naší cestě dále. 

2  Rovnost příležitostí znamená stejné zacházení, stejné šance a podmínky uplatnit se ve společnosti a dosáhnout svých 
práv bez ohledu na pohlaví.

 „Jak často se ve firmě díváte do zpětného zrcátka?“  
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JAK EXTERNÍ BENCHMARKING 
GENDEROVÝCH VZTAHŮ REALIZOVAT: 

Zvládneme cestu vlastními silami? 
Už víme, co EBGV znamená. Nyní vás pravděpodobně napadá otázka, proč se genderovými 
principy na pracovišti zabývat, proč by se měl EBGV provádět.

Česká republika se jako členská země Evropské unie hlásí k principům lidských práv a rovných 
příležitostí. Každý jedinec má mít ve společnosti rovnocenné možnosti a podmínky pro své uplat-
nění. Má být spravedlivě hodnocený jako individuální osobnost bez ohledu na pozitivní nebo 
negativní předsudky. Tyto principy jsou podpořeny řadou zákonů jak na úrovni EU, tak i v rámci 
legislativního systému ČR - viz příloha č. 1. 

Stejně jako se musí na silnici dodržovat pravidla silničního provozu, musí se dodržovat zákony 
v oblasti rovných příležitostí. Legislativa ale určitě není jediným důvodem proč se snažit o jeho 
aplikaci ve všech sférách společnosti.

Určitě důležitější je vnímat rovné příležitosti jako nástroj pro vytváření vhodného prostředí a pod-
mínek pro každého jedince, které firmě přinesou efekt v podobě zisku, loajality zaměstnaných, 
konkurenceschopnosti. 

Příklad

Péči o zaměstnané si můžete předsta-
vit podobně jako péči o automobil. 

Když máte doma poruchový model z dru-
hé ruky, který pomalu dosluhuje, nejspíš 
vám tolik nesejde na tom, že není gará-
žovaný. Patrně mu nebudete chtít dopřát 
drahý olej, pravidelný servis, ani benzín 
s  aditivy. Jednoduše proto, že se vám 
do něj nevyplatí investovat a zabývat se 
jeho potřebami. A  s  lidskými zdroji je 



 „Hýčkejte si osvědčené.“ 
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to podobně. Jen si musíte ujasnit, jestli se 
ke svým zaměstnaným chcete chovat jako 
k ojetině, nebo jako k novému nablýskané-
mu luxusnímu vozu. Bez správné péče bude 
i váš nový čtyřkolový miláček za pět let doslu-
hovat a vy budete muset investovat do nové-
ho. Nic proti gustu, máte-li na to prostředky. 
Jenže dobré auto seženete doslova na každém 
rohu. Ale dobrého zaměstnance?

Ve kterých firmách je vhodné externí ben-
chmarking genderových vztahů použít?

Odpověď je poměrně jednoduchá. EBGV je určen 
pro všechny firmy, které 

• stojí o nezávislý pohled zvenčí
• chtějí se inspirovat zkušenostmi nebo postupy jiných organizací 
• nebojí se případné tipy na zlepšení svých procesů realizovat

EBGV je vhodným nástrojem zejména pro menší až středně velké firmy. Na oboru působení nezá-
leží, EBGV je univerzální nástroj. Jeho výhodou je flexibilita používaných metod i mapovaných ob-
lastí, adresnost výstupů, možnost inspirace zkušenostmi jiných firem a také komplexní zaměření.

Do EBGV se může zapojit jak úplný nováček v oblasti genderově citlivého řízení firem, tak i firma, 
která má už určitý kus cesty za sebou. Pro začátečníky bude EBGV přínosem v popisu situace, po-
může jim nastavit základní postup pro úspěšnou implementaci genderových přístupů, orientovat 
se v problematice. Pokročilejším pomůže vytipovat oblasti a způsoby, jak prohloubit a vylepšit 
stávající praxi. Všem pak může být audit nápomocen v získání příkladů dobré praxe od jiných za-
městnavatelů tuzemských nebo ze zahraničí.

Jste ještě stále na pochybách, jestli má smysl pokračovat na naší cestě a zabývat se potřebami 
mužů a žen genderovou optikou? Říkáte si, že máte důležitější úkoly a tohle nemá cenu řešit? 

Zpět k našemu automobilu. Natankovali byste benzín do dieselového motoru? Chtěli byste 

 „Máte je taky doma, i když nemají ruční brzdu?“  
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po kabrioletu, aby měl neustále vysunutou střechu? Vyhodili byste svůj osvědčený, spolehlivý vůz 
jen proto, že nemá posilovač řízení? Každé auto má své kvality. Ale je každé jiné. Proto vyžadují 
rozdílný přístup. A o tom přece nepochybujete, nebo ano?

Externí benchmarking genderových vztahů vlastními silami nebo externě?

Nyní se na naší cestě dostáváme k prvnímu rozcestí. Zvažujete, jestli je pro firmu lepší provést 
EBGV vlastními silami nebo jej svěřit do rukou odborníků, odbornic? Ať se rozhodnete jakkoliv, 
vždy ho bude zajišťovat tým lidí, který v našem textu nazýváme auditním týmem.

Jakým směrem se vydat? Zde uvádíme výhody i nevýhody obou možností.

Porovnání externí a interní formy EBGV

interní audit externí audit

výhody 

• znalost fungování interních proce-
sů, firemní kultury

• minimální finanční náročnost
• operativnost realizace i získání 

výsledků
• znalost (ne)spokojenosti zaměstna-

ných při realizaci politiky rovných 
příležitostí 

• nezávislý pohled na fungování procesů 
zvenčí

• objektivnější zhodnocení možností 
a omezení při realizaci navrhovaných 
opatření

• větší důvěra ze strany zaměstnaných, 
neobávají se otevřeně podávat informa-
ce a komentáře

• příklady dobré praxe od jiných srovna-
telných subjektů i zahraniční zkušenosti

nevýhody

• nedostatek objektivního pohledu 
zvenčí, určitá „firemní zaslepenost“

• předpoklad omezení při realizaci 
navrhovaných opatření – „toto 
u nás neprojde“

• nedůvěra ze strany zaměstnaných, 
obava otevřeně se vyjádřit

• nedostatek podkladů pro možnost 
srovnávání

• malý respekt k auditnímu týmu ze 
strany zaměstnaných

• větší časová náročnost daná studiem 
interních dokumentů, poznáváním inter-
ních procesů, slaďováním termínů pro 
realizaci některých metod

• finanční náklady spojené s realizací 
auditu

• možnost nedostatečné součinnosti při 
komunikaci mezi auditním týmem a audi-
tovanou společností
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Výčet kladů a záporů obou možností po-
važujeme za důležité doplnit o  zásady, 
které musí firma dodržet, rozhodne-li se 
pro interně provedený EBGV:

• legalita – členové a  členky auditního 
týmu mají stanoveny pravomoci odpoví-
dající rozsahu a zaměření auditu

• angažovanost – auditní tým tvoří za-
městnaní, kterým je téma rovných příle-
žitostí blízké, mají zájem o  jeho zavádění 
nebo kultivaci

• genderová diverzita – vyvážené zastou-
pení žen a mužů v týmu eliminuje stereotypní uvažování s ohledem na pohlaví

• věková diverzita – zastoupení zaměstnaných z  různých životních etap pomáhá potlačovat 
stereotypní pohled na zaměstnané v různých fázích života

• profesní diverzita – účast zaměstnaných z různých firemních útvarů je důležitá pro komplexní 
zaměření 

Pomohli jsme vám v rozhodnutí, která z cest je pro vás lepší? Věříme, že ano.

 „Když zvolíte externí tým, nezůstanete na to sami.“ 
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METODY EXTERNÍHO BENCHMARKINGU  
GENDEROVÝCH VZTAHŮ:  

Kudy vede cesta k cíli?
Jsme na dalším rozcestí, na kterém se musíme rozhodnout kudy se vydat úspěšně k cíli.

V úvodu jsme výhodnost EBGV argumentovali flexibilitou metod. O jaké se konkrétně jedná?

Jedná se o analytické metody, jejichž prostřednictvím jsou zaznamenány jak detaily ze sledova-
ných oblastí firemního prostředí, tak i komplexní pohled na stav sledovaných procesů. K zajištění 
relevantních výstupů je vhodné použít více metod. Jejich výběr závisí na velikosti a typu auditova-
ného zaměstnavatele. 

1/ Analýza interních dokumentů 

Zajišťuje získání podrobných informací o firemní kultuře a personální politice, a to nejen z pohle-
du genderu. Jedná se o dokumenty napříč firmou – např. směrnice, metodiky, pracovní a organi-
zační řád, kolektivní smlouva, etický kodex apod.

2/ Analýza webových stránek 

Důležitý zdroj informací, které o sobě auditovaná společnost sděluje veřejnosti, lze z nich poznat, 
které oblasti společnost vnímá jako prioritní, koho a jak jimi oslovuje.

Doporučení z praxe:

EBGV doporučujeme zahájit právě analýzou interních dokumentů a webových stránek. Z té lze 
následně vyvodit, na které oblasti se v rámci EBGV podrobněji zaměřit.

3/ Individuální polostrukturované rozhovory 

Jsou prováděny primárně podle předem připraveného scénáře otázek, ale vyplývají i průběžně 
v rámci rozhovoru jako reakce na odpovědi dotazovaných. Počet těchto rozhovorů není daný, zá-
visí na vyhodnocení situace auditním týmem. Také výběr osob závisí na rozhodnutí auditního týmu 
a souhlasu dané osoby se rozhovoru zúčastnit. Složení respondentů a respondentek by mělo jít 
napříč společností a zahrnovat zástupce všech útvarů a řídících úrovní. Je vhodné, aby se rozho-
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vorů zúčastnili i lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené. Pro účast na rozhovoru není limitu-
jící ani délka trvání pracovního poměru. Naopak, je výhodou znát pohled na personální procesy 
u osob, které jsou v pracovním poměru krátce, a porovnat ho s pohledem někoho, kdo nepatří 
k firemním nováčkům.

pozitiva metody
• větší otevřenost dotazovaných, protože jsou u rozhovoru sami
• jednodušší metoda pro vedení rozhovoru
• menší nároky na organizaci 

negativa metody
• časová náročnost
• nízká vypovídací schopnost odpovědí u subjektivně pozitivně nebo 

negativně zaměřených jedinců

Motto: Jaký navážete vztah s dotazovanými, taková budete mít data

Doporučení z praxe

Auditnímu týmu doporučujeme v úvodu rozhovoru 

• vysvětlit, proč se rozhovor koná, co je jeho cílem
• eliminovat nedůvěru a  podpořit otevřenost odpovědí zdůrazněním, že prostřednictvím 

rozhovorů lze získat důležité informace o  fungování vybraných procesů ve společnosti jejich 
optikou

• zaručit anonymitu ze strany auditního týmu 
• ubezpečit, že rozhovor není nástrojem kontroly ze strany vedení, ale že si přeje anonymně zjistit 

jejich potřeby a postoje ve vztahu k firmě 
• představit členy auditního týmu a vysvětlit jejich roli při rozhovoru
• garantovat právo se k určitým otázkám nevyjadřovat
• informovat o právu kdykoliv přerušit nahrávání rozhovoru na diktafon
• poučit dotazované o způsobu využití informací výhradně pro účely auditu

U rozhovorů je vhodná přítomnost dvou členů auditního týmu. Jednoho v roli tazatele a druhého 
v roli zapisovatele zásadních informací a postřehů pro analýzu. 
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Dotazovaní by měli před zahájením rozhovoru podepsat tzv. informovaný souhlas (viz příloha 
č. 2), kterým vyjadřují svolení s realizací rozhovoru. Pokud se pořizuje z rozhovoru audiozáznam, 
tak i souhlas audiozáznamem. 

4/ Skupinová diskuze 

Umožňuje provést rozhovor s více dotazovanými najednou. Provádí se také podle předem připra-
veného scénáře otázek, které se doplňují dalšími, jež vyplynou jako reakce na odpovědi dotazo-
vaných. V odůvodněných případech lze skupinovou diskuzi zaměřit jen na určitou oblast, která 
má být podrobněji analyzována. V  takovém případě bude diskuze týkat jen dané oblasti (více 
u metody fokusní skupina).

pozitiva metody

• časová úspora oproti individuálním rozhovorům
• vzájemná inspirace a motivace k vyjádření názorů mezi dotazovanými
• poskytnutí okamžité souhlasné i kritické zpětné vazby mezi dotazova-

nými a tím získání více „ověřených“ dat než u individuálních rozhovorů

negativa metody

• ostych některých jednotlivců vyjádřit svůj názor před ostatními
• nezapojování některých do diskuse 
• strhávání pozornosti na svou stranu některými jednotlivci
• nebezpečí odklonu od tématu 
• náročnější na organizaci a časové možnosti dotazovaných

Vedení skupinové diskuze je pro auditní tým náročné. Je potřeba iniciovat diskuzní atmosféru, ale 
zase uhlídat, aby se z ní nestalo bezbřehé „tlachání“ nebo one man/one woman show. 

„Nás tu nikdo neposlouchá, my se vám tu vylíváme jako vázy, ale je to proto, že je to anonymní.“ 

Počet účastníků/ic skupinové diskuze není pevně určen. Za optimální se považuje 4 – 6 respon-
dentů/ek. Také neplatí pravidla pro složení dotazovaných. Jako pozitivní se ukazuje složení lidí 
zastupující různé organizační celky. Ve specifických případech, kdy je téma pro diskusní skupinu 
přesně vymezeno, může být skupina složena ze zaměstnaných jednoho úseku/oddělení.

 (úryvek ze skupinové diskuse v rámci EBGV ve výrobní společnosti v Libereckém kraji) 
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Doporučení z praxe

Není vhodné, aby v  jedné diskusní sku-
pině byli zaměstnaní spolu s některým ze 
svých nadřízených. V  takovém případě 
nelze očekávat otevřenost dotazovaných, 
a  tudíž objektivnost odpovědí. EBGV by 
nesplnil svůj účel.

5/ Fokusní skupina 

Je variantou skupinové diskuze, avšak zamě-
řené na konkrétní téma. Výstupem jsou ne-
jen informace pro potřeby EBGV, ale i kon-
krétní náměty řešení. 

Jsou-li ve firmě shledávány problémy v interní komunikaci, výstupem fokusní skupiny by měly být 
konkrétní náměty a  doporučení, jak komunikační procesy zlepšit. Náměty vycházejí přímo od 
dotazovaných. Jinak i platí všechna pravidla uvedená pro skupinovou diskuzi. 

pozitiva metody
• konkrétní výstupy ve formě námětů a doporučení
• možnost zapojení širšího okruhu zaměstnaných do řešení konkrétního 

úkolu

negativa metody
• časová náročnost 
• náročnější na organizaci a časové možnosti zúčastněných
• náročnost na přípravu 

Poznámka

Při vedení individuálních strukturovaných rozhovorů, skupinové diskuze nebo fokusní skupiny je 
důležité věnovat pozornost formulaci otázek. 

Někdy je těžké rozhodnout, jestli při formulaci otázek dát přednost „laickému pojetí“, nebo po-
užít tzv. edukativní formu. Např. chceme-li vědět, jestli se ve firmě používá genderově korektní 





 „Všechny metody vás dovedou k cíli. Jen je správně použít.“ 
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jazyk3, můžeme otázku položit buď laicky: „Jsou vaše interní dokumenty psány v mužském a žen-
ském rodě?“, nebo ji můžeme formulovat přímo: „Je ve vaší firmě používán genderově korektní 
jazyk?“ Edukativní rozměr je zajištěn tím, že pokud dotazovaný/á pojem nezná, auditní tým ho 
vysvětlí. 

Tzv. edukativní otázky mají smysl také tehdy, když chce tým ověřit, do jaké míry zaměstnaní rozu-
mějí termínům, kterými se firma prezentuje např. na webu. Jsou tedy takovým lakmusovým papír-
kem pokročilosti firemní kultury a orientace zaměstnaných v životě firmy. 

Ať je realizována jakákoliv varianta, otázky musí být přiměřené respondentům a respondentkám, 
jejich odbornosti, zastávané pracovní pozici, vzdělání. Odhadnout přiměřenost otázek je zásad-
ním předpokladem odbornosti auditního týmu. 

6/ Dotazníkové šetření 

Vhodné je jeho využití jako doplňkové metody k výše uvedeným u společností s větším počtem 
zaměstnaných (nad 100). V dotazníku lze využít jak uzavřené otázky, tak i možnost otevřených od-
povědí. Dotazníkové šetření slouží auditnímu týmu ke zjištění základního přehledu o stavu firem-
ní kultury a o postojích a názorech většiny zaměstnaných. Je možné ho pojmout průřezově pro 
všechny auditované oblasti, nebo jej zaměřit jen na některé (slaďování pracovního a osobního 
života, rovné příležitosti, zaměstnanecké benefity). Zaměření by mělo vycházet z cílů EBGV.

pozitiva metody

• zajištění odpovědí od většího počtů respondentů a respondentek
• šíře zkoumaných oblastí
• možnost opakování a porovnávání výsledků 
• úspora času při realizaci jiných metod a odrazový můstek pro jejich kon-

krétnější zacílení 

negativa metody

• časová a organizační náročnost na přípravu 
• odborná náročnost na vyhodnocení a interpretaci výsledků
• nízká návratnost odpovědí
• nedůvěra dotazovaných v zajištění anonymity odpovědí
• formálnost odpovědí

3  Genderově korektní jazyk znamená používání tvarů jak v mužském, tak ženském rodě. Na základě toho nedochází 
k zneviditelňování některého pohlaví (genderu).
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Doporučení z praxe

V genderově zaměřeném dotazníkovém šetření je vhodné klást otázky zaměřené na

• rovný přístup v různých oblastech (vzdělávání, odměňování, kariérní rozvoj, flexibilita pracovní 
doby) 

• na opatření, která podporují nebo eliminují genderově rovný přístup a nabízejí různá genderově 
(ne)korektní řešení

Nevhodné jsou sugestivní otázky typu „PROČ“, deklarativní, nebo provokující otázky.

Považujeme za důležité zjišťovat věk, pohlaví, pracovní zařazení, dosažené vzdělání respondentů 
nebo respondentek. Takto koncipované šetření dává přehled o tom, jaká je firemní kultura, celko-
vá atmosféra, ale také jak se liší postoje mezi různými skupinami zaměstnaných. 

Aby auditní tým správně diagnostikoval situaci ve firmě, potřebuje výsledky analyzovat odděleně 
i podle věku, pohlaví apod. Může totiž nastat situace, že celkově se firma projevuje jako gen-
derově integrovaná 4, ale výsledky podle jednotlivých skupin vykazují rozdíly a  nízkou úroveň 
spokojenosti.

I k vyplňování dotazníku je potřeba zaměstnané motivovat a ujišťovat je o efektivitě vynaloženého 
času na jeho vyplnění. I když to firma udělá, nesmí být negativně překvapená z poloviční i nižší 
návratnosti. Je celkem běžná. Velmi nízké hodnoty návratnosti však již mohou být signalizací nezáj-
mu o firemní dění. Je důležité zajistit anonymitu odpovědí. Její nedodržení by mohlo být jednou 
z  příčin nízké návratnosti. Důležitá je i  srozumitelnost textu dotazníku a  vysvětlení smyslu jeho 
vyplňování pro firmu jako celek.

7/ Zúčastněné otevřené pozorování

Jedná se o  metodu, kdy se pozorovatel stává aktivním členem pozorované skupiny, snaží se 
o vnitřní pohled na zkoumané téma a svým konáním může i přímo ovlivňovat dění ve sledované 
skupině. Členové skupiny jsou o důvodech jeho přítomnosti ve skupině dopředu informováni. 

4  Genderově integrovaná firma klade důraz na spolupráci všech zaměstnaných. Jsou podporováni v kariérním růstu na 
základě svých schopností, nikoliv příslušnosti k určitému pohlaví.
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Kdy je vhodné použít zúčastněné otevřené pozorování jako metodu EBGV?

Používá se hlavně tehdy, když o zkoumaném tématu nemá auditní tým zatím dostatek informací 
a jev není možné zkoumat mimo něj, skupina je uzavřená. Ve firemní praxi je to přítomnost nejen 
při jednáních vedení firmy nebo speciálních týmů zabývajícími se zaměstnaneckými výhodami, 
přípravou kolektivních smluv, vnitřních předpisů, vzdělávacích plánů, flexibilních forem organiza-
ce práce, ale i při „obyčejných“ poradách. 

pozitiva metody

• možnost získávání informací přímo z „terénu“
• bezprostřednost jednání většiny účastníků a účastnic skupiny
• možnost sledování více hledisek a oblastí
• časová nenáročnost
• získání informací o firemní kultuře přímo ze „zdroje“
• časová úspora při realizaci dalších metod

negativa metody

• přizpůsobení programu jednání tak, aby na zkoumané téma nebyl 
časový prostor

• „hraní rolí“ některými zúčastněnými, zpravidla vedením týmů
• předem stanovený okruh účastníků jednání tak, aby výsledek byl 

pozitivní

Při zúčastněném pozorování auditor/ka hledá odpověď na otázky typu:

 »Jsou v rámci témat zastoupeny zájmy mužů a žen?
 »Jaké časové penzum je těmto otázkám věnováno?
 »Kdo o nich hovoří - vedení, vedoucí útvarů, muži, ženy?
 »Kdo vede poradu, jakým stylem, kolik prostoru odčerpává?
 »Jaký je styl komunikace – direktivní, frontální, demokratický?
 »Dává vedení stejný prostor mužům i ženám?
 »Mají všichni zúčastnění plnohodnotné příležitosti se uplatnit?
 »Jaký je poměr žen a mužů na poradě?
 »Jaký je poměr z hlediska věku? 
 »Jaká je struktura zorad upktura rad uplaěku??ohě?
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 »Uplatňují se v komunikaci genderové předsudky či stereotypy? („Tato otázka se týká jen maminek 
malých dětí“; „Na tuto agendu se lépe hodí muži.“)
 »Jsou autory těchto předsudků muži i ženy?
 »Přijímají tyto formulace ostatní účastníci/ice, nebo k nim mají výhrady? 
 »Vytvářejí se v týmu skupiny mužů a žen, nebo jsou týmy smíšené?

Příklad z praxe

V rámci EBGV v prováděného v jedné společnosti použil auditní tým metodu zúčastněného pozo-
rování. Při pracovním jednání identifikoval skupinu zaměstnaných, která se odlišovala od chování 
ostatních přítomných. Jak se to projevovalo? Členky skupiny seděly pohromadě, během přestá-
vek komunikovaly převážně mezi sebou, nezapojovaly se do diskuze a ani v ní neměly dostatečný 
prostor k vyjádření. I neverbální projevy naznačovaly, že není všechno v pořádku. Pracovní segre-
gace této skupiny se projevila i v odpovědích při individuálních a skupinových rozhovorech do-
tazovaných, kteří byli mimo skupinu. Auditní tým na základě těchto indicií požádal o uskutečnění 
další skupinové diskuze pouze se členkami skupiny. Domněnky auditního týmu se potvrdily. Sku-
pina, která měla odlišnou pracovní náplň než ostatní pracovní týmy a kterou tvořily mladé ženy, se 
také necítila plně firemně ztotožněna. Silně vnímala své „okrajové“ postavení ve firmě. A jaký byl 
závěr? Vedení společnosti přijalo v minulosti opatření k posílení týmového ducha napříč firmou 
a považovalo situaci za vyřešenou. Na základě EBGV se však zjistilo, že stmelování kolektivu a rov-
né vnímání všech bez ohledu na věk, pracovní zkušenosti a pracovní náplň si vyžádá další postup.

Stručně popsaná situace může vyvolat ná-
mitku, že nejde o  genderově nerovný pří-
stup.

Na první pohled to tak může vypadat. Byla 
by však skupina vnímána stejně, kdyby ji 
místo mladých žen tvořili muži?

Přesvědčili jsme vás, že v EBGV lze pou-
žít celou řadu metod, které se navzájem 
prolínají a  že si tak může vybrat každá 
organizaci právě ty, které jí nejvíce vyho-
vují?



 „Kdo ve vašem týmu dostává největší prostor?“ 
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OBLASTI EXTERNÍHO BENCHMARKINGU  
GENDEROVÝCH VZTAHŮ:  

Co lze cestou zjišťovat?
Pokud jste dočetli až sem, rádi vás zveme ke čtení dalších řádků. Na další část naší společné ces-
ty. Opustíme předchozí rozcestí, protože jsme si vybrali vhodné metody EBGV a máme správný 
směr. Pojďme se podívat, co všechno můžeme prostřednictvím EBGV porovnávat, kde můžeme 
dělat během cesty zastávky.

Poznámka

Jednotlivé oblasti jsou doplněny anonymizovanými odpověďmi respondentů a respondentek z fi-
rem libereckého kraje, jak je zaznamenal auditní tým v  letech 2012-2014. Citace jsou uvedeny 
v uvozovkách proloženým písmem.

Klíčovou oblastí externího benchmarkingu genderových vztahů může být:

a/ firemní kultura

Cílem sledování jsou hodnoty, které firma vyznává, a  do jaké míry tyto odrážejí nejen gender, 
ale i senioritu (resp. otázku minorit obecně), jak probíhá interní komunikace (způsoby, 
forma), jaká je atmosféra ve firmě, pracovní 
prostředí, jakým způsobem se řeší stížnosti, 
náměty a podněty, zda je firma společensky 
odpovědná. 

Relevantní materiály pro obsahovou analýzu 
dokumentů: mise, vize společnosti, interní 
směrnice k  personální činnosti, kolektivní 
smlouva, pracovní řád, organizační řád, inter-
ní materiály (zpravodaje a  bulletiny, webové 
stránky, intranet), etický kodex, propagační 
materiály (reklamy, PR aktivity).



 „Chyťte správný směr.“ 
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Komunikace u nás funguje špatně, spíš nefunguje, probíhá nárazově, není to ideální.

Neformální komunikace je v pohodě, jsou stmelovací akce, je to dobře.

Hodnocení zaměstnaných probíhá 1x ročně. Dostaneme formulář, který se vyplní do-
předu, je tam sebehodnocení, cíle, pak to porovnáváme s vedením. Nejdřív jsme psali, 
co se stalo, nyní více píšeme, co bude.

Hodnocení? Nic takového tady není, záleží na vnímavosti každého člověka, zjistí to z re-
akcí. Bylo by to možná potřeba, nezjistím, jak jsou spokojení se mnou přímo. Můžu to 
vycítit, ale mám někdy nad tím otazník.

b/ plánování lidských zdrojů, nábor a výběr

V centru zájmu stojí popisy obsahů pracovních pozic z hlediska genderu, názvy pracovních po-
zic, transparentnost kritérií při zadávání požadavků na nábor, úroveň kritérií pro výběrové řízení, 
způsoby výběru, komunikace a spolupráce s personálními agenturami, úřadem práce, způsoby 
oslovování cílových skupin, formulace inzerátů, složení výběrové komise, složení kandidátů/ek 
pozvaných do výběrového řízení, kritéria pro konečný výběr nového zaměstnance/kyně.

Relevantní materiály pro obsahovou analýzu dokumentů: plán náboru zaměstnanců/kyň, popisy 
pracovních pozic, interní komunikace v rámci výběrového řízení (zadávání interních podmínek), 
znění inzerátů, zápisy z výběrových řízení apod.

Pracuji zde 3 roky, přijímací pohovor mi přišel normální. Ptali se na praxi, znalosti, zkuše-
nosti a  na nástup, aby se to dalo časově sladit. Ptali se, zda jsme schopné na jeden 
úvazek časově obsáhnout tu práci.

Přišel jsem také přes personální agenturu, původně jsem se hlásil do vývoje, nabídli mi 
roční kolečko, skončil jsem na správě budov.

c/ slaďování, zaměstnanecké benefity, péče o zaměstnance

Analyzuje se nabídka a úroveň opatření pro slaďování rodiny a práce z hlediska genderu, jejich 
rozsah a zaměření, složení zaměstnaneckých výhod, úroveň péče o zaměstnance, stanovená pra-
covní doba a možnosti jejích flexibilních úprav aj.
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Relevantní materiály pro obsahovou analýzu dokumentů: materiály o programech a benefitech 
pro zaměstnance, kolektivní smlouva, přehledy o využívání flexibilních forem práce (pokud exis-
tují), o věkovém a genderovém složení zaměstnanců, evidence návratů zaměstnaných z MD/RD, 
pracujících v předdůchodovém věku. 

Pracovat z domova můžeme, jen když onemocní děti, jinak jsem to nevyužila.

Muži s malýma dětma můžou dělat z domova, ale nemáme tolik chlapů s malýma dětma.

Seznam benefitů není, noví zaměstnanci se to dovídají postupně, účetní jim to sdělí.

Benefity jsou sepsaný, jsou na internetu, kdo nemá internet, je informovaný na pora-
dách, visí to na nástěnce.

d/ vzdělávání, osobní rozvoj

Sleduje se rovnost přístupu ke vzdělávacím aktivitám a nabídce vzdělávacích aktivit, schvalovací 
proces ve vzdělávání, skutečná účast na vzdělávacích aktivitách ženy-muži (počet dnů), srovnání 
cen školení realizovaných pro ženy a muže, vzdělávání během mateřské a rodičovské dovolené, 
možnost volby forem rozvoje a jejich různorodost, dostupnost vzdělávání, péče o nově nastupu-
jící zaměstnané v oblasti vzdělávání, komunikace vzdělávání jako benefitu.

Relevantní materiály pro obsahovou analýzu dokumentů: plán rozvoje a  vzdělávání, přehledy 
o  realizovaných vzdělávacích aktivitách, přehledy o  vzdělavatelích (interní x externí), pracovní 
hodnocení v části dalšího rozvoje zaměstnance, vzdělávací materiály.

Plán vzdělávání dělá každé oddělení, pak se centralizuje na personálním oddělení. Za-
sahují do toho i výrobní věci, povinná školení z legislativy.

Je to volné, nikoho do toho nenutíme, rozvoj necháváme na lidech. Práce vyžaduje akti-
vitu, v rámci svých schopností se musí každý sám rozvíjet, musí být aktivní sami. Pokud 
to zaměstnanci neví, nemají tady co dělat, mě to přijde jako málo, iniciativa je na lidech. 
Nechci obcházet lidi a říkat jim dělejte to a to.
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e/ odměňování, hodnocení pracovního výkonu, kariérní postup

Zjišťuje se rovnost odměňování, vazba závěrů pracovního hodnocení na odměňování a kariérní 
postup, otevřenost při komunikaci o platových podmínkách, kariérním rozvoji, přístup k informa-
cím o pravidlech odměňování.

Relevantní materiály pro obsahovou analýzu dokumentů: platový řád, kolektivní smlouva, pravidla 
pracovního hodnocení, pravidla pracovního postupu.

Známe pravidla odměňování a  kritéria pro udělování. Máme je v  kolektivní smlouvě. 
Máme je nastaveny stejně, pro všechny zaměstnaný, pro muže i ženy. 

Každý máme svoji mzdu, která je ve smlouvě, plus osobní ohodnocení. Kritéria základ-
ního platu, nevím, jestli jsou stanovené. Já osobně to nepotřebuju.

f/ diverzita

Posuzuje se poměr zastoupení mužů a žen v řídících pozicích, pracovních týmech, existence an-
tidiskriminačních opatření, existence „skleněného stropu“5 nebo „skleněného výtahu“6, věková 
a kulturní diverzita zaměstnaných, podpora žen ve vedení.

Relevantní materiály pro obsahovou analýzu dokumentů: organizační struktura a obsazení vedou-
cích pozic, organizační a pracovní řád, statistika o genderovém složení zaměstnanců.

Mezigenerační spolupráce ve firmě, asi bych to tak nenazvala. To, co tady funguje, je 
přirozený lidský přístup. Rozdíly v generacích ani nevnímám, myslím, že to tady nikdo 
neodlišuje.

Mužsko-ženský přístup nás učí se k sobě jinak chovat, pro muže je to těžké, ženy říkají, 
já to tak cítím. Každý je jiný, máme jiný pohled na věc, musíme být schopní pracovat 
s touto informací.

5  Skleněným stropem se nazývá formální, neformální nebo i skrytá bariéra, na kterou narážejí ženy při svém kariérním 
postupu. Je příčinou toho, že ženy jen málokdy dosahují ve své profesi nejvyšších pozic. Strop je hranice, kam až jsou 
vpuštěny. Je to způsobeno tradicemi, hodnotami a postoji, které bráním ženám se plně podílet na životě společnosti.

6  Skleněný výtah je pojem, který označuje skutečnost, že muži mají i ve vysoce feminizovaných odvětvích rychlejší 
a snazší kariérní postup než ženy.
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Hezky to působí i na lidi kolem, než kdybychom měli úplně mladý tým nebo jen staříky.

g/ ukončování pracovních poměrů

Cílem je zjistit, jestli firma dodržuje antidiskriminační přístup při uvolňování zaměstnaných, zda 
přijímá opatření k usnadnění odchodu zaměstnaných (outplacement), sleduje příčiny odchodů 
zaměstnaných z firmy. 

Relevantní materiály pro obsahovou analýzu dokumentů: statistiky a přehledy počtu odcházejí-
cích zaměstnanců a jejich věkové a genderové složení, pravidla pro postup v případě ukončování 
pracovních poměrů, zápisy z exit rozhovorů aj.

Postupujeme standardně, vyplácíme odstupné, komunikujeme s nimi i nadále, kdyby se 
situace zlepšila, raději ho vezmeme zpátky, než abychom hledali dalšího.

Zeptají se, proč chce odejít, je to přátelské, mohli by se urazit a říci, tak si jdi, ale zeptají 
se jako kamarádi.

Není žádný krizový plán pro případ, že by se muselo propouštět. Až krizová situace na-
stane, tak se to bude řešit objektivně. 
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Oblast Cíl sledování Zdroj informací

1/ firemní 
kultura

• hodnoty, které firma vyznává,
•  jak odrážejí gender, minority,
•  senioritu 
• interní komunikace (způsoby, forma)
• atmosféra ve firmě, pracovní prostředí
• řešení stížností, námětů 
• společenská odpovědnost firmy 

• mise, vize společnosti
• interní směrnice k personální činnosti
• kolektivní smlouva, pracovní organi-

zační řád
• interní materiály (zpravodaje, bulletiny) 
• webové stránky
• etický kodex 
• propagační materiály (reklamy, PR 

aktivity)

2/plánování  
lidských zdrojů,  

nábor a výběr

• popisy pracovních pozic a jejich názvy 
z hlediska genderu

• kritéria pro nábor a výběr
• komunikace a spolupráce s personální-

mi agenturami, úřadem práce
• způsoby oslovování cílových skupin
• složení výběrové komise, 
• kandidátů/ek ve výběrových řízeních 
• kritéria pro konečný výběr nového 

zaměstnance/kyně

• plán náboru zaměstnanců/kyň 
• popisy pracovních pozic
• zadávání interních podmínek při výbě-

rovém řízení 
• znění inzerátů-oslovení obou pohlaví 
• zápisy z výběrových řízení 
• pokládání otázek při výběrovém řízení
• způsob organizace výběrových řízení

3/slaďování,  
zaměstnanecké 
benefity, péče 
o zaměstnané

• nabídka a úroveň opatření pro slaďo-
vání rodiny a práce z hlediska genderu 

• jejich rozsah a zaměření 
• úroveň péče o zaměstnané
• stanovená pracovní doba 
• možnosti její flexibilní úpravy 

• dokumenty o programech pro benefity
• kolektivní smlouva, vnitřní předpis
• přehledy o využívání flexibilních forem 

práce, o věkovém, genderovém slože-
ní

• evidence návratů z MD/RD, pracujících 
v předdůchodovém věku 
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Oblast Cíl sledování Zdroj informací

4/ vzdělávání, 
osobní  rozvoj

• rovný přístup ke vzdělávání pro muže 
a ženy

• realizované vzdělávání pro muže 
a ženy

• podmínky pro osobní rozvoj mužů 
a žen

• porovnání cen školení pro muže a ženy

• plán rozvoje a vzdělávání
•  přehledy o realizovaných vzdělávacích 

aktivitách 
• přehledy o vzdělavatelích (interní x 

externí) 
• pracovní hodnocení v části další rozvoj 

zaměstnance
• vzdělávací materiály
• zpětná vazba k realizovanému vzdělá-

vání

5/ odměňování,  
hodnocení  
pracovního  

výkonu, kariérní  
postup

• pravidla pro odměňování 
• vztah pracovního hodnocení a odmě-

ňování 
• otevřenost při komunikaci o platových 

podmínkách, kariérním rozvoji 
• přístup zaměstnaných k informacím 

o pravidlech odměňování

• platový (mzdový) řád 
• kolektivní smlouva, vnitřní předpis
• pravidla pracovního hodnocení
• podmínky kariérního postupu

6/ diverzita

• poměr zastoupení mužů a žen v řídí-
cích pozicích, pracovních týmech

• existence antidiskriminačních opatření
• existence „ skleněného stropu“ nebo 

„skleněného výtahu“
• věková a kulturní diverzita zaměstna-

ných
• podpora žen ve vedení
• zaměstnání hendikepovaných

• organizační struktura
• obsazení vedoucích pozic 
• organizační řád 
• pracovní řád 
• statistika o genderovém a věkovém 

složení zaměstnaných 
• počet zaměstnaných s hendikepem

7/ ukončování  
pracovních 

poměrů

• dodržování antidiskriminačního přístu-
pu při uvolňování zaměstnaných

• přijímání opatření k usnadnění odcho-
du zaměstnaných (outplacement) 

• zájem o příčiny odchodů zaměstna-
ných 

• provádění exit rozhovorů

• míra fluktuace
• statistiky nebo přehledy počtu odchá-

zejících zaměstnanců a jejich věkové 
a genderové složení

• pravidla pro postup v případě ukončo-
vání pracovních poměrů

• zápisy z exit rozhovorů 
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REALIZACE EXTERNÍHO BENCHMARKINGU  
GENDEROVÝCH VZTAHŮ:  

Jaký je správný řidič nebo řidička?
Jste-li pozorný čtenář nebo čtenářka, určitě jste zaznamenal/a, že prostřednictvím EBGV lze ob-
sáhnout celý cyklus pracovního života zaměstnaných, včetně firemní kultury, která jej zásadně 
ovlivňuje.

Možná přemýšlíte nad tím, kdo může tak rozsáhlé mapování a analyzování provést. Správná otáz-
ka. Jistě nám dáte za pravdu, že provést kvalitní EBGV v celém rozsahu je náročné na odbornost 
týmu, který jej provádí. 

Je to stejné jako při řízení automobilu. Dobrý řidič není ten, který jede podle mapy nebo GPS, ale 
především ten, který dodržuje dopravní předpisy, umí ovládat řízené auto, přizpůsobit svoji jízdu 
povětrnostním podmínkám a mnoho dalšího. Požadovaných schopností je mnoho.

Pojďme si uvést, jaké kompetence musí členové a členky auditního týmu splňovat:

• mít znalosti o fungování personálních procesů
• zachovávat mlčenlivost o informacích získaných během i po realizaci EBGV
• garantovat anonymitu odpovědí respondentů a respondentek
• dodržovat harmonogram aktivit EBGV
• mít schopnost klást vhodné otázky
• citlivě transformovat odpovědi dotazovaných a zjištění z analýzy dokumentů do navrhovaných 

doporučení
• být empatický/á a taktní
• mít analytické myšlení
• mít vhodné vystupování a jednání
• vzbuzovat otevřenost a důvěru
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Představme si, že auditní tým, který EBGV 
provádí, je řidič na cestě k genderově ko-
rektní firmě a firma, ve které se EBGV prová-
dí, je spolujezdec. Stejně jako při cestě au-
tem musí spolujezdec pro bezpečné dojetí 
do cíle dodržovat určité zásady, tak i  firma, 
pro úspěch EBGV musí vytvořit podmínky.

Uvádíme několik pravidel, která by pro úspěš-
nou realizaci EBGV měla být dodržena:

• součinnost při realizaci auditu – vytváření 
organizačních podmínek pro práci auditního 
týmu, vhodný prostor pro rozhovory, studium 
podkladů

• otevřenost – zpřístupnění interních dokumentů, směrnic, uvolnění zaměstnaných k realizaci 
pohovorů, umožnění přítomnosti členů auditního týmu na poradách aj. 

• interní komunikaci – informování zaměstnaných o důvodech a cílech auditu, jeho 
harmonogramu, apelace na otevřenost odpovědí

• jmenování kontaktní osoby zodpovědné za komunikaci s auditním týmem a zprostředko-
vávání vzájemného přenosu informací 

 „Neberte si velké sousto. Nechte si poradit.“  
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VÝSTUPY Z EXTERNÍHO BENCHMARKINGU  
GENDEROVÝCH VZTAHŮ:  

Jsme již na konci cesty?
Má-li auditovaná firma za sebou EBGV, přichází na řadu další neméně důležitá fáze na její cestě 
k genderové rovnosti. Ať se jedná o EBGV provedený externím týmem nebo vlastními silami, jeho 
výstupem jsou:

• závěrečná zpráva popisující stávající situaci v  auditované organizaci z  hlediska genderově 
rovných příležitostí, je v ní indikována dobrá praxe, jsou uvedena i slabá místa

• doporučení z EBGV, tedy soubor navrhovaných změn, které auditní tým považuje za vhodné 
pro nápravu nedostatků v  rovných příležitostech. Doporučení mohou být obsažena přímo 
v závěrečné zprávě, nebo mohou být uvedena v samostatném dokumentu. Jsou v nich uvedeny 
pro srovnání i příklady dobré praxe.

Doporučení z praxe

Jako výhodnější se jeví uvádět navrhovaná doporučení přímo do textu s  komentářem, proč je 
právě toto doporučení považováno za vhodné. Auditovaná firma tak přímo z kontextu lépe poro-
zumí jeho účelnosti a zjistí důvody, které vedou auditní tým k jeho uvedení.

Pro kulminaci závěrečné zprávy se osvědčuje uvádět v jejím závěru přehled pozitivních a také ne-
gativních stránek, které vnímají dotazovaní ve vztahu ke svému zaměstnavateli. Zajímavé je uvádět 
v závěrečné zprávě také vzkazy dotazovaných vedení auditované firmy. Respondenti a  respon-
dentky mají příležitost k vyjádření a vedení firmy získává v krátkém sdělení názory zaměstnaných.

Soustředit se na podstatné věci, řešit je rychle, úderně. 

Oceňuji to, že vidí rezervy a že na nich pracují a že je vedení chce zlepšit. 

Je to poděkování, jak to dělají, i v nelehké době to vedou hodně citlivě, aby uspokojili 
potřeby zaměstnanců a aby firma slušně přežila.
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Má-li auditní tým zpracovanou závěrečnou zprávu spolu s  navrhovanými doporučeními, nastal 
čas, seznámit s ní vedení auditované společnosti. Osvědčenou formou bývá prezentace za účasti 
zástupců/zástupkyň auditního týmu a auditované společnosti.

Začátek nebo konec cesty?

I když se může zdát, že prezentací závěrečné zprávy celý proces končí a že jsme v cíli naší cesty, 
není tomu tak. Právě nyní nastává nejdůležitější okamžik a tím je aplikace vybraných doporučení 
do praxe. K tomu slouží tzv. akční plán. Je to dokument, ve kterém auditovaná společnost uvádí 
souhrn opatření pro odstranění zjištěných slabých míst. Zpracování akčního plánu je třeba vě-
novat velkou pozornost. Nemusí to ale být mnohostránkový materiál. Stačí stručné a konkrétní 
uvedení přijatých opatření (viz příloha č. 3). Je to chvíle, kdy vedení auditované firmy rozhoduje, 
jak se se závěry EBGV bude nadále pracovat a jak úspěšný bude celý EBGV. Určitě se nevyplácí 
„ušít ho horkou jehlou“.

Efektivní akční plán by měl obsahovat: 

• konkrétní a reálná opatření s časově přiměřeným horizontem realizace
• konečné termíny realizace včetně průběžných kontrolních termínů
• osobu zodpovědnou za realizaci úkolů
• přehled doprovodných aktivit, které mohou navazovat na realizaci některých opatření

Doporučení z praxe

Protože do EBGV jsou zapojení zaměstnaní, mělo by jim vedení firmy podávat průběžné informa-
ce o jednotlivých krocích realizace. Vždy by mělo seznámit zaměstnané se závěry EBGV a s přija-
tým akčním plánem. To se může uskutečnit v rámci prezentace závěrečné zprávy připravené zvlášť 
pro širší tým zaměstnaných nebo v rámci různých jednání nebo porad. Jako efektivní se jeví také 
umístění závěrečné zprávy na interním webu, na nástěnkách nebo na jiných ve firmě obvyklých 
místech.
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Přijetím akčního plánu jsme už na konci cesty, jsme v cíli?

Na položenou otázku existuje pouze jedna odpověď, nejsme. 

Akční plán je jen první, ale velmi důležitou etapou k dosažení genderově vyvážené firmy. Lze si 
to představit jako krátký oddechový čas, ve kterém se firma rozhodne, jakým směrem bude po-
kračovat. Můžeme to přirovnat ke krátké zastávce, kdy doplní nádrž benzínem pro další cestu 
a přesedne ze sedadla spolujezdce na sedadlo řidiče. 

Práce s lidmi je nikdy nekončící proces. Realizace jedněch opatření si vyvolá další opatření, a ta 
další 

a další
a další a další a další...
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ZÁVĚR: Šťastnou cestu
Věříme, že jsme vás neodradili od využití externího benchmarkingu genderových vztahů jako jed-
noho z nástrojů pro zavádění genderově rovných opatření do praxe. 

Ať jste v  roli realizátora nebo realizátorky procesu slaďování postavení žen a  mužů nebo jeho 
účastník/ice, přejeme vám cesty bez výmolů, kvalitní pohonné hmoty a  smělé řidiče a  řidičky. 
Pardon, mnoho úspěchů, vytrvalost a pevné nervy.

Odměnou za to je stabilní a prosperující firma se spokojenými a loajálními zaměstnanými. 

A to za to přece STOJÍ.

Šťastnou cestu.

 

 „Práce s lidmi je nekončící proces. Neusněte na vavřínech.“ 
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Přílohy
Příloha č. 1: Legislativa pro rovné zacházení v oblasti zaměstnání v ČR

• Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) - čl. 3
• Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
• Zákoník práce (§16 a §17)
• Zákon o zaměstnanosti (§4)
• Zákon o vojácích z povolání (§ 2 odst. 3–6)
• Služební zákon (§ 80 zákona) (účinnost 1. 1. 2012)
• Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (§ 77)
• Zákon o platu (§ 3 odst. 3) 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas

Uděluji tímto souhlas s využitím mnou poskytnutých informací ve formě interview pro účely exter-
ního benchmarkingu genderových vztahů. 

Souhlasím s pořizováním zvukového záznamu v průběhu celého interview.

Realizátor externího benchmaringu genderových vztahů se zavazuje, že mnou poskytnuté údaje 
nebudou využity jiným než výše uvedeným způsobem. 

Přímé citace z interview budou uváděny k dokreslení interpretací, závěrů a doporučení, jež bu-
dou součástí závěrečné zprávy, a budou anonymizovány tak, aby žádným způsobem nemohlo 
dojít k identifikaci osoby respondenta/ky. 

Dne: 

Jméno:

Podpis:
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 Příloha č. 3: Ukázka akčního plánu

OBLAST CÍL KONKRÉTNÍ AKTIVITA
ZODPOVĚDNÁ 

OSOBA
TERMÍN

Firemní kultura

Podpořit loajalitu a moti-
vovanost zaměstnaných, 
podchytit a nastartovat 
kariérní rozvoj. Cíleně 
zjišťovat zpětnou vazbu 
od zaměstnaných a sle-
dovat jejich potřeby.

Provádět pravidelná pra-
covní hodnocení, vypraco-
vat jejich jednotný scénář 
pro hodnotící tým i pro 
hodnocené (oznámení 
termínů pohovorů, sdělení 
stěžejních bodů rozhovoru, 
organizační podpora, zpra-
cování zápisů).
Výstup: osnova hodnotící-
ho pohovoru, formulář pro 
zápis z pohovoru

Společenská 
odpovědnost

Deklarovat hodnoty 
a postoje, ze kterých 
vycházíme při našich 
aktivitách dalším institu-
cím, veřejnosti i vlastním 
zaměstnaným. Představit 
se jako nositel poselství 
rovných příležitostí pro 
každého. 

Zpracovat a na webových 
stránkách a facebooku 
umístit etický kodex.

Slaďování, 
zaměstnanecké 
benefity, péče 
o zaměstnané

Zvýšit motivaci a loajalitu 
zaměstnaných a pod-
pořit využívání vnitřních 
zdrojů na straně zaměst-
naných. 

Vytvořit přehled benefitů 
a podmínky pro využívání 
vnitřních zdrojů k realizaci 
nových neotřelých benefitů. 



Autorský tým: 
Denisa Bel Hadjsalah, Jana Benešová, Anita Brůnová, 
Margita Býmová, Ivana Sulovská

Fotografie: Jarmila Hušková

Grafika: Ondřej Horáček  |  www.ohoracek.cz

ISBN 978-80-906059-0-9

www.centrum-kaspar.cz

Metodika externího benchmarkingu





 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

 �  �  �  �  �  �  �  �  �

ISBN 978-80-906059-0-9

Centrum Kašpar
Vzniklo v roce 2005 ve snaze podpořit rodiče malých dětí při jejich návratu na trh práce formou poradenství 
a vzdělávání. Původní cíle se během deseti let činnosti rozšířily. A rozšířil se i okruh těch, se kterými v oblasti 
trhu práce pracujeme.
Naše programy vycházejí obsahově i formátem vstříc osobám a institucím, které práci hledají, práci nabízejí, 
nebo samy pro vstup na  trh práce někoho odborně připravují. Nabízíme poradenskou, vzdělávací a metodickou 
podporu šitou na míru konkrétním zájemcům. Nabízíme inovativní formy profesních testů, audiovizuální profil  
k sebeprezentaci na trhu práce, zážitkové moduly přípravy na zaměstnání, propojujeme profesní přípravu 
s cizími jazyky. Pro vyučující škol, absolventy a studující posledních ročníků jsme vyvinuli programy Úspěšně na 
trh práce, Úspěšně po škole a Hladce do práce. Zabýváme se „diagnostikou“ a „terapií“ firemní kultury, 
poskytujeme  cílené sebediagnostické testy pro snadnou identifikaci potřeb v oblasti personální politiky. 
Pořádáme soutěž Vstřícný zaměstnavatel. Poskytujeme speciální rozvojové balíčky pro instituce soukromého 
sektoru, vzdělávací instituce i veřejnou správu (FIT pro HR, Úřad/Škola/Firma v rovnováze).

Uchop svou příležitost
Projekt prosazuje gender mainstreaming do firemního prostředí. Usiluje o překonávání bariér v myšlení 
a přijímání inovativních pohledů v oblasti propojování práce a osobní sféry. 
Testuje benefit hlídání dětí pro nárazové situace zaměstnanců malých regionálních firem. Uplatňuje zážitkové 
a zkušenostní formáty vzdělávání v genderových otázkách. 
Podporuje začínající podnikatelky a přemostění zkušeností napříč sektory. Oceňuje zajímavé přístupy mužů 
a žen k propojování jejich životních rolí formou soutěže Pán/Paní svého času.
Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Metodika externího benchmarkingu

aneb frčíte na genderu?

genderových vztahů 

TÚÚŮ!


