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O Tuned UP! projektu 
 

TUNED UP! projekt má za cíl zlepšit schopnosti malých a středních podniků a jejich zaměstnanců oblast řízení 

diverzity prostřednictvím rozvoje inovativních a komplexních nástrojů, jako jsou online nástroje a pokyny pro 

zaměstnavatele a manažery lidských zdrojů. Ambasadoři diverzity by mohli hrát klíčovou roli v lepším řízení 

diverzitní pracovní síly. Proto je projekt zaměřen na prosazování koncepce jmenování ambasadorů diverzity a 

poskytnutí vzdělávacích materiálů pro zvýšení jejich schopností a dovedností. 

 

TUNED UP! projekt je spolufinancován Evropskou komisí prostřednictvím programu ERASMUS+. 
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Úvod 
 
 
“Soubor nástrojů podporující ambasadora diverzity v pracovním prostředí” je navržen jako pokyny, které 

pomáhají abasadorovi diversity naplňovat jeho roli v organizaci. Tyto pokyny zahrnují celkem 24 různých 

nástrojů, které řeší 8 různých úkolů definovaných jako hlavní úkoly ambasadora diverzity v rámci TUNED UP! 

projektu.   

 

Tyto nástroje jsou předloženy v jednotné šabloně s cílem pochopit je a jednoduše je využít jako podnět pro 

rychlou realizaci v konkrétních profesních situacích (například při realizaci projektu diverzity v organizaci, atd.). 

Tyto pokyny jsou rozděleny na 2 části: 

 

1. První z nich se vztahuje k profilu "ambasadora diversity" a úkolům, kterými by se měl/a zabývat na 

každodenní bázi. 

2. Druhá část představuje konkrétní nástroje, které byly vybrány k podpoře "ambasadora diverzity" v 

jeho/její funkci. Každý nástroj je uveden v tabulce, včetně následujících položek: 

 

- Nástroj (název a související úkoly); 

- Cíl/e nástroje; 

- Benefity nástroje; 

- Jak nástroj použít; 

- Příklad/případová studie (organizace, popis, výsledky); 

- Zdroje; 

- Další zdroje; 

- Vlastnictví nástroje. 
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1. Profil ambasadora diverzity 
 

Z hlediska organizace a lidských zdrojů, musí být každá pozice v organizaci předem definována, stejně tak, jako 

profil osoby, která bude danou pozici zastávat. Vše musí být vyjasněno ještě před zahájením náborového 

procesu. Totéž platí pro pozici "ambasadora diverzity". 

Při definování tohoto profilu budeme vycházet z reálných postupů organizací, které již mají svého "ambasadora 

diverzity", "manažera diverzity" nebo "specialistu na diverzitu". Náš výzkum ukazuje, že tyto organizace 

definovaly společné tři (3) společné prvky, tvořící základ profilu ideálního kandidáta: 

- Kvalifikace; 

- Dovednosti; 

- Pracovní zkušenosti. 

 

Kvalifikace 

Ve všech případech je důležité, aby kandidát, který se stane “ambasadorem diverzity" měl vysokoškolské 

vzdělání v některém z následujících oborů: 

- Psychologie; 

- Podnikání; 

- Management lidských zdrojů;  

- Právo; 

- Veřejná správa; 

- Sociologie. 

 

Dovednosti 

Protože je "ambasador diverzity" citlivá role, musí kandidát splňovat mnoho dovedností na tuto pozici: 

- Navazující znalosti týkající se diverzity; 

- Dobré komunikační dovednosti; 

- Akceptace multikulturalismu a citlivost; 

- Schopnost budovat vztahy; 

- Schopnost vyjednávat; 

- Schopnost pracovat v týmu; 

- Schopnost řešit problémy/konflikty; 

- Proaktivita. 

 

Pracovní zkušenosti 

Relevantní pracovní zkušenosti související s diverzitou, jsou rozhodně přidanou hodnotou pro uchazeče, aby plnil 

roli "ambasadora diverzity". 

Stejně tak předchozí odborné zkušenosti z dobrovolnictví, mezinárodní spolupráce, místních nebo regionálních 

aktivit, jsou na této pozici velmi oceňovány. 
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2. Úkoly ambasadora divezity 
 

Aby bylo možné identifikovat a vypracovat seznam vhodných nástrojů, které má "ambasador diverzity" používat, 

a které mu/jí mají pomáhat v plnění své role, nejprve jsme se pokusili identifikovat hlavní úkoly, které bude mít 

"ambasador diverzity" na starosti. Níže je uveden přehled úkolů: 

 

Úkol 1 

Firemní audit diverzity 

Úkol 2 

Navrhování strategie a programů diverzity 

 

Úkol 3  

Implementace strategie a programů diverzity   

 

Úkol 4  

Navrhování a realizace školení a akcí souvisejících s diverzitou   

 

Úkol 5  

Hodnocení firemní strategie a programů diverzity  

 

Úkol 6  

Navrhování a implementace firemních komunikačních nástrojů v oblasti diverzity 

 

Úkol 7  

Řešení konfliktů souvisejících s diverzitou   

 

Úkol 8  

Nábor zaměstnanců z různorodé skupiny kandidátů  
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3. Soubor nástrojů 
podporující ambasadora 

diverzity  
 

  



 

 

9 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. Nástroje podporující úkol č. 1 
Firemní audit diverzity  
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3.1.1. Nástroj: SWOT analýza diverzity 

Nástroj 

Název Související úkol 

1 
SWOT analýza Úkol č. 1: Firemní audit diverzity 

 

 
  

Cíl 
Cílem SWOT analýzy je představit současnou situaci ve společnosti, pokud jde o oblast 
řízení diverzity. 

Benefity 

Provedením SWOT analýzy bude společnost moci: 
 
- Určit, kde se organizace nachází, pokud jde o řízení divezity na základě 4 klíčových oblastí 
(silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) 
- Stanovit ty změny, které je třeba provést pro dosažení cílů diverzity. 
 

Jak nástroj 
použít 

Krok č. 1 
Identifikujte silné stránky společnosti, pokud jde o řízení 
diverzity. 

Krok č. 2 
Identifikujte slabé stránky společnosti, pokud jde o řízení 
rozmanitosti. 

Krok č. 3 
Identifikujte příležitosti pro společnost, které jí pomůžou zlepšit 
řízení diverzity. 

Krok č. 4 
Identifikujte hrozby, kterým může společnost čelit, pokud jde o 
řízení diverzity. 

Krok č. 5 
Shrňte situaci na základě předchozích výstupů. Tento souhrn 
pak bude použit k definování cílů a opatření, kterých je potřeba 
dosáhnout. 

Příklad/příp
adová studie 

Organizace 
College of Business Administration (COBA)  
Abilene Christian University (Texas -USA) 

Popis 

V roce 1997 COBA navrhl strategický plán diverzity, který byl 
přezkoumán v roce 2004. Toto jsou některé z uvedených cílů: 
- Zajistit, aby na půdě fakulty nedocházelo k diskriminaci 
studentů, zaměstnanců. 
- Zvýšit zastoupení kvalifikovaných menšin v bakalářských a 
magisterských obchodních programech. 
- Zvýšit zastoupení kvalifikovaných menšin v nedostatečně 
zastoupených akademických a administrativních pozicích. 
 
Plán byl přezkoumán v roce 2004 pod organizaci patřící pracovní 
skupinoua to ve formě SWOT analýzy. 

Výsledky 

Tým specialistů identifikoval u COBA-y silné a slabé stránky, 
příležitosti a hrozby na základě vyhodnocení informací získaných 
od respondentů z fakulty v roce 2004. 
 

Silné stránky 
- Fakulta se nachází ve velké a rozmanité metropolitní oblasti. 
- Náborové plány zahrnují strategie na tzv. přilákání 
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různorodých osob. 
- Veliká rozmanitost v COBA Ph.D. programech. 
- Organizace má vynikající prostředí pro zachování diverzity na 
fakultě. 
- Fakulta udržuje kontakt s více než 15 školami poskytujícími 
vyšší vzdělání. 
 
Slabé stránky 
- Pracovní prostředí je pro africké žadatele amerických fakult 
vysoce konkurenční. 
- Není možné zaměstnat vysoce kvalifikované osoby, kterými 
jsou ženy, hispánci a původní obyvatelé Ameriky a to především 
proto, že COBA není vždy schopna nabízet konkurenční platy. 
 
Příležitosti 
- Vytvořit větší množství formálních i neformálních setkání o 
diverzitě na jednotlivých odděleních. 
- Aby oslovili potenciální studenty, COBA by se měla účastnit 
různých akcí v místní komunitě, které podporují diverzitu. 
- Pracovníci fakulty mohou být mentory žen a osob z menšin. 
 

Hrozby 
- Neschopnost poskytnout ženám a menšinám na fakultě 
výraznější navýšení platů zřejmě sníží pravděpodobnost, že tito 
zaměstnanci zůstanou. 
- Nedostatek nových pozic na fakultě nedovolí COBA zaměstnat 
více diverzifikovanou pracovní sílu. 
- Nizké prioritizování diverzity brání tomu, aby se diverzita stala 
tzv. top priotiou. 
 

Odkazy 

- Mindtools: SWOT analysis  
- Bplans: What is a SWOT analysis? 
- NetMBA: SWOT analysis 
  

Další zdroje 
 

- Strategic diversity plan (College of Business Administration, Committee of 
diversity, 2004)  

 
Vlastnictví 

nástroje 
(autorské 

právo) 
 

Zdarma 

http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/
http://www.netmba.com/strategy/swot/
http://www.usf.edu/business/documents/about/diversity-strategic-plan.pdf
http://www.usf.edu/business/documents/about/diversity-strategic-plan.pdf
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3.1.2. Nástroj: Fokusní skupina pro audit diverzity 
 

Nástroj 

Název Související úkol 

2 
Fokusní skupina pro audit diverzity Úkol č. 1: Firemní audit diverzity 

 

Cíl 
Tento nástroj umožní získat cennou a hlubokou zpětnou vazbu o diverzitě z pohledu 
klíčových zainteresovaných stran ve společnosti. 

Benefity 

Je důležité zmínit, že "dobrá fokusní skupina" vyžaduje pečlivou přípravu, aby se skutečně 
využilo všech výhod. Před sestavením cílové skupiny je proto potřeba spousta plánování. 
Jako výzkumná technika, má fokusní skupina několik výhod při použití při auditu diverzity v 
organizacích. Těmi výhodami mohou být: 
- Oproti normálním průzkumům odhalí spoustu podrobných informací.  
- Vytvoří pozitivní prostředí, takže účastníci jsou v pohodě a promyšleně odpovídají na 
otázky pomocí svých vlastních slov, které lépe odráží jejich vnímání. Zvyšuje to význam 
jejich odpovědí. 
- Poskytuje informace přes non-verbální projev účastníka. 
- Poskytuje informace mnohem rychleji než individuální rozhovory. 

Jak nástroj 
použít 

Krok č. 1 

Definování fokusní skupiny 
- Setkání by mělo proběhnout ve formě malé různorodé skupiny po 
šesti až deseti lidech. Měli by tak z něj vzejít vhodné/cenné 
výsledky. 
- Diskuse musí být řízena odborným zprostředkovatelem, který by 
se měl snažit získat co nejvíce myšlenek/názorů, od co největšího 
počtu účastníků, ve stanoveném čase (cca 1 až 1,5 hodiny). 
- I když je diskuse otevřená a svobodná, je potřeba ji strukturovat 
pomocí jasně vymezených otázek. 

Krok č. 2 

Vytvoření otázek pro fokusní skupinu 
- Počet otázek by měl být kolem 10. 
- Vytvořte jednoduché a srozumitelné otázky pro účastníky. Měly 
by být krátké, formulované jasnými slovy, neměli by být zaměřené 
na jedno jediné téma, uzavřené nebo pouze doplňovací. Je dobré 
vyhnout se pouze krátkým odpovědím (typu "ano" nebo "ne"). 
- Mix otázek by měl zahrnovat: 

 Zapojující otázky, při kterých se cítí účastník pohodlně. 

 Zkoumající otázky, které jdou do hloubky tématu. 

 Tzv. exit otázky, které vše pokryjí. 

Krok č. 3 
Výběr účastníků 
- Definujte všechna kritéria, která účastníci potřebují splnit. 
- Uvažujte o homogenitě skupiny. Je třeba vzít v úvahu proměnné, 
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jako věk, pohlaví a vztahy. 
- Účastníci mohou být přijímáni na základě náhodného výběru, 
nominace, členství v určité skupině (oddělení, divize, ...) 
- Vyžádejte si potvrzení účasti 
- Naplánujte všechny fokusních skupiny (načasování, umístění, 
catering). 
  

Krok č. 4 

Vedení fokusní skupiny 
- V ideálním případě by fokusní skupina měla být vedena dvěmi 

osobami: koordinátorem, který hraje hlavní roli při vedení 
diskuze a asistentem, který má na starosti dělání poznámek a 
jejich následnou analýzu. 

- Oba členové vedení skupiny by měli být pečlivě vybráni a měli by 
splňovat celou řadu vlastností: 

 Koordinátor by měl mít následující dovednosti: vedení lidí, 
naslouchání, empatie, víra ve schopnosti účastníků a jejich 
příspěvků, znalost tématu, vyhýbání se rušení setkání 
osobními názory, neutralitu a schopnost vypořádat se s 
náročnými účastníky. 

 Asistent by měl být schopen dělat si poznámky (ručně, 
případně přes magnetofon), měl by umět číst řeč těla a dát 
sesbírané informace dohromady. 

- Je důležité přivítat účastníky na začátku, za použití připravené 
"uvítací zprávy", která obsahuje: 

 Krátký úvod; 

 Představení koordinátora a asistenta; 

 Cíl fokusní skupiny; 

 Informaci, co se od účastníků očekává? 

 Představení základních principů a pravidel, která musí být 
respektovány.  

- Na začátek zaveďte tvz. aktivity na uvolnění atmosféry, 
neformální diskuzi s otázkami ještě před před zahájením činnosti; a 
konec diskuze ukončete poděkováním účastníkům. 
- Co nejdříve po ukončení diskuze si koordinátor a jeho/její asistent 
vymění názory a získané informace.   

Krok č. 5 

Analýza získaných údajů 
- Shromážděte všechny informace z každé fokusní ohniskové 
skupiny, vytvořte systém sběru dat.   
- Pro sběr a správu dat různých kategorií mohou být použity 
tabulky. Data analyzujte a vypracujte konečné závěry. 

Příklad/příp
adová studie 

Organizace Metropolitní univerzita v Manchesteru (MMU) 

Popis 

Po zveřejnění plánu nazvaného Politika rovných příležitostí a akční 
plán v září 2001, MMU zadala podnět pro audit diverzity. Audit byl 
proveden externí poradenskou organizací. 
Cílem auditu bylo zjistit, kde se univerzita nachází z hlediska 
diverzity a rovnosti, identifikovat silné a slabé stránky a podniknout 
kroky ke zlepšení. 
Ve fázi návrhu bylo rozhodnuto, že audit by se měl především 
zaměřit na otázky týkájících se pracovníků univerzity, které by 
pokryly tyto oblasti: "zobrazení závazku" a "lidské zdroje", plán 
Politika rovných příležitostí a akčního plánu (který pokrýval další 4 
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oblasti: akademické zkušenosti, vnější a vnitřní vztahy, poskytování 
služeb a péče o zákazníky a monitorování). 
 

 

Požadované výsledky u dvou zmíněných oblastí byly:  
 

1. Zobrazení závazku 
- Povědomí o politice a jejich cílech; 
- Stanovení rovných příležitostí jako hlavního proudu; 
- Podpora divezity. 

 

2. Lidské zdroje: 
- Nábor a výběr; 
- Work Life balance/sladění pracovního a osobního života; 
- Plánování kariéry a rozvoj; 
- Budování kapacit rovných příležitostí 
 

Data byla získána prostřednictvím tří klíčových technik. Jedna z 
nich byla fokusní skupina. 
došlo k setkání třinácti (13) fokusních skupin s náhodně vybranými 
zaměstnanci. Devět skupin (9) bylo tzv. "generických" a tři (3) byly 
"speciální". 
 

Generické skupiny byly náhodně vybrány ze tří hlavních oddělení 
na univerzitě - akademické, APT&C a manuální. Bylo rozhodnuto 
zorganizovat samostatnou fokusní skupinu pro každé z těchto 
oddělení, protože: 
- Mělo se za to, že problémy se mohou lišit mezi oddělelními, což 
by bylo velmi obtížné identifikovat v rámci jedné skupiny.  
- Někteří pracovníci by se mohli cítit pod tlakem, kdyby se museli 
projevit ve skupině složené z lidí z jiných oddělení.  
 

Speciální expertní skupiny pokrývaly oblasti vztahující se k 
zdravotnímu postižení, etnickým menšinám a rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem. V skupině zabývající se 
postižením byl jmenován specialista, protože vzhledem k relativně 
malému podílu osob se zdravotním postižením v celkové populaci a 
mezi pracovníky univerzity, bylo nepravděpodobné, aby lidé se 
zdravotním postižením byli zastoupeni v obecných cílových 
skupinách pouhým náhodným výběrem. 
Domnívali se, že v souvislosti s lidmi se zdravotním postižením v 
MMU jsou důležité specifické otázky. Ukázalo se však, že není 
možné zorganizovat fokusní skupinu pro osoby se zdravotním 
postižením, takže jednotliví zaměstnanci patřící do této skupiny 
byli dotazováni jednotlivě. 
Byla zorganizována i speciální skupina pro lidi z etnických menšin, s 
cílem zajistit, aby zaměstnanci z etnických menšin měli možnost 
vyjádřit svůj názor – bylo viditelné, že někteří z nich by se v diskuzi 
o etnických menšinách mohli cítit pod tlakem, kdyby byli v 
menšině. 
 

Výsledky 

Otázky byly připraveny s přihlédnutím k "požadovaným výsledkům" 
ve 2 výše uvedených oblastí (z univerzitního plánu a Akčního 
plánu). Tyto otázky byly navrženy tak, aby ukázaly silné a slabé 
stránky. 
Výsledky byly analyzovány. Každý problém, který se objevil v rámci 
fokusních skupin, byl zpracován spolu s dalšími podobnými 
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takovým způsobem, aby byly vytvořeny různé motivy. V dalším 
kroku, byly motivy seskupeny do 7 'uvedených požadovaných 
výsledků" (viz výše). Další témata, která nebyla spojena s těmito 
"požadovanými výsledky", byla oddělena. 
 

Zdroje 

- MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY - Baseline Diversity Audit 
Report. Final Draft (Pearn Kandola, March 200 Available on the university´s 
website 

Další zdroje 
 

- Guidelines for conducting a focus group (Eliot & Associates, 2005) 

 
Vlastnictví 

nástroje 
(autorské 

právo) 

Zdarma 
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3.1.3. Nástroj: Standartizované dotazníky  
  

Nástroj 
 

Název Související úkol 

3 
Standartizované dotazníky Úkol č. 1: Firemní audit diverzity 

 

Cíl 
Cílem je shromáždit v rámci společnosti informace o postojích k diverzitě. 

Benefity 

Dokončení tohoto vnitřního auditu a jeho dotazníku Vám pomůže: 
- Lépe porozumět silným stránkám, potřebám a zájmům. 
- Zjistit, co probíhá správně, a jak provést zlepšení. 
- Identifikovat potřebné systémové změny. 
 

Jak nástroj 
použít 

Krok č. 1 
Stanovte cíle pro navrhování a vedení diverzity a analýzu 
získaných informací o diverzité.  

Krok č. 2 Jasně identifikujte a definujte cílové skupiny.  

Krok č. 3 
Navrhněte otázky. Ty musejí být seskupeny do určitých kategorií, 
které představují rozměry diverzity. 

Krok č. 4 Sesbírejte a zanalyzujte odpovědi cílových skupin. 

Krok č. 5 Navrhněte akční plan a sdílejte jej. 

Příklad/příp
adová studie 

Organizace 
Equity, Diversity and Gender (EDG) výbor - 

Association of Faculties of Medicine of Canada (AFMC) 

Popis 

Equity, Diversity and Gender (EDG) výbor, skupina v rámci 
Association of Faculties of Medicine of Canada (AFMC), navrhl 
jako nástroj pro audit standardizovaný dotazník. Cílem bylo 
pomoci lékařské fakultě a jejim oddělením lépe porozumět 
pracovnímu prostředí a lépe naplánovat/nastavit své potřeby. 
Hlavním cílem bylo dosáhnout v rámci lékařské fakulty 
vynikajících výsledků. K tomu bylo potřeba zajistit pro tuto 
instituci spravedlivé, uctivé, rovné a inkluzivní pracovní/učební 
prostředí. Cílem bylo dosáhnout měřitelného úspěchu v rovnosti 
a diverzitě. 

Výsledky 

Dva výsledky byly očekávány:  
 

1. Rozvoj principů rovnosti a diverzity v procesech, které 
probíhaly mezi jednotlivci, odděleními a na celoškolní úrovni. 
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2. Ohodnocení specifických rozměrů rovnosti a diverzity, a 
pokud možno, provedení organizačních změn v oblastech: 

- Strategického plánování; 

- Politik & Procedur; 

- Zastupujícím výboru; 

- Příjímání a výběru žáků; 

- Podporujících programů a služeb pro studenty; 

- Osobním rozvoji, posuzování a hodnocení programů; 

- Náboru na fakultě, povýšení, kariérním rozvoji; 

- Náboru zaměstnanců, povýšení a kariérním rozvoji; 

- Komunikace a vnitřních vztahů.  
 

Zdroje 

- Equity and diversity audit tool for Canadian Medical Schools (ADG 
committee –AFMC). 
 

Další zdroje 
 

- Constructing a questionnaire for assessment of awareness and acceptance 
of diversity in healthcare institutions 
(http://bmchealthservres.biomedcentral.com/)  

- Example of Diversity questionnaire (Government of Western Australia)  

 

 
 

Vlastinictví 
nástroje 

(autorská práva) 
 

Zdarma 

  

http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-145
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-145
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/
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3.2.  Nástroje podporující úkol č. 2 
Navrhování strategie a 

programů diverzity 
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3.2.1. Nástroj: Stanovení tzv. SMART cílů diverzity 

Nástroj 

Název Související úkol 

1 
Stanovení tzv. S.M.A.R.T. 

cílů diverzity 
Úkol č. 2: Navrhování strategie a programů 

diverzity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl 

Cílem je vyjádřit požadovaný konečný stav (stav, kde chce organizace v daném okamžiku 
být, pokud jde o diverzitu) a zhodnotit pokrok. Efektivní cíle by měly být zapsány pomocí 
metody SMART cílů. SMART je zkratka vycházející z angličtiny, která popisuje pět 
charakteristik specifikových cílů: specifické - měřitelné - dosažitelné - relevantní - časově 
vymezené. 

Benefity 

Použitím metody SMART získáte dvě výhody:  
- Zajišťuje, aby byly cíle programu pro diverzitu jednoznačné a dobře definované. Je to 
důležité zejména proto, že dvěma hlavními faktory, které určují, zda budou cíle dosaženy, 
jsou: do jaké míry jsou cíle specifické a rozumné a do jaké míry jsou podporovány 
jednotlivci v rámci společnosti (Locke et al, 1981; Robbins, 1993). 
- Pokud jsou cíle jasné a stručné, je snadné určit, zda byly splněny. Hodnocení pokroku se 
pak může dělat průběžně.  

Jak to použít 

Krok č. 1 
Specifické: Cíl by měl mít odpověď na: kdo, co, kdy, kde a proč. 
Používejte aktivní slovesa jako vytvářet, navrhovat, rozvíjet, 
provádět, vyrábět, atd. 

Krok č. 2 

Měřitelné: Cíl by měl zahrnovat číselné či popisné opatření, které 
definuje množství, kvalitu, náklady atd. Jak bude organizace a 
zaměstnanec vědět, zda byl cíl úspěšně splněn? Zaměřte se na 
prvky, jako jsou viditelné změny, množství, kvalita, doba cyklu, 
výkonnost, a/nebo flexibilitu pro měření výsledků, nikoliv pouze 
činnosti.  

Krok č. 3 

Dosažitelné: Cílem by měl být uskutečnitelný v rámci 
zaměstnancovy kontroly a vlivu; cíl může být "průžný", ale přesto 
proveditelný. Je možné dosáhnout cíle s dostupnými zdroji? 
Uvažujte o autoritě nebo kontrole, vlivu, zdrojích a podpoře 
pracovního prostředí.  

Krok č. 4 

Relevantní: Cíle by měly hrát významou roli v rámci celkové 
strategie útvaru (a nakonec i instituce). Proč je cíl tak důležitý? Jak 
může cíl pomoci oddělení dosáhnout svých dlouhodobých cílů? 
Rozvíjejte cíle, které se vztahují k zaměstnancům, ale také k 
oddělení samotnému.  Příklad: návrh a realizace plánu diverzity v 
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náboru povede ke zvýšení počtu diverzitních zájemců o 10%. 

Krok č. 5 

Časově vymezené: Cíl by měl určit definitivní datum pro ukončení 
a/nebo frekvence jednotlivých specifických kroků důležitých pro 
dosažení cíle. Jak často by měl zaměstnanec pracovat na tomto 
úkolu? Do kdy musí být cíle dosaženo? Určete konkrétní data, 
kalendář nebo časové rámce, které jsou vázany k dosažení jiných 
cílů (tj. závisí na nich a vážou se k nim jiné projekty).  

Příklad/případov
á studie 

Organizace Americká knihovní asociace 

Popis 

Vytvoření plánu diverzity je jedním z nejdůležitějších kroků, který 
můžete v rámci organizace podniknout, abyste zajistili, že se 
diverzita a inkluze stanou nedílnou součástí instituce, a to jak 
interně, tak externě. 
Vytvoření plánu pro diverzitu zahrnovalo několik kroků k zajištění, 
že bude instituce připravena, že uzná svou roli v rámci různých 
skupin a že bude řešit diverzitu smysluplným a relevantním 
způsobem. Šest prvků bylo nezbytných pro úspěšné vytvoření 
plánu pro diverzitu: 
- Definice diverzity pro organizaci. 
- Posouzení potřeby nebo ospravedlnění plánu pro diverzitu. 
- Mise nebo vize diverzity v organizaci. 
- Údaje o prioritách a cílech. 
- Delegace odpovědností pro dosažení plánu. 
- Prohlášení o odpovědnosti. 
 

Nedílnou součástí plánu pro diverzitu bylo stanovení priorit a cílů. 
Jelikož se týkaly diverzity, priority měly zahrnovat ty oblasti, které 
by měl plán v rámci organizace změnit – zvýšení povědomí o 
diverzitě, nábor různorodých kandidátů a komunikaci s nimi, 
sdílení informací mezi personálními cíli a strategiemi, které budou 
využity. 
 

Příklady: 
 

Priorita — Zvýšení povědomí o diverzitě v organizaci.  
Cíl č. 1 — Po dokončení plánu diverzity ředitel zveřejnil tento plán, 
na všech pracovních poradách.  
Cíl č. 2 — Oddělení lidských zdrojů zahrneulo plán diverzity do 
všech tzv. uvítacích balíčků pro nově příchozí zaměstnance. 
 

Priorita – Zlepšení náborového procesu tak, aby byl diverzitnější 
pro všechny dostupné pozice 
Cíl č. 1 — Byl vytvořen komunikační plán na podporu pracovních 
příležitostí pro různorodé zaměstnance. 
Cíl č. 2 — Oddělení lidských zdrojů začne používat komunikační 
plán pro každou novou otevřenou pracovní pozici a poskytuje 
žadatelům informace o všech možnostech, aby se dozvěděl o 
otevřených pozicích. 

Výsledky 

Knihovny hrají klíčovou roli při posilování diverzity obyvatel a jejich 
plného zapojení do demokratické společnosti. V knihovně jsou 
programy náboru, vzdělávání, rozvoj a propagace nastaveny tak, 
aby zvýšili nebo udrželi diverzitní pracovníky knihovny, kteří jsou 
odrazem společnosti. Ve službách a provozu knihoven v rámci 
asociace jsou velmi viditelné snahy navrhovat a prosazovat 
programy pro diverzitu. 
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Diversity Counts provedlo v roce 2006 komplexní studium pohlaví, 
rasy a věku profesí v oblasti knihovnictví, a v roce 2007 zveřejnilo 
výsledky. Studie byla aktualizována v roce 2012 na 
základě výzkumu z let 2009-2010. Nová data ukazují jen malý 
přírustek v diverzitní skupině zaměstnanců - z 11 % v roce 2000 na 
12 % v letech 2009-2010.  

Zdroje 

- Setting SMART goals 
- How to connect diversity performance 
- American Library Association – diversity 
- American Library Association – Strategic planning for diversity 

 

Další zdroje 
 

   

Vlastnictví 
nástroje (autorská 

práva) 
 

Zdarma 

http://www.ans.org/about/committees/pdc/docs/smart-goals.pdf
http://www.drtyroneholmes.com/uploads/2/0/3/4/20346297/how_to_connect_diversity_to_performance.pdf
http://www.ala.org/advocacy/diversity
http://www.ala.org/advocacy/diversity/workplace/diversityplanning
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3.2.2. Nástroj: Akční plán 

Nástroj 

Název Související úkol 

2 
Akční plán Úkol č. 2: Navrhování strategie a programů diverzity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl 

Akční plán umožňuje ujistit se, že je vize a dosažený cíl dostatečně konkrétní. Skládá se z 
několika akčních kroků, které vedou k požadovaným změnám. 
Vytvoření silného akčního plánu začíná vždy jasným cílem, vizí. Je navržen tak, aby se 
organizace posunula z místa kde právě teď je, přímo do místa naplnění stanoveného cíle. 
S dobře navrženým plánem může organizace dosáhnout prakticky jakéhokoli 
stanoveného cíle. 

Výhody 

Existuje inspirativní rčení, které říká: "Lidé neplánují neúspěch. Místo toho jsou 
neúspěšní v plánování". Vzhledem k tomu, že organizace rozhodně nechce být 
neúspěšná, dává smysl, aby přijala všechny kroky nezbytné k zajištění úspěchu, včetně 
vypracování akčního plánu. 
Existuje mnoho dobrých důvodů k vypracování podrobného akčního plánu: 
- Zvyšuje důvěryhodnost organizace. Akční plán ukazuje na to, co organizace dělá dobře a 
v čem je úspěšná. 
- Zajistí, že nepřehlídnete žádný z detailů. 
- Pomůže pochopit to, co je a co není možné dělat. 
- Pro efektivitu: ušetří čas, energii a prostředky v dlouhodobém horizontu. 
- Pro odpovědnost: Chcete-li zvýšit pravděpodobnost, že lidé budou dělat to, co je třeba 
udělat. 

Jak to použít 

Krok č. 1 
Jaké kroky nebo k jaké změně dojde, např. když začínáte s 
diverzitou – navrhnout celou strategii pro diverzitu nebo chcete 
jen zvýšit povědomí o diverzitě, atd./? 

Krok č. 2 
Kdo to vše bude mít na starost, např. nově přijatá osoba, nebo 
někdo z týmu, kdo se ztotožňuje s myšlenkou diverzity? 

Krok č. 3 
Kdy se to vše bude konat, jak dlouho, např. pokud budeme 
organizovat semináře, máme nějaké místo, kde se budou konat? 

Krok č. 4 
Jaké zdroje, např. peníze, personál, je zapotřebí provést nějakou 
změnu? 

Krok č. 5 
Komunikace, např. kdo by měl co vědět, jaké komunikační kanály 
můžeme použít, atd.? 

Příklad/případov
á studie 

Organizace Brown Univerzita 
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Popis 

Cesty k diverzitě a začlenění: Akční plán pro Brown Univerzitu se 
skládal z konkrétních, dosažitelných kroků, které udělají organizaci 
více diverzitní a začleňující. Pozornost byla soustředěna na 
relativně malý počet oblastí, které měly největší a okamžitý dopad 
na komunitu. Předpokládalo se, že jak bude čas plynout, s 
roztoucími zkušenostmi se budou přidávat další oblasti zaměřené 
na řešení stávajících i vznikajících potřeb. 
Mezi silné stránky tohoto plánu jsou jeho konkrétní aktivity, 
závazek k odpovědnosti a uznání výzev a příležitosti plynoucí z 
předešlých snah o prosazování diverzity, které jsou nyní 
přeměněny ve skutečné změny. 
Plán upřednostňuje prosazovat kroky v šesti oblastech: 
1. Lidé: Plánované aktivity se soustřeďovaly na identifikaci, 
získávání a udržení studentů a pracovníků, kteří byli v minulosti 
nedostatečně zastoupeni ve vysokoškolském vzdělávání. To 
zahrnovalo zdvojnásobení počtu osob z málo zastoupených skupin.  
Rovněž vyzýval k zdvojnásobení postgraduálních studentů z 
nedostatečně zastoupených skupin, zlepšení dosahu a náboru pro 
vysokoškoláky z nedostatečně zastoupených skupin a investice do 
vedení a profesního rozvoje pro fakultu a její zaměstnance.  
2. Academic Excellence: Akční plán vyzýval k navýšení vědeckých 
zdrojů na podpory vzdělávání a výzkumu v otázkách rasy, 
etnického původu, nerovnosti a spravedlnosti po celém světě. 
Mnohé z těchto investic měly podporovat stávající centra jako je 
Centrum pro studium rasy a etnického původu v Americe a Centra 
pro studium otroctví a spravedlnosti, nebo měly stavět na 
existujících silných stránkách, jako byly odborné znalosti o 
domorodých a původních obyvatelích ve studiích Haffenrefferova 
muzea, v knihovně Johna Cartera Browna a v několika odděleních 
na Brown univerzitě. 
3. Osnovy: Tento plán byl zaměřen na to, aby se studenti zaměřili 
na vybrané obory a zároveň poskytuje možnosti dozvědět se o 
jiných oblastech. Aktivity zahrnovaly rozšiřování programů pro 
studenty ve vědě, podporu studentů s nižšími příjmy, aby se 
zapojili do letních aktivit v oblasti výzkumu a zvyšování nabídky 
kurzů týkajících se ras, etnického původu, nerovnosti a sociální 
spravedlnosti. 
4. Komunita: Aktivity v této oblasti se řídíly zásadou, že Brown 
musí být místem, kde se mohou jednotlivci učit, žít a daří se jim 
přitom i v životě mimo univerzitu. Bylo představeno nové centrum 
pro první generace vysokoškoláků, programy mentoringu, které 
spojují studenty a absolventy, vzdělávací a profesionální rozvojové 
programy a prostředky pro podpůrné služby přispívající k budování 
živého a vzdělávacího prostředí. Zdraví a pohoda každého studenta 
je prioritou a akční plán zahrnuje plán na rozšíření a zvýšení 
kulturních kompetencí v rámci poradenství a psychologických 
služeb. 
5. Znalosti: Musíme vědět více o našich různých komunitách na 
Brownově univerzitě a stanovit kritéria použitelné k měření 
pokroku v diverzitě a začlenění. Budeme usilovat o zlepšení 
atmosféry ve školním areálu a mělo dojít k zlepšení sběru dat.  
6. Odpovědnost: Plán zahrnuje ustanovení odpovědnosti, které 
stanovilo jasný a transparentní proces pro dohled nad pokrokem a 
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umožňuje doplňovat další vstupy. Odpovědnost začíná u oddělení, 
každé bude rozvíjet své vlastní plány v rámci diverzity a 
začleňování, to také platí u vrcholového vedení univerzity. Důraz 
na transparentnost a odpovědnost jsou základními silnými 
stránkami plánu.  
  

Výsledky 

Tento plán si uvědomoval, že proto, aby byl plán pro diverzitu 
úspěšný a vytvořil akademickou komunitu, která ztělesňuje sociální 
a intelektuální diverzitu, úspěchu je potřeba dosáhnout v rámci 
celé univezity. Aktivity zmíněné v tomto plánu pomohly univrzitě 
splnit slib. Nicméně výše zmíněné aktivity představují pouze 
nejnovější úsilí podpořit inkluzivní a bezpečné prostředí pro 
všechny členy komunity. Univerzita již dříve představila sadu politik 
a postupů při vyšetřování a řešení případů obtěžování a 
zastrašování. Nepřátelské jednání vůči jiným členům komunity, bez 
ohledu na jejich rasu, národnost, sexuální orientaci, sociálně-
ekonomické zázemí a genderovou identitu, nebude tolerováno. 
Univerzita se zavazuje k důkladnému, spravedlivému a 
transparentnímu uplatňování těchto zásad a postupů. 
 

Zdroje 

- Mindtools -  Action Plan 
- Community Tool Box – Developing an Action Plan 
- Brown University 

 Institutional Diversity and Inclusion 

 Pathways to Diversity and Inclusion 

 

Další zdroje  
 

  

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 
 

Zdarma 

 

  

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/develop-action-plans/main
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3.2.3. Nástoj: VMOST analýza 

Nástroj 

Název Související úkol 

3 
VMOST analýza Úkol č. 2: Navrhování strategie a programů diverzity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl 
VMOST je rámcová analýza, která pomáhá organizacím vyhnout se pasti pomocí kontroly, 
s pěti záklaními prvky - vize, poslání, cíle, strategie a taktiky - jsou v jedné ose. 

Benefity 

Tento nástroj slouží ke dvěma účelům. Za prvé, pomáhá organizaci propojit podnikatelský 
záměr a zdůraznit všechny problémové oblasti, které musí organizace řešit. Za druhé, 
pomáhá organizaci vytvářet a hodnotit plány do budoucna, takže se společnost může 
ujistit, že jsou firemní vize v souladu s plány do budoucnosti. 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Vize – Je to účel organizace, pokud jde o její hodnoty, nebo to, co 
pro ni znamená podnikání. Měla by inspirovat zaměstnance a 
pomáhat zákazníkům pochopit, proč by chtěli používat právě 
produkty nebo služby této společnosti. 

Krok č. 2 
Mise – Je to důvod existence organizace vyjádřen v klíčových 
opatřeních, které se musí zajistit, aby bylo dosaženo vize 
organizace. 

Krok č. 3 
Cíle – Jedná se o konkrétní cíle, které je třeba splnit pro dosažení 
mise.  

Krok č. 4 
Strategie – Jedná se o celkový plán, který musí být naplněn pro 
dosažení cílů.  

Krok č. 5 
Taktika – Jedná se o specifické sady opatření potřebných k 
provedení strategie.  

Příklad/případov
á studie 

Organizace British Broadcasting Corporation – BBC 

Popis 

BBC se zavázala k prosazování rovných příležitostí a to jak v 
pracovním prostředí, tak v produkci. 
BBC pravidelně zkoumá své zaměstnanecké politiky a postupy. BBC 
očekává, že každý, kdo pro ně pracuje, jedná v souladu 
s prohlášeními o cílech rovnosti a diverzity: 
- Rovné příležitosti pro diverzifikaci a rozvíjení pracovníků na všech 
úrovních. 
- Poskytování vysoce kvalitních programů, které odráží moderní 
Británii přesně a autenticky. 
- Propojení s diváky za účelem informovat kvalitně o obsahu. 
- Dosáhnout systematické a důsledné rovnosti a diverzity v rámci 
plánování a hodnocení procesů BBC a plnit své veřejné poslání a 
povinnosti. 
Jejich vize diverzity vyžaduje, aby veškerý personál a - zejména – 
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aby všichni vedoucí pracovníci pochopili svou roli a odpovědnost za 
pomáhání BBC dosáhnout svých cílů. 
Jejich posláním je poskytovat kvalitu a hodnotu pro všechny diváky 
a zajištění diverzity zůstává jádrem práce. 

Výsledky 

Ačkoli nová strategie představuje jasnou vizi pro BBC, již v 
minulosti bylo dosaženo jednoznačných úspěchů při identifikaci 
problémů a řízení změn k lepšímu, včetně: 
- Zajištění pracovních stáží pro zdravotně postižené, které byly 
prodlouženy a nebo také nabízí krátkodobé placené pracovní 
závazky. 
- Různé pracovní režimy napříč cílovými skupinami BBC z širokého 
spektra - například BBC 2012 stáže, nabízejí příležitosti pro lidi z 
různých čtvrtí, přičemž BBC nedávno oznámila svůj nový program 
stáží až pro 100 mladých lidí z oblasti velkého Manchesteru. 
- Spustili program stáží v žurnalistice a publicistice (pro již 
vystudované novináře), který podpoří diverzitu mezi současnými 
novináři. 
- Nechali udělat podrobnou analýzu o LGB lidech, analýza se týkala 
začlenění lesbických žen, gayů a bisexuálů (LGB). Byl proveden 
veřejný průzkum a doporučeny opatření, které jsou v současné 
době realizovány. 
 

Zdroje 

- VMOST Analysis 
- BBC Diversity Strategy 

 

Další zdroje 
 

  

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 

Zdarma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://downloads.bbc.co.uk/diversity/pdf/Diversity_strategy_110523.pdf
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3.3. Nástroje podporující úkol č. 3 
Implementace strategie a 

programů diverzity  
  



 

 

28 

3.3.1. Nástroj: Akční kroky 
 

Nástroj 

Název Související úkoly 

1 
Akční kroky Úkol č. 3: Implementace strategie a programů 

diverzity 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cíl 

Akční kroky se vztahují ke specifickému úsilí dosažení cílů v organizaci. Kroky jsou přesné 
údaje navazující na akční plán. Tyto kroky by měly být konkrétní a detailní. Každý krok by 
měl vysvětlit: 
- Co se stane? 
- Jak moc, nebo co se bude dít? 
- Kdo bude provádět tyto akce? 
- Kdy se tyto akce budou konat a jak dlouho? 
- Jaké zdroje (finanční a personální) jsou zapotřebí? 

 

Výhody 

Předvídání budoucnosti nám dává pocit kontroly, že je to tak? To je hlavní důvod, proč je 
tak důležité identifikovat jednotlivé akční kroky. Organizace může být připraven na další 
krok. Dalšími důvody jsou: 
- Soustředit se na detaily, které musí nastat, abychom uspěli. 
- Rozhodnout o funkčních způsobech, kterými dosáhneme cílů. 
- Chcete-li podpořit, aby velké množství lidí myslelo strukturovaným způsobem. 
- Chcete-li ušetřit čas a zdroje v dlouhodobém horizontu: dobře strukturované, myslet na 
to, že akční plán udělá věci mnohem jednodušší pro organizaci. 

  

Jak to používat 

Krok č. 1 
Zjistit, v čem je skupina jako celek i jednotlivci opravdu dobří. Je tu 
někdo, kdo si může vzít toto téma pod sebe? 

Krok č. 2 
Různé brainstormingy, konkrétní způsoby, které mohou být 
použity k provedení změny, o kterých bylo v organizaci 
rozhodnuto. 

Krok č. 3 

Zvažte možné překážky při provádění navrhovaných změn a možné 
způsoby odstranění těchto překážek. 
Některé z otázek by mohly být následující: 
- Máme dost peněz na vykonání navrhovaných akčních kroků 
(Existují nějaké dotace, o které můžeme požádat?)? 
- Máme dost pracovníků? (Můžeme nabrat další dobrovolníky?) 
- Máme dostatek času k provedení těchto změn? 
- Jsou tyto akční kroky věci, které mohou lidi nadchnout? 
- Jaký nesouhlas můžeme očekávat, když budeme chtít kroky 
prosadit? Existují způsoby jak je odstranit? 

Krok č. 4 

Uspořádejte různými způsoby brainstorming (v rámci Vašich 
akčních kroků), abyste mohli přejít k realizaci navrhovaných změn v 
každém sektoru, který jste si vybrali. 
Ujistěte se, že si někdo dělá poznámky! Opět se ujistěte, že každý 
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akční krok obsahuje: 
- Co se stane? 
- Jak moc, nebo co se bude dít? 
- Kdo bude provádět tyto akce? 
- Kdy se tyto akce budou konat a na jak dlouho? 
- Jaké zdroje (finanční a personální) jsou zapotřebí? 
 

Krok č. 5 
Určete konečný seznam akčních kroků pro každé odvětví z 
myšlenek, které se objevily během brainstormingů. 

Příklad/případov
á studie 

Organizace Univerzita Samuel Merritt 

Popis 

Oblast zaměření: Přesvědčené a informované vedení 
- Vypracovat program a realizovat s nejméně dvěmi místními 
církvemi, které slouží ve prospěch menšinových komunit. 
 

Oblast zaměření: Posuzování a zlepšování atmosféry školního 
areálu  
- Provádět čtvrtletní workshopy zaměřené na kulturní kompetence, 
poctivé postupy, chování a angažovanosti v diverzitě. 
- Pořádání uměleckých přehlídek zaměřené na kulturní 
témata/diverzitu ve spolupráci se studenty těchto kurzu. 
- Uskutečnit on-line webinář pro vedení 
studentů/zaměstnanců/stávajících politik na fakultě, postupech a 
podávání zpráv o otázkách týkajících se spravedlnosti, 
nediskriminace. 
 

Oblast zaměření: Nábor, udržení a ukončení studia co nejvíce 
různorodé studentské populace 
- Sledovat a reportovat počet kandidátů prostřednictvím 
přijímacího řízení pro určité cílové skupiny ve srovnání s národními 
údaji za akademický program. 
- Sledovat a reportovat zapsané studenty z určitých cílových skupin 
ve srovnání s národními údaji za akademický program. 
- Sledovat a reportovat žadatele z místní komunity. 
- Sledovat a reportovat přítomnost na regionálních a národních 
akcích, určených pro cílovou populaci. 
- Sledovat a reportovat náborové aktivity a komunikaci s místními 
školami a vysokých škol komunity, které mají vyšší poměr našich 
cílových populací. 
- Srovnat diverzitu a náborové cíle s těmi z akademického 
programu a regionálních akreditační agentury. 
- Posoudit, ohodnotit a realizovat náborovou politiku/ 
programování/procesy, které budou podporovat a udržovat 
cílenou populaci včetně spolupráce s akademickými programy. 
- Správování webových stránek a multimediální komunikace k 
podpoře a udržení zájmu u vybraných skupin žadatelů, který 
koreluje s marketingovou strategií univerzity. 
 

Oblast zaměření: Zvyšování diverzity studijních osnov 
- Rozvoj školení pro sociální spravedlnost týkající se spravedlivého 
chování a komunikace. 
- Vytvořit a distribuovat seznam 10-20 klíčových pojmů 
používaných v práci propagace diverzity. 
- Vypracovat a provádět opatření v rámci sociální spravedlnosti 
založené na tzv. "TED Talks" a nabídnout je prostřednictvím 
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různých médií nebo poskytnout výzvu ke školení sociální 
spravedlnosti /informační Webinář. 

Výsledky 

Žádoucí výsledky zahrnují: 
- Výrazný nárůst počtu afroamerických, hispánských a 
latinskoamerických studentů faktulty. 
- Provádění a řízení všech úrovní, které mají diverzitu prosazovat u 
místních a regionálních komunit.   
- Místní, regionální a celostátní uznání snižování rozdílů ve 
zdravotnictví a vzdělávání různorodých a kulturně kompetentních 
zdravotníků, pro rozvoj institucionální kapacit, pro inovace s 
využitím rozdílů a zkoumání průsečíků profesí, perspektiv a kultur. 
 

Zdroje 
- Identifying Action Steps 
- Samuel Merrit University 

 

Další zdroje 
 

   

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 
 

Zdarma 

 
  

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/identify-action-steps/main
http://www.samuelmerritt.edu/kc_upload/files/SMU_Diversity_Action_Plan_Action_Steps_SF_July_2013(1).pdf
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3.3.2. Nástroj: Hlavní zásady 

Nástroj 

Název Související úkoly 

2 
Hlavní zásady Úkol č. 3: Implementace strategie a programů diverzity 

 

Cíl 
Provádění diverzity v podobě deseti hlavních zásad, mohou být použity v organizacích, 
které si chtějí zajistit co nejvíce diverzitní pracovní sílu. Je zamýšlen být používán jako 
praktický průvodce pro manažery a odborníky na diverzitu v různých typech podniků. 

Benefity 

Jak tyto hlavní zásady ukazují, účinná změna v organizacích vyžaduje systematický 
přístup, jen pokud budou politiky a postupy odvozeny/změněny ze spolehlivých 
výchozích údajů: bez příslušných údajů, nebude mít politika smysl nebo v horším případě 
bude zbytečná, protože nebudou poskytovat důkaz o požadovaném výsledku. 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Vize a vedení: Senior lídři prokážou pokračující závazek k začlenění 
otázek diverzity tím, že zajistí, že příslušné politiky, praxe, metriky 
a akční plány jsou v souladu s ním. Pokračující závazek je rovněž 
prokázán častou a konzistentní komunikaci uvnitř i navenek, o 
výsledcích jsou všichni informováni veřejně.  

Krok č. 2 

Dobře definovaný obchodní model: Agenda diverzity tvoří 
nedílnou součást strategického obchodního plánování – není to 
něco, co je "hezké mít", snad zvláště u soukromých firem, které se 
ucházejí o zakázky ve veřejném sektoru. Ve veřejném sektoru dále 
hraje roli to, aby byly zajištěny argumenty, které ospravedlňují 
prosazování diverzity. 

Krok č. 3 

Začlenění diverzity do politik v organizaci: Celková politika 
diverzity je podporována změnami ostatních organizačních 
postupů např. při náboru zaměstnanců, odměňování, pružná 
pracovní doba a work-life-balance/slaďování pracovního a 
osobního života, řízení výkonnosti, řízení kariéry a zásady 
uchovávání dat. 

Krok č. 4 
Vzdělávání, odborná příprava a budování znalostí: Probíhající 
závazek ke vzdělání a odborné přípravě pro všechny zaměstnance s 
cílem změnit chování a rozvíjet organizační postupy. 

Krok č. 5 

Podpůrné pracovní postupy a organizační kultura: Pracoviště, 
která jsou otevřená a vstřícná k lidem z různých prostředí, tak 
mohou prokázat dobré příklady zavádění různých forem pružných 
pracovních úvazků. 

Krok č. 6 
Transparentní nábor a postupy kariérního růstu: Závazek ke 
změně praktik náboru a služebního postupu tak, aby ženy a lidé z 
různých prostředí jsou schopni zajistit si dobrou kariéru. 

Krok č. 7 

Partnerství s externími subjekty: Vztahy jsou rozvíjeny s řadou 
institucí s cílem podpořit diverzitu v širším měříku, přičemž jsou 
požívány interní znalosti a zdroje. 
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Krok č. 8 

Cílový dosah a rozšiřování náborové síťě: Prostředky (čas, energie 
a peníze) jsou investovány do rozvoje povědomí o měnící se 
povaze a příležitostí v rámci odvětví a povzbuzování mladých dívek 
a žen všech věkových kategorií, aby rozvíjeli svou kariéru. 

Krok č. 9 
Řízení dodavatelů: Stávající a budoucí dodavatelé rozumí plánu 
diverzity v organizaci a organizace zajistí, aby se dodavatelé 
přizpůsobovali novým postupům vhodným způsobem. 

Krok č. 10 
Monitorování, zlepšování a sdílení úspěchů: demonstruje závazek 
k získávání kvantitativních a kvalitativních údajů ke sledování 
pokroku na cestě k diverzitě. 

Případ/případov
á studie 

Organiazce Siemens 

Působí v zemích s různými společenskými strukturami, některé jsou zcela homogenní, 
jiné velmi různorodé. 
Bez ohledu na rozdíly, podporují diverzitu ve všech svých pobočkách po celém světě. 
Kulturní rozdíly zaměstnanců z různých prostředí, s různou národností, obohatí 
organizaci, včetně centrály společnosti. Kvalifikace a výkon pro příslušné úkoly jsou 
jedinými předpoklady pro úspěšné zaměstnání. 
V zemích s různými rasami, kulturními, náboženskými a etnickými skupinami, se nabírají 
jednotlivci, kteří reprezentují všechny diverzitní skupiny. Jsou motivováni k provádění 
rovných příležitostí pro osobní rozvoj a profesní růst, v co největší možné míře. 
Vrcholové vedení skupiny u místních poboček po celém světě se veřejně identifikuje se 
zásadami rozmanitosti. 
Propagace a řízení diverzity bude začleněno do řízení a vedení systémů a školení 
managementu. Manažeři se budou rozvíjet, aby úspěšně dosáhli cílů a řídili diverzitu. 
 

Propagace a řízení diverzity není jednou z iniciativ. Je to proces neustálého zlepšování, 
které musí reagovat na zpětnou vazbu od zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran. 
Pracovní prostředí je otevřené a začleňující. Snaží se zlepšovat povědomí a citlivost k 
diverzitě. Organizace bude citlivá k různorodým očekáváním zaměstnanců, včetně work-
life balance politiky. 
Není tolerována diskriminace nebo obtěžování jakéhokoli druhu. Pokud dochází k 
diskriminaci jednotlivců nebo skupin ve společnosti, nesmí přetrvávat v postižených 
odděleních. 

Zdroje 

- Implementing Diversity Policies – Guiding Principles / 
http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-
policies-guiding-principles / 

- Siemens Diversity Policy Guidelines / 
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-
framework/diversity_guidelines_e.pdf / 
 

 

Další zdroje 
  

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 

Zdarma 

  

http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-policies-guiding-principles /
http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-policies-guiding-principles /
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-framework/diversity_guidelines_e.pdf /
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-framework/diversity_guidelines_e.pdf /
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3.3.3. Nástroj: Kontrolní seznam realizace diverzity managementu 

Nástroj 

Název Související úkol 

3 
Kontrolní seznam realizace 

diverzity managementu 
Úkol č. 3: Implementace strategie a 

programů diverzity 

  

 

Cíl 

Kontrolní seznam má sloužit jako podpůrný nástroj pro dobrovolné zavádění diverzity a 
začleňování v organizacích. Veřejné subjekty mohou shledat většinu obsahu také jako 
užitečný. Snaží se být podnětem k ověření, rozšíření, prohloubení či optimalizování 
stávajících přístupů k diverzitě a začlěňování. Proto kontrolní seznam poskytuje rámec 
pro zavádění diverzity managementu podle různých časových os a různých firemních 
funkcí. Představuje nápady pro trvalou integraci a řízení/monitorování diverzity 
managementu, jako probíhající úkolu. 

Benefity 
 

 

 

Evropská komise podněcuje zaměstnavatele, aby řízení diverzity pevněji zakotvili do 
strategických obchodních agend a podporuje různé činnosti, za účelem dosažení tohoto 
cíle v celé EU v posledních několika letech. Jedním z výsledků projektu je tento kontrolní 
seznam realizace diverzity managementu, který si klade za cíl vést odborníky ve firmách 
prostřednictvím procesu (znovu) posuzování jejich programů diverzity, takže mohou 
vytvořit úplnější obraz a navrhnout komplexnější strategii, která podporuje začlenění. 
Kontrolní seznam je založen na dotazníku, který byl původně navržen jako základní prvek 
nástroje pro srovnávání výsledků s cílem povzbudit organizace porovnávat svou činnost a 
pokrok mezi sebou navzájem. 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 
Projděte si krátké úvody na začátku každého oddílu, rozhodněte 
se, zda sekce bude relevatní nyní nebo až později. 

Krok č. 2 
Uvažujte nad každou položkou jako nad samostatným prvkem a ne 
nad dalšími úrovněmi, které mohou být použity v první nebo v 
pozdější fázi. 

Krok č. 3 
Uvědomte si, že kontrolní seznam navrhuje realizovat většinu 
činností podle dimenzí diverzity a zároveň si organizace může zvolit 
vše plánovat po delší dobu. 

Krok č. 4 
Pochopte, že politika rovnosti EU je zakotvena v každém prvku 
kontrolního seznamu a navrhuje, že všechny organizační činnosti 
pokrývají potřeby a perspektivy žen a mužů 

Krok č. 5 

Použijte kontrolní seznam jednou za rok nebo jednou za dva roky, 
např. v ročním organizačním plánování nebo přezkoumávacím 
procesu, jehož cílem je postupně širší a/nebo hlubší přístup k 
diverzitě a začleňování. 

Příklad/případov
á studie 

Organizace 
Společnost v potravinářství – Česká republika  

(zaměstnávající okolo 70 lidí) 



 

 

34 

Popis 

Koncept diverzity odmítá jakékoliv rozdíly mezi jednotlivci na 
pracovišti. 
Řízení diverzity je zahrnuto do strategie organizace a obsahuje také 
začleňovací strategie. Prostřednictvím sítě jsou nejrůznější fyzické 
osoby integrovany do dynamické pracovní síly. 
Na začátku se organizace zaměřila na přístupu manažerů v 
organizaci a přesvědčila je o výhodách aktivního řízení diverzity. 
Toto je považováno za klíčový bod. 

Výsledky 

Kontrolní seznam diverzity managementu dal organizaci obecnou 
představu, jak může být realizována strategie diverzity. V 
organizaci si vybrali některé části/dimeze diverzity, které jsou 
důležité a významné pro společnost. 
Poté co vybrali tyto oblasti, zaměřili se na ně a vyvinuli pro ně 
programy. 
Po jednom roce se programy ohodnotily pomocí kontrolního 
seznamu a výsledky byly publikovány interně, ve firmě. 
Nejdůležitější výsledky jsou: zvýšení povědomí o tématu - o 
samotné diverzitě, vytvoření programů diverzity, do kterých je 
zapojeno vedení organizace. 

Zdroje 
- Implementation Checklist for Diversity management 

- Overview of Diversity Management 

- Managing Diversity at Work 
 

Další zdroje  
 

   

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 
 

Evropská komise 

 

 

 
  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/checklist_diversitymanagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf
http://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/beispieldateien/Downloads/managing_diversity_atwork_en.pdf
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3.4. Nástroje podporující úkol č. 4 

Navrhování a realizace školení 
a akcí souvisejících s 

diverzitou 
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3.4.1. Nástroj: Plánování školení o diverzitě – kontrolní seznam 

Nástroj 

Název Související úkol 

1 
Plánování školení o diverzitě – 

kontrolní seznam 
Úkol č. 4: Navrhování a realizace školení a 

akcí souvisejících s diverzitou (v rámci 
organizace) 

 

Cíl 

Školení o diverzitě má za cíl mít pozitivní dopad na pracoviště. Školení o diverzitě 
zahrnuje mnoho druhů činností, jako např. přednášky, výuková videa atd.  
Učební metody poskytnout informace o diverzitě a zvyšují povědomí o problémech 
spojených s nepochopením nebo jeho chybným pojetím diverzity, nebo naopak o 
výhodách přívětivého chování a politik k diverzitě. 
Jakékoliv školení o diverzitě by mělo mít jasné teoretické zdůvodnění o provádění a 
výsledcích: pro koho, kdy, jak dlouho, jaké metody, konec. 
Lektoři, vyučující diverzitu by měli zvolit obsah a materiály, které nezobrazují nebo 
nepoukazují na kulturní stereotypy, nebo jejichž stereotypní obrazy mohou být použity 
pro kritickou reflexi s účastníky. 
Kromě toho, obsah a témata by měla být vybrána tak, aby reflektovala situaci, kterou 
znají účastníci (odkazy na jejich každodenní život), jakož i další možnosti pro identifikaci. 
Tyto materiály by měly obsahovat také výchozí body pro diskuzi a vzory diskriminačních 
struktur. 
Tento kontrolní seznam podporuje plánování a efektivní zhodnocení školení o diverzitě. 
 

Benefity 
Kontrolní seznam pro plánování školení o diverzitě bude vodítkem a pomůže školení 
realizovat tak, aby byly vzdělávací semináře úspěšné. Ale vemte prosím na vědomí, že 
nejdůležitějším nástrojem každého školení o diverzitě je lektor samotný. 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Principem úspěchu každého školení diverzity (Schwarz-Woelzl 
2005): 
- Školení samo o sobě a to i v případě, že je prováděno vynikajícím 
způsobem, nemůže vyvolat měnící proces. 
- Je důležité určit příslušné učební potřeby - školení by mělo být 
přizpůsobeno. 
- Co se týče postojů, hodnot a chování, nikdy není "to pravé a 
špatné", jako spíše "jakož i". 
- Školení pouze pro některé skupiny vytváří dojem, že špatné 
chování existuje jen v těchto skupinách, zatímco všechny ostatní 
skupiny vykazují pozitivní chování. 
- Tým lektorů by také měl být co možná nejrozmanitější.  
- Tým lektorů by se měl skládat z osob, zevnitř i zvenčí firmy: 
Lektoři, kteří působí v organizaci, znají situaci v organizaci, zatímco 
externí osoby jsou méně zaslepeny rutinními věcmi a mohou 
posoudit otázky více objektivním způsobem. 
- Lektoři diverzity musí být vysoce kvalifikovaní pracovníci v oblasti 
anti-diskriminačních pracovních metod a zvládání konfliktů a je 
třeba, aby měli hluboké znalosti o organizačním rozvoji a 
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skupinové dynamice. Musejí být schopni přizpůsobit své metody 
jiným účastníkům a potřebám skupiny, kteří jsou (potenciální nebo 
skutečné) znevýhodněni. 
- Získané zkušenosti by měly být zaznamenány systematicky a 
publikovány v časopisech nebo jiných médiích. 
- Soutěže by mohly být nástrojem pro motivaci zaměstnanců 
nahrávat své zkušenosti v průběhu procesu učení a to ve formě 
esejí, písní nebo videí. 
 

Krok č. 2 

Zkontrolujte, zda organizace (převzato z Gardenswartz & Rowe, 

1994): 

- Vnímá diverzitu a chápe ji jako nezbytnou pro podnikání? 

- Nejvyšší úrovně managementu rozumí tomu, jak diverzita 

propojuje strategické cíle organizace. 

- Má závazek na vrcholové úrovni managementu, ke změně 

systému a politiky? 

- Má komplexní plan diverzity v organizaci, kde školení o diverzitě 

je jedou ze součástí většího úsilí o diverzitu?  

Krok č. 3 

Zkontrolujte před-plánováním (převzato z Gardenswartz & Rowe, 
1994) 
- Obsahují a zdůrazňují propagační materiály školení výhody pro 
všechny účastníky? 
- Z hlediska času, bude školení prováděno takovým způsobem, aby 
nedocházelo k žádnému přerušování? 
- Mohou se školení zúčastnit také zaměstnanci na částečný 
úvazek? 
- Je místo školení vhodné? 
- Existují informace o požadavcích na odbornou přípravu? Je 
nutnost přípravy jasně definována? 
- Je složení účastníků různé?  

Krok č. 4 

Důležitými aspekty v procesu vymezení obsahu vzdělávání 
(Mosberger, R. et al. 2009): 
- Jaké různé rozměry diverzity obsahuje školení? 
- Jaké rozdíly a podobnosti existují mezi zástupci různých rozměrů 
diverzity? 
- Ovlivňují tyto rozdíly a podobnosti školení? 
- Co je třeba udělat, aby se povzbudily dobré vztahy? 
- Jaké konflikty by mohly vzniknout a jak by mohly být řešeny? 
- Jaké právní a sociální témata jsou přítomny mezi účastníky? 
- Existují různé přístupy nebo různé postoje k tématům jako je 
práce, rodina a vzdělávání? 
- Jsou týmy s vyšší úrovní heterogenity více produktivní než ty 
kulturně homogenní, nebo naopak? 
- Mají určité skupiny větší šanci, že budou začleněny do 
(národního) trhu práce? 
  

Krok č. 5 

Agenda školení (převzato z Gardenswartz & Rowe, 1994) 
- Je účel a cíle na začátku, jasně komunikován vůči účastníkům? 
- Jsou cíle školení odpovídající potřebám a tématům účastníkům? 
- Je rychlý, účelný a soustřeďující se zahájení naplánováno na 
začátku? 
- Existují varianty činností? 
- Jsou některé metody pro práci ve dvojicích nebo skupinách 
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používány za účelem zvýšení komfortu, bezpečnosti a spolupráce 
mezi kolegy? 
- Je zde dostatek času pro účastníky zpracovávat informace a sdílet 
reakce? 
- Je kladen důraz na školení v reálných situacích na pracovišti? 
 

 Krok č. 6  
Hodnocení a uzavírání (převzato z Gardenswartz & Rowe, 1994) 
- Je zde příležitost pro účastníky sdílet zkušenosti, učení atd.? 
- Je zpětná vazba o akci vyžádovaná od účastníků? 

Příklad/případová 
studie 

Organizace 
Projekt “Managing Diversity - Empowerment durch Vielfalt“ 

Popis 

V rámci projektu "Managing diversity - Empowerment durch 
Vielfalt", založeného programem EQUAL, byl realizován tento 
projekt od září 2002 do srpna 2005. V rámci projektu byla 
vytvořena příručka o zavádění diverzity managementu. 
Kontrolní seznam popisuje úkoly, které byly vytvořeny a 
přizpůsobeny projektu "Managing diversity: Empowerment durch 
Vielfalt". Všechny části tohoto seznamu byly úspěšně pilotně 
testovány v pěti organizacích v rámci výše zmíněného projektu. 
 

Výsledky 

Lektoři diverzity v rámci projektu ukázali, že kontrolní seznamy 
jsou užitečné. 
Tak či onak, je třeba mít na paměti, že školení, které má za cíl 
měnit postoje a chování potřebuje být komplexním procesem.  
Pokud tomu tak nebude, jednotlivé vzdělávací činnosti nebudou 
mít požadované výsledky. 
 

Zdroje I 

- Schwarz-Woelzl, M. (2005): Der Vielfalt eine Chance geben. 
Wegweiser für Managing Diversity im Betrieb. 

- Mosberger, B.; Steiner, K; Denkmayr, E.-M.; Haas, Ch.; Haydn, 
F.; Leuprecht, E. (2009): Praxishandbuch. Methoden in der 
Berufs- und Arbeitsmarktorientierung im multikulturellen 
Kontext. 

  

 

Další zdroje 

- Gardenswartz, L. & Rowe, A. (1994): The Managing Diversity 
Survival Guide. A complete collection of checklists, activities, 
and tips. Mc Graw Hill.  

 

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 
 

Kontrolní seznam od autorů v rámci bodů I & III je zdarma. Kontrolní seznamy od autorů 
v bodě II byly upraveny pro tento soubor nástrojů. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
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3.4.2. Nástroj: Euro Rail à la carte 
 

Nástroj 

Název Související úkol 

2 
Euro Rail á la carte Úkol č. 4: Navrhování a realizace školení a 

akcí souvisejících s diverzitou (v rámci 
organizace) 

 

 
  

Cíl 

Ve složitém světě, rozdělovat lidi do kategorií usnadňuje orientaci. Stereotypy také 
zjednodušují, zobecňují a rozhodně poskytují význam při zařazování lidí do určitého 
"místa v kartotéce". Nicméně, oni také ovlivňují naše vnímání a naše kroky, protože jsou 
spojeny s přesvědčením, že určité vlastnosti, schopnosti a typy chování jsou typické a 
"přirozené" pro určitou skupinu lidí. Odvození nestejně hierarchického posouzení 
vzhledem k přičtení určitých rysů a vlastnosti, u lidí je problematické. Kromě toho, 
individuální rozdíly mezi členy skupiny, již nejsou vnímány; souzením lidí dochází ke 
zkreslování a nerovnosti jsou převzaty. 
Odraz vlastních stereotypů a myšlenek je důležitým krokem, který musí být brán v úvahu 
v rámci jakéhokoli projektu diverzity. 
"Euro Rail à la carte" je cvičení, které slouží k analýze vlastních stereotypů a předsudků. 

Benefity 

Podle motta "Diverzita není o ostatních – je jen o tobě," může toto cvičení přispět k 
nastolení vděčného a uctivého pracovního prostředí. Toto cvičení nám poskytuje rozsáhlý 
materiál pro diskusi o naše předsudky v každodenním životě. Díky své flexibilitě, toto 
cvičení se velmi dobře hodí pro přizpůsobení se různým situacím a zkušenostem cílovým 
skupinám (národnost, řešení konfliktů, existující problémy, atd.) 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Postup: 
Představte si, že jedete na výlet vlakem a získáte popisy 
případných spolucestujících. Nyní se musíte rozhodnout, s kým 
byste raději cestovali a se kterým spolucestujícím byste cestovat 
nechtěli.  

Krok č. 2 

Následující scénář je distribuován účastníkům. Účastníci si vyberou 
tři lidi podle svého výběru ze 17 uvedených osobností. Potom 
mohou vytvořit malé skupiny a například i vymyslet řešení v týmu. 
Scénář: Jedete na týdenní cestu z Lisabonu do Moskvy s "Deer 
Valley Express". Můžete cestovat ve spacím voze, který budete 
muset sdílet s třemi cizími lidmi. Které tři z níže uvedenýmch osob 
byste s největší pravděpodobností volili jako spolucestující? 
-   Srbského vojáka z Bosny. 
- Prostorově výrazného bankéře ze Švýcarska. 
- Italského DJ, který vypadá, že je bohatý. 
- Africkou ženu, která prodává kožené zboží. 
- Mladého muže-umělce, který je HIV-pozitivní. 
- Cikána z Maďarska, který byl právě propuštěn z vězení. 
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- Baskického nacionalistu, který pravidelně cestuje do Moskvy. 
- Německého rapera, který vede extrémně alternativní život. 
- Slepého mladého umělce z Rakouska. 
- Mladého studenta z Ukrajiny, který nechce zpět domů. 
- Starší ženu z Rumunska, která nemá vízum a má jednoroční dítě. 
- Radikální holandskou feministku. 
- Opilého skinheada ze Švédska. 
- Wrestlera z Belfastu, který jede na fotbalový zápas. 
- Polskou prostitutku z Berlína. 
- Francouzského farmáře, který zná jen svůj mateřský jazyk a který 

má plný koš velmi silně zapáchajícího sýru. 
- Mladého kurdského uprchlíka, který žije v Německu a právě se 

vrátil z Lybie. 
Účastníci se musí rozhodnout, s kým by chtěli cestovat a s kým 
raději ne. Toto cvičení poskytne komplexní material pro debatu o 
předsudcích, které se objevují dnes a denně. 

Krok č. 3 

V krátkosti: 
- Zažil už někdy podobnou situaci? 
- Bylo to těžké rozhodnutí? 
- Jaké skutečnosti působily na Vaše rozhodnutí? 
- Jaké předsudky toto cvičení ve Vás probudilo? 
- Odkud tyto obrázky/předsudky pochází? 
- Jak byste se cítili, kdyby nikdo nechtěl sdílet prostor s Vámi? 

Tipy  
Existují podobné cvičení, kdy člověk žije v domě s různými sousedy, 
ztroskotá s různými lidmi na ostrově, nebo si má vybrat stopaře.   

Příklad/ případová 
studie 

Organizace 
 

ÖGB 
(zastřešující organizace obchodních unií v Rakousku) 

Popis 

Na seminářích poskytnutých ÖGB lektoři získali zkušenosti, že často 
jsou stereotypy a předsudky vyslovené a lektoři nemají potřebné 
dovednosti jak přiměřeně jednat v takových situacích. Proto ÖGB a 
rakouská komora práce vyvinula projekt proti rasismu, s cílem 
poskytnout lektrům znalosti, metody a vzdělávací materiály 
týkajících se boje proti diskriminaci. 
Dále je v rámci tohoto projektu vyvinut soubor cvičení pro odborné 
školitele. Vytvoření cvičení bylo podpořeno organizacemi občanské 
společnosti působících v oblasti lidských práv a boje proti rasismu. 
Témata cvičení: stereotypy, předsudky, nerovnost, 
multikulturalismus, hodnoty a rozmanitost. 

Výsledky 

Toto cvičení bylo vyvinuto, testováno a ověřeno řadou lektorů, 
kteří jsou součástí odborného vzdělávání poskytovaného odbory. 
Cvičení má podporovat úvahy o vlastních stereotypech a 
předsudcích. 

Zdroje 

- Antirassismuskoffer (antiracism suitcase) (dostupné v němčině) 
 

 
  

Další zdroje 
 

Tato cvičení jsou dostpné taky zde:  
- Mosberger, B.; Steiner, K; Denkmayr, E.-M.; Haas, Ch.; Haydn, F.; 

Leuprecht, E. (2009): Praxishandbuch. Methoden in der Berufs- und 
Arbeitsmarktorientierung im multikulturellen Kontext. 

 

 
  

Vlatnictví nástroje 
(Autorská práva) 

 

Zdarma  

http://www.antirassismuskoffer.at/uebung/FULLVIEW/49/
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
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3.4.3. Nástroj: Stereotypy –Sociometry, rozdíly a škály 
 

Nástroj 

Název Související úkol 

3 
Sociometry – rozdíly, společné 

prvky a škály 
Úkol č. 4: Navrhování a realizace školení a 

akcí souvisejících s diverzitou (v rámci 
organizace) 

 

Cíl 

Sociometrie je kvantitativní metoda pro měření rozdílů, společných rysů a škál v určité 
skupině. Účastníci jsou tázáni na konkrétní otázky a jsou měřeni podle jejich "odpovědí" a 
poté jsou odpovídajícím způsobem rozděleni na různá místa nebo do různých koutů v 
místnosti. 
Mezi druhy škálování patří: 
- Dohoda/odmítnutí (ano/ne). 
- Rating (barometr) vztahující se: ke spokojenosti, informacím, potřebám, zájmům atd. 
Typické otázky (zvláště při zahájení cvičení a před odchodem od základních otázek) se 
týkají věku, zeměpisného původu profesní skupiny, rodinné situaci, atd. 
 
Potřebné zdroje 
- Moderátor se souborem dobře připravených otázek. 
- Místo uskutečnění by měla poskytnout dostatek prostoru pro fyzický pohyb a skupinové 
procesy. 
 

Benefity 

Toto ukazuje, že každý je rozdílný a také podobný si s ostatními - ona/on je jiný než 
ostatní a také podobný ostatním. V tomto smyslu tato metoda může překonat 
stereotypní pojmy jako "my a ti druzí". Ukazuje se, že každý má různou identitu a 
současně patří do určité skupiny. Dále se účastníci seznámí s diverzitou a společnými 
znaky u sebe i u skupiny, stejně tak, že vše jde kdykoliv změnit. 
To vše má různé funkce, proč to dělat a upozorňuje to na skupiny, v rámci skupiny. 
- Pro všechny cílové skupiny, nicméně, je většinou potřeba fyzický pohyb. 
- Od 10 do 100 osob. 
   

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 Začněte s méně emotivními otázkami.    

Krok č. 2 Poté pokračujte klíčovými otázkami v oblasti diverzity.  

Krok č. 3 
Účastníci mohou být pozváni dát dohromady vhodné otázky pro 
ostatní.  

Krok č. 4 Diskutujte ve skupině, co účastníci zpozorovali.  

Tipy 
4 do 6 kol bude dostatečných. 
  

Příklad/případová 
studie 

Organizace 
 

Rakouská univerzita 
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 Popis 

Postgraduální kurz byl nabídnut sociologům, kteří začali pracovat 
teprve nedávno v sociální vědě. Kurz měl za cíl vyvinout dovednosti 
a schopnosti účastníků v oblastech, kde se vzdělání na univerzitě se 
nesoustřeďuje - např. projektový management, návrh psaní atd. 
Na úvodním zasedání se mělo dosáhnout zvýšení povědomí 
účastníků o diverzitě skupiny. 
Za prvé, účastníci byli dotazováni na otázky týkající se jejich 
demografie, jako je věk, místo narození atd. 
Další otázky, které byly položeny, upozorňovaly na diverzitu 
pracovních a rámcových podmínek: organizační zázemí 
zaměstnavatele, oblast práce, druh projektů aj. 

 Výsledky 
Sociometrie vizualizovala diverzitu skupiny - i když všichni účastníci 
měli společné vzdělávací i odborné zázemí. To byl výchozí bod pro 
účastníky, poznat se navzájem a poznat navzájem svou práci. 

Zdroje - Gabriele Stöger & Edith Cerwenka (2010): weReurope The ICD-

Conference Design  

- International Sociometry Training Network 
 

Další zdroje 
 

  

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 
 

Zdarma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.wereurope.eu/download/ICD_Design/ICD-Design_EN.pdf
http://www.wereurope.eu/download/ICD_Design/ICD-Design_EN.pdf
http://www.sociometry.net/
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3.5. Nástroje podporující úkol č. 5 

Hodnocení firemní strategie a 
programů diverzity 
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3.5.1. Nástroj: Nástroj na sebehodnocení 

Nástroj 

Název Související úkol 

1 
Nástroj na 

sebehodnocení 
Úkol č. 5: Hodnocení firemní strategie a programů 

pro diverzitu 

 

Cíl 

Tento organizační nástroj na sebehodnocení je navržen tak, aby pomohl organizacím 
všech typů - soukromým, veřejným a dobrovolným - lépe vyhovět potřebám různých 
komunit. 
Prostřednictvím řady sebehodnotících otázek, nástroj pomáhá identifikovat potenciální 
překážky diverzifikaci různých komunit. Posiluje rovněž osvědčené postupy v oblasti 
rozvoje a zavádění začleňovacích politik, služeb a programů. 
 

Benefity 

Po dokončení sebehodnocení, mohou organizace využít výsledky a začít proces, který 
bude obsahovat plán, bude určena odpovědnost, časové osy a budou stanoveny 
monitorovací systémy. Jiné možnosti, které mohou organizace uskutečnit po dokončení 
sebehodnocení, jsou: 
- Zvýšené povědomí mezi rozhodovacími orgány o dopadu svých rozhodnutí na různé 
skupiny; 
- Zvýšená schopnost rozpoznávat, jak může být diverzita začleněna do klíčových funkcí 
organizace; 
- Proaktivní přístup k dalšímu začlenění programů a služeb; 
- Lepší schopnost identifikovat, využívat omezené zdroje; 
- Zdůraznit využití důkazů a kvantitativních dat pro budoucí plánování; 
- Zapojit všechny zainteresované strany v procesu posuzování; 
- Zvýšená odpovědnost za výsledky v oblasti diverzity. 
  

Jak nástroj 
používat 

Osm oblastí je stanoveno, ale není nutné všechny vyplnit.  

Krok č. 1 

Vedení/řízení cíle/konečný výsledek: 
Organizační politiky a plánovací procesy musí začlenit závazky 
divezity a inkluze. 
 

Krok č. 2 

Splnění cíle/konečný výsledek: 
Programy a služby organizace podporují diverzitu, usnadnění 
integrace nového subjektu a jsou dodávány takovým způsobem, 
který splňuje cíle začleňující služeb. 
   

Krok č. 3 

Pracovní postupy, zdroje a operační cíle/ konečný výsledek: 
Pracovní postupy organizace, zdroje a operace jsou v souladu s cíli 
inkluze, diverzity, spravedlnosti a pracovní síla odráží diverzitu 
komunity, které slouží. 
 

Krok č. 4 

Smluvní a nákupní cíle/konečný výsledek: 
Smlouvy o poskytování služeb jsou zadávány a výrobky a služby jsou 
nakupovány v souladu s cíli začleňování a spravedlnosti. 
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Krok č. 5 
Komunikační cíle/konečný výsledek:  
Všechna komunikace dosahuje a odpovídá různým potřebám nově 
příchozích a také diverzitní komunitě.  

Krok č. 6 

Cíle profesního rozvoje/konečný výsledek: 
Všichni zaměstnanci jsou opatřeni dovednostmi, znalostmi a 
kulturními kompetencemi, aby fungovali efektivně v divezitním 
prostředí. 
 

Krok č. 7 

Zapojení všech odvětví a populace v regionu/konečný výsledek: 
Všichni zaměstnanci, obyvatelé podílející se v organizaci na 
rozhodovacím procesu, mají dovednosti a schopnosti účastnit se 
společenského, hospodářského, kulturního a politického života 
regionu. 
 

Krok č. 8 

Monitorovací a výkonnostní cíle/konečný výsledek: 
Monitorování a výkonnostní systémy umožňují měření pokroku v 
oblasti usnadňování integrace nového subjektu trhu a splnění cílů 
začlěňování všech. 
 

Příklad/případov
á studie 

Organizace 
IT organizace – hlavní sídlo v Praze 

(zaměstnávající okolo 90 lidí) 

Popis 

Společnost využila nástroj několika způsoby, například během 
brainstormingového setkání zaměstnanců (jednotlivě, fokusní 
skupiny) nebo během workshpů managementu ve firmě. 
Po vyplnění nástroje je společnost schopná: 
- Podporovat politiky a praktiky divezity obchodních partnerů. 
- Poskytnout a pomáhat podporovat politiky, která podporují 
spravedlivé začlenění menšin a žen. 
- Splnit standardy a požadavky v oblasti diverzity. 
- Diverzifikovat pracovní sílu k podpoře dalšího ekonomického růstu. 
 

Výsledky 

První použití nástroje bylo pro firmu časově náročné. Bylo to z toho 
důvodu, že vyplnění všech oblastí nástroje vyžadovalo nejdříve 
získání relevatních dat a zdrojů a poté doplnění všech údajů do 
nástroje.  
Výsledky poslouží firmě pro měření:  
- Organizačních závazků diverzity a začlenění; 
- Profilu pracovní síly a pracovních postupů; 
- Diverzitní & začlěňovací politiky transparentnosti a komunikace. 
 

Zdroje 
- Strengthening Diversity in the organization  
 

 
 

Další zdroje 
 

   

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 
 

York Region /Self-Assessment nástroj dostupný na: www.yorkwelcome.ca 

 

 

 

http://www.yorkwelcome.ca/wps/wcm/connect/immigration/b4fd0295-4f20-4941-8a6e-e1cc76d30a2e/SelfAssessmentTool.pdf?MOD=AJPERES
http://www.yorkwelcome.ca/
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3.5.2. Nástroj: Hodnocení dopadu diverzity na podnikání  

Nástroj 

Název Související úkol 

2 
Hodnocení dopadu diverzity 

na podnikání 
Úkol č. 5: Hodnocení firemní strategie a 

programů pro diverzitu 

  

 
  

Cíl 
 

 

 

Firmy se liší, pokud jde o velikost, strategie, odvětví a postavení na trhu. Strategie se také 
liší, stejně jako náklady na firemní strategie diverzity jsou pouze jedním z mnoha faktorů, 
které přispívají ke zlepšení výkonu. Některé společností uplatňují přístupy, jako diverzitní 
ukazatelé výkonnosti; nicméně společnosti hodnotí a monitorují: 
- Změny v demografii pracovní síly; 
- Vývoj v zapojení zaměstnanců, talent management, spokojenost zaměstnanců a řízení 
výkonnosti; 
- Změny v pracovním prostředí; 
- Integrace cílů diverzity a činností napříč všemi jednotkami, funkcemi a zeměpisnými 
oblastmi, jako součást strategie růstu podnikání. 

 

Benefity 

Navzdory omezením, firmy shromažďují důkazy přes posudky, případové studie a 
průzkumy a používají empirický výzkum, kde se dá, s cílem určit vztah mezi konkrétní 
činností a výkonem. Diversity Charter Platform EU ukazuje, že různé formy důkazů jsou 
nezbytné k odhalení dopadů strategií diverzity ve firmách. 
 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Povědomí o diverzitě 
Centrum pro strategii a hodnocení služeb (CSES, 2003) odhalilo, že 
existují "vnitřní" překážky měření, tj., obtíže při změně kultury 
podnikání a nedostatek povědomí pracovní síly o politikách 
diverzity. Tato "mezera vědomí" zahrnuje nedostatek znalostí o 
obsahu, zdůvodnění, náklady, přínosy a metody měření politiky 
diverzity. Toto lze řešit pomocí komunikačního plánu, který zajistí 
dodání relevatntních zpráv, zaměření se na různé skupiny, včetně 
akcionářů, zaměstnanců, manažerů, dodavatelů a zákazníků. 
  

Krok č. 2 

Údaje o diverzitě 
Je důležité, aby údaje o diverzitě byly řízeny citlivě a následovaly 
osvědčené pokyny a postupy související se zákony a dodržováním 
zákonů. Slouží-li data ke zvýšení viditelnosti, je třeba je důsledně 
shromažďovat v průběhu času a v rámci všech funkcí se poté odhalí 
výsledky, trendy a ostatní vlivy. 

Krok č. 3 

Ukazatele diverzity 
Měření dopadu vyžaduje ukazatele, které musí být nejdříve 
prodiskutovány a jsou pravidelně kontrolovány, aby zajistily 
trvalou relevanci a efektivní využití. Hubbard (Hubbard, 2004) se 
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odkazuje na ukazatele vedení a LAG ukazatele. Ukazatele LAG 
odkazují na výsledky a aktivity, které byly provedeny v určitém 
časovém období, např. prodeje, podíl na trhu a spokojenost 
zaměstnanců. Ukazatele vedení odkazují na budoucí ekonomický 
výkon a měří pokročilé procesy a aktivity, například hodiny 
strávené s různými zákazníky a absence. Hubbard tvrdí, že by měl 
být vytvořen mix základních ukazatelů výsledků a ukazatelů 
výkonnosti, který bude reprezentovat perspektivu učení a růstu. 
 

Krok č. 4 

Naučit se odhalit vliv 
Je nezbytné získat zkušenosti a zabudovat vzdělávání do rámce 
hodnocení praxe. Vzdělávání může být podporováno 
prostřednictvím zapojení praktikujících osob, které budou evidovat 
a hodnotit vhodné shromážděné údaje, budou vybírat indikátory a 
využívat komplexní metodiky vykazování. Je to odpovědnost 
vedoucích pracovníků; managementu podniku, aby komunikovali 
to, co se povedlo a předali tak zprávu všem zaměstnancům v 
organizaci, ale i mimo ni.   

Příklad/případov
á stude 

Organizace Kaubamaja Estonia 

Popis 

Nástroje posouzení dopadů 
Kaubamaja monitoruje vnímání svých zaměstnanců a měření 
úspěšnosti náboru jako způsob posouzení dopadu jejich činností v 
oblasti diverzity: 
- Monitoring: provedení průzkumu spokojenosti se zaměstnanci, 
indexování silných a slabých stránek na třech stupnicích: samotná 
práce, nadřízený, organizace. 
- Nábor: vyhodnocení rychlosti přijímání nových pracovníků. 
 

Výsledky 

Výsledky podporujících aktivit 
Každé dva roky, Kaubamaja posuzuje motivaci a spokojenost 
zaměstnanců, zjišťuje jejich názory na výměnu informací, 
atmosféru, týmovou práci, kvalitu řízení a vedení. Také zkoumají 
důvody zaměstnanců k odchodu ze společnosti. Sledují rychlost 
náboru a to, jak rychle mohou najít nové zaměstnance. Kaubamaja 
spolupracuje s estonským fondem pojištění v nezaměstnanosti a 
nabízí stáže a práci lidem, kteří mají problémy na současném trhu 
práce. Kaubamaja se umístila na prvním místě v odvětví 
maloobchodu a mezi nejlepšími 10 nejlepšími zaměstnavateli v 
Estonsku v průzkumu zaměstnavatelů, provedeného v roce 2012. 
 

Zdroje 

- Assessing Diversity Impact in Business  

- Diversity Charters across EU 

- Overview of Diversity management  
 

Další zdroje     

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 

European Union Platform of Diversity Charters 

  

http://ec.europa.eu/justice/events/hle-2013/files/assessing_diversity2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/charters/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf
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3.5.3. Nástroj: Ukazatele výkonosti v oblasti diverzity 

Nástroj 

Název Související úkol 

3 
Ukazatele výkonnosti v 

oblasti diverzity 
Úkol č. 5: Hodnocení firemní strategie a programů 

pro diverzitu 

 

 
  

Cíl 

Ukazatele výkonnosti v oblasti diverzity je pečlivě vybraných soubor cílů a opatření 
odvozených z celkové obchodní strategie organizace a spojený s jeho strategií diverzity. 
Poskytuje přehled o pokroku a výkonnosti celého společnosti v interních kategoriích, jako 
je zastoupení pracovní síly a statistiky, atmosféra na pracovišti, program lidských zdrojů a 
jeho využití, i o vnější kategorie, jako jsou zákaznické a komunitní partnerství, marketing 
a diverzita dodavatelů. 
 Je třeba poznamenat, že ukazatelé výkonnosti v oblasti diverzity není kompletní systém 
měřicí strategie, ani neposkytuje jednotlivé informace organizaci, které musí zvažovat při 
vytváření úsilí. Místo toho, ukazatelé výkonosti jsou určeny pro zvýraznění, sledování 
klíčových opatření, cílů strategie a činnosti v oblasti diverzity v organizaci. 
 

Benefity 

Organizace, které vytvářejí a využívají ukazatele výkonnosti jako prostředek k měření a 
sledování jejich iniciativ diverzity, tak činní z několika důvodů: 
- Chcou-li získat jasno, konsenzus a směr jejich strategie diverzity. 
- K identifikaci iniciativ a stupňů výkonností organizace vztahující se k diverzitě. 
- Chcou-li nastavit cíle a plány diverzity. 
- Určení priorit iniciativ souvisejících se strategií diverzity. 
- Aby bylo možné lépe pochopit vazby mezi diverzitou a celkovou obchodní strategií. 
- Chcou-li komunikovat průběh a stav širokému okruhu zúčastněných stran, včetně 
vrcholového vedení, manažerů programů a celkové skupině zaměstnanců. 
- Pro zajištění pokroku strategie diverzity v organizaci tím, že integrují odpovědnost do 
nástrojů měření. 

 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Určete publikum 
Prvním krokem je identifikovat relevantní publikum. Publikum pro 
diverzitu by mělo být stanoveno na úrovni, na které se organizace 
rozhodla soustředit své aktivity v oblasti změny nebo v případě, že doufá, 
že k prosazování a/nebo urychlení změny. Například v případě, že 
strategie diverzity je zaměřena na roli a vliv vedení, dává smysl 
navrhnout publikum, které bude zahrnovat CEO, prezidenta nebo 
výkonný výbor. Pro organizaci zaměřenou na institucionalizaci procesů a 
zásady, které podporují začleňování, publikum by měla být definováno 
na střední úrovni programu a obchodních manažerů v rámci jednoho 
nebo více obchodních či funkčních jednotek. 
Navržení výkonného výboru usnadňuje rozvoj na následné nižší úrovně/ 
regionální, které jsou konzistentní v designu. Ukazatelé výkonnosti 
určené pro jednu obchodní jednotku nebo funkční oblasti, jako je 
marketing a prodej, můžou sloužit jako zkušební terén.  
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Krok č. 2 

Znovu zformulujte strategii diverzity a obchodní strategii 
Předtím, než se posunete kupředu s návrhem ukazatelů výkonnosti, je 
vhodným krokrem znovu zformulovat strategii diverzity a ochodní 
případ. Cílem ukazatelů výkonnosti je pochopit rychlost, kterou se 
organizace mění a pak pomoci urychlit tento proces. Proto se organizace 
musí ujistit, že stragie diverzity a obchodní stragie je v souladu. 
Například, jestliže jedna ze strategických oblastí zaměření zahrnuje 
prosazování a udržení žen ve vrcholovém vedení, jeden z organizačních 
cílů bude zvýšit rychlost, kterou jsou ženy povýšeny do vrcholového 
vedení.  
  

Krok č. 3 

Určete všechny kategorie ukazatelů výkonosti 
Jakmile organizace určila publikum a znovu zformulovala cíle diverzity 
organizace, dalším krokem je stanovení kategorií, které mají být 
sledovány. Kategorie by měly odrážet cíle diverzity organizace, stejně 
jako poskytování měřitelných údajů o průběhu a dopadu iniciativ 
diverzity organizace a to jak interně, tak externě. 
 

Krok č. 4 

Identifikujte metriky, které mají být použity 
V případě, že organizace v současné době nemá zavedeny žádné metriky, 
měla by přezkoumat "Použití metriky pro podporu diverzitních 
pracovních sil", které budou pomáhat organizaci vyvíjet rámec pro určení 
druhů metriky. V případě, že organizace již využívají určité metriky pro 
sledování a měření konkrétních iniciativ, organizace musí nejprve 
přezkoumat tyto existující metriky, určit ty, které jsou důležité. Metriky 
mohou zahrnovat zastoupení, počet účastníků počet tréninkových 
programů na místě, atd. 
 

Krok č. 5 

Vypracujte pokyny a postupy pro sběr dat 
Poté, co byly dokončeny metriky, organizace bude muset vyvinout 
pokyny a postupy pro data, aby bylo možné je nějakým způsobem 
sesbírat.  

Příklad/případov
á studie 

Organizace Sodexo 

Popis 

Strategickým cílem ukazatelů výkonnosti bylo a stále je zrychlení 
zavádění cílů diverzity napříč všemi úrovněmi řízení organizace, která 
zahrnuje více než 18.000 osob. Vývoj ukazatelů výkonosti a úsilí na nich 
bylo značně posílena tím, že má silnou podporu vlastníka, prezidenta 
společnosti Sodexo, generální ředitele a dalších vrcholných manažerů. 
Sodexo ukazatele výkonnosti jsou založeny na 1000 bodech systému 
rozřazených do čtyř kategorií metrik – nábor, povýšení, znovu navázání a 
kvalititativní elementy (k nimž patří účast na školení atd.). Skóre pro 
nábor, povýšení a znovu navázání jsou počítány sofistikovanými 
formulacemi, které jsou porovnávány s internámi měřítky. Kvalitativní 
elementy je kategorie, která byla přidána a sleduje jednotlivé činnosti 
manažerů společnosti a vedoucí divize v oblasti diverzity. Spíše než 
měření pokroku z vnitřku, si Sodexo vybralo pro měření pokroku vnějšími 
měřítky. Jednou z výhod použití externích měřítek spíše než vnitřních linií 
je, že společnost může stanovit cíle, které nejsou omezeny historickou 
výkonnosti. Sodexo hodnotí své ukazatele výkonnosti na roční bázi a 
výsledky na čtvrtletní bázi. Kromě přiřazení váhy metrik jednotlivých čtyř 
kategorií, řeší obchodní potřeby. Společnost také posuzuje, zda nadále 
metriky odpovídají obchodním potřebám společnosti. 
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Původní ukazatelé výkonosti byly vytvořeny se třemi kategoriemi metrik. 
Kvalitativní elementy byly přidány, aby poskytly manažerům kategorii, 
která může zobrazit bezprostřední vliv. Pro zvýšení akceptace, Sodexo 
úzce propojila 16 akce společnosti do výkonnostích ukazatelů. Realizace 
akcí společnosti má přímý vliv na dosažení cílů výkonnostních ukazatelů. 
Komunikace byla složitá záležitost, vzhledem k velikosti společnosti, 
geografické rozmanitosti a citlivé povaze údajů. V bodech byla sdílena s 
manažery na vyšší úrovni na čtvrtletní bázi; tito manažeři pomáhají řídit 
tok zpráv v jejich organizacích. 
 

Výsledky 

Od svého vzniku v roce 2002, Sodexo ukazatele výkonosti mají významný 
dopad na organizaci. Kromě zajištění větší soustředění a pozornosti 
k celkovým iniciativám diverzity v organizaci, se rovněž zvýšila 
odpovědnost a vlastnictví těchto iniciativ ze strany manažerů společnosti 
a vrcholového vedení. Společnost nedávno zažila profesionální pozornost 
a uznání jejich aktivit. Jedná se o osvědčený postup měření dopadu 
diverzity a urychlení procesu změn v rámci organizace. 
   

Zdroje 
-Creating a Business-Aligned Diversity Scorecard  

 
 

Další zdroje 
 

- The Diversity Score Card by Eduard E. Hubbard 

 

 

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 

Volné k užití 
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3.6. Nástroje podporující úkol č. 6 
Navrhování a implementace 

firemních komunikačních 
nástrojů v oblasti diverzity 

  



 

 

52 

3.6.1. Nástroj: Mapa komunikačních aktivit  

Nástroj 

Název Související úkol 

1 Mapa komunikačních 
aktivit 

Úkol č. 6: Navrhování a implementace firemních 
komunikačních nástrojů v oblasti diverzity 

 

Cíl 

Tento nástroj je zaměřen na podporu komunikace v oblasti diverzity a to jak interně, 
tak externě. 
Může Vás inspirovat k naplánování kampaní o diverzitě. 
Může Vám také pomoci připravit komunikační aktivity a obrátit na správné skupiny 
zainteresovaných stran.  

Benefity 

Mapa je užitečným vodítkem komunikačních činnosti v oblasti diverzity. Uvádí příklady 
toho, co a jak komunikovat mezi čtyřmi hlavními zájmovými skupinami: zaměstnanci, 
zákazníky, obchodními partnery/dodavateli a místní komunitou. Obsahuje také 
příklady nástrojů, které může používat při provádění komunikačních aktivit ambasador 
diverzity. 
Mapa poskytuje několik praktických rad, které stojí za zapamatování, navrhuje některé 
nestandardní formy komunikace, které lze použít jak v mluvené tak psané formě ve 
firmě.  

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Provést přezkoumání strategických dokumentů, politik, 
vnitřních postupů a předpisů týkajících se rovného zacházení a 
podpora diverzity, která byla přijata ve firmě. Podívat se, jak je 
to sdělováno zaměstnancům a jak efektivně, tj. zda jsou 
zaměstnanci skutečně obeznámeni? K tomu můžete použít 
výsledky průzkumu provedeného prostřednictvím nástroje audit 
dirverzity, jejíž část, tedy postupy a řešení diverzity, představuje 
posouzení fungování postupů a politik v oblasti diverzity, z 
pohledu zaměstnanců. 

Krok č. 2 

Diverzity management se týká především vnitřního prostředí 
podniku. To je ten nejdůležitější aspekt, ve kterém budou 
prováděny a komunikovány opatření na podporu diverzity. 
Proto je nutné vědět, kdo je adresátem komunikačních aktivit. 
Shromáždit co nejvíce informací o struktuře personálu; 
dozvědět se o rozdílech mezi zaměstnanci. Definujte skupiny 
představující menšiny. Uvažujte o potřebách a očekáváních 
každé skupiny zaměstnanců, které se mohou cítit izolovány ve 
společnosti a to, zda společnost může nebo nemusí toto řešit a 
proč. 

Krok č. 3 

Se znalostí o struktuře zaměstnanců a jejich potřeb, 
shromažďujjte informace o aktuálních pravidelných, ale i 
jednorázových opatřeních zaměřených na podporu rovných 
práv a diverzity, provedených ve firmě. Zvažte, zda odpovídají 
struktuře a potřebám zaměstnanců. Nebudou diskriminovat 
ostatní a zároveň podporovat nějakou konkrétní skupinu? Které 
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z nich stojí za to udržet? Jaké nové iniciativy mohou být 
zavedeny s cílem vytvořit pracovní prostředí, které je otevřené 
diverzitě? V této fázi proveďte přezkum standardních a vlastních 
komunikačních kanálů používaných v interní komunikaci. Které 
mohou být použity co nejefektivnějším způsobem? Určete, 
které způsoby komunikace v rámci firmy budou mít význam pro 
jednotlivé typy akcí. 
Uvědomte si, že zapojení zaměstnanců je v rámci interní 
komunikace velmi důležité. Zapojte zaměstnance ve fázi vývoje 
komunikačního plánu a použijte jejich postřehy a návrhy. 

Krok č. 4 

Určete subjekty patřících mezi externí subjekty: zákazníky, 
obchodními partnery a dodavatele; definujte jejich 
charakteristiky a potřeby. Tyto strany bývají velmi různorodé, je 
jich mnoho, zejména menšiny mají velmi vysokou kupní sílu. 
Zvažte, zda výrobky nebo služby, které Vaše společnost nabízí, 
vyhovují potřebám různých skupin zákazníků. Buďte si vědomi 
různorodosti trhů, na kterých prodáváte, to Vám umožní 
vytvořit strategii, jak na ně dosáhnout. Podporujte aktivity 
diverzitních zákazníků; tímto způsobem budete budovat 
pozitivní image firmy. 
Spolupracujte s obchodními partnery a dodavateli, kteří sdílejí 
Vaše firemní hodnoty. Propagujte myšlenky diverzity a rovných 
příležitostí, podporujte obchodní partnery. A požadujte po 
dodavatelích, aby Vám také poskytli podporu. 
 

Krok č. 5 

Zvažte také, zda a jak chcete budovat image firmy, jako 
zaměstnavatele, který je otevřený diverzitě. To může přinést 
mnoho výhod pro firmu a to zejména s ohledem na rostoucí 
očekávání možných kandidátů na zaměstnání. Zeptejte se sami 
sebe, jakých cílů chcete dosáhnout v komunikaci s místní 
komunitou?  S jakými hodnotami chce Vaše firma být 
spojována? Jaké projekty a aktivity by pak měly být zahájeny a 
podporovány v lokálním prostředí? Bez ohledu na to, jak 
zodpovíte tuto otázku, pamatujte: udržujte svůj vliv na své okolí 
– aktivně se podílejte na akcích v komunitě, ke kterým patříte 
(například profesní organizace nebo sdružení zaměstnavatelů) a 
zahrňte místní komunity, leadery a média do svých aktivit. 
 

Příklad/případová 
studie 

 

Organizace 

Konzultační firma – Krakov  
(mikro firma, zaměstnávající méně než 10 zaměstnanců, nejvíce 

žen, podepsala Chartu diverzity) 
  

Popis 

Společnost zavedla řadu aktivit v oblasti řízení diverzity. 
Předseda však měl dojem, že se veškeré úsilí, komunikace v 
oblasti diverzity je neúspěšná a nepřinesla očekávané výsledky. 
Mapa komunikačních aktivit v oblasti diverzity byla použita 
dvěma způsoby. Za prvé, poskytla základ pro zjednodušený 
audit stávajících postupů, řešení a akcí pořádaných společností 
(tímto způsobem byla vytvořena mapa "co máme"). Ve druhé 
fázi, pomocí tohoto nástroje bylo specifikována mapa toho "co 
chceme/co si přejeme", za účasti zaměstnanců. Ten obsahuje 
všechny nápady v oblasti komunikace. To poskytlo základ pro 
výběr nejvhodnějšího řešení a přípravy mapy komunikace v 
oblasti diverzity, s přihlédnutím ke strategii řízení diverzity 
společnosti a analýzy nákladové efektivity různých návrhů. Vše 
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je pravidelně aktualizováno a slouží jako vodítko pro všechny 
zaměstnance. 

Výsledky 

Mapa aktivit v oblasti diverzity se ukázala být jednoduchým a 
navíc efektivním nástrojem pro organizování komunikace a 
řešení.  Ve stejné době provedená revize pomohla identifikovat 
mezery a slabé stránky (například nedostatek informací o Chartě 
diverzity na webových stránkách) a naplánovat nápravná 
opatření (např. určit, jak budou výsledky průzkumu spokojenosti 
zaměstnanců interpretovány a sděleny). Nástroji komunikace 
byla také přizpůsobena komunikace v oblasti diverzity pro účely 
sladění s diverzity managementem, což vedlo k doplění akce a 
soudržnější firemní image v očích zaměstnanců i mimo 
společnost.  
 

Zdroje  
-Audit diverzity on-line nástoj, část II: Procedury diverzity a 
řešení”  
  

 

Další zdroje 
 

 

- Grafická mapa komunikace vyvinutá Responsible Business 
Forum je dostupná v polštině na: 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-
KOMUNIKACJI_FINAL.pdf 
  

 

 

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 
 

Autorská práva: Orange Hill 
Dostupné jako otevřený zdroj. 

 
 
  

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
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3.6.2. Nástroj: Principy rovné komunikace 

Nástroj 

Jméno Související úkol 

2 Principy rovné komunikace 
Úkol č. 6: Navrhování a implementace firemních 

komunikačních nástrojů v oblasti diverzity 
 

 
  

Cíl 

Tyto principy rovné komunikace mají za cíl podpořit diverzitu ve společnosti a politiky 
rovnosti, jakož i strategii řízení diverzity. 
V diverzitním prostředí je nezbytné používat komunikaci, která je 
inkluzivní/začleňující, aby se zabránilo riziku nevědomého nevhodného chování, 
obtěžování nebo vyloučení kohokoliv z firmy. 
Dokument je určen osobám, které pracují jako ambasadoři diverzity, ale měl by být 
pokud možno poskytnut všem zaměstnancům. 
 
Principy komunikace na bázi rovnosti: 
- Používejte jazyk, který je jednoduchý, nestranný a nestereotypní. 
- Váš jazyk by měl odkazovat na diverzitu pozitivním způsobem. 
- Zůstaňte otevření a pozitivní vůči ostatním. 
- Nikdy vyprávějte vtipy, které někoho urážejí. 
- Když se obracíte na větší skupinu osob, uvědomte si, že příjemci představují různé 
skupiny - například ženy a muže. 
- Uvádějte něčí příslušnost k pohlaví, etnickému původu, zdravotnímu postižení nebo 
sexualitu pouze tehdy, pokud je relevantní ke kontextu. 
- Vyhněte se výrazům jako mrzák nebo černá listina. Používejte neutrální synonyma. 
- Používejte jazyk genderově neutrální. 
- Používejte přídavná jména popisující vlastnosti člověka.  
- Používejte fráze o rovnosti a vyhýbejte se těm, které mohou poškodit, urazit nebo 
vyloučit kohokoliv. Můžete najít mnoho příkladů v publikaci, která je uvedena ve 
zdrojích. 
Respektujte ostatní. Popisujte lidi takovým způsobem, kterým oni popisují sami sebe. 
Používejte názvy, tituly atd., kterým dávají přednost oni sami. 
 

Benefity 

Jazyk, který používáme, má silný dopad na příjemce a vnímání, které mají ostatní o 
naší společnosti. Kromě toho může být opakován k ostatním lidem. Diskriminační, 
přepojatý nebo vylučující jazyk bude mít za následek vyloučení, stereotypy a 
znehodnocení jednotlivců nebo celých skupin. 
Principy Vám pomohou vytvořit rovné a začleňující pracovní prostředí skrz odstranění 
diskriminace, podpory rovných příležitostí a budování dobrých vztahů. Použití 
komunikace založené na rovnosti bude podporovat vytvoření profesionální image Vás 
a Vaši společnosti.  
    

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Vytvořte zásady rovné komunikace pro Vaši firmu. Je nutné 
zapojit vedení a zaměstnance do tohoto procesu. To Vám 
pomůže dosáhnout širokého přijetí potřebného pro realizaci. 
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Krok č. 2 
Povzbuďte vedení, aby oznámilo tyto zásady jakožto rozhodnutí 
managementu. To zvýší jejich význam. 
 

Krok č. 3 

Rovná komunikace musí být provedena vědomě. Proveďte 
informační kampaň ve společnosti o implementaci principů, 
stejně jako o přínosech jejich využívání. Můžete ji také doplnit 
pravidly s jednoduchým průvodcem, které fráze používat a 
kterým se vyhnout. 
 

Krok č. 4 
Uveďte příklad a usilujte, aby ostatní uplatňovali zásady. 
Odměňte zaměstnance, kteří respektují pravidla. 
 

Příklad/případová 
studie 

Organizace 
Účetní firma – Polsko   

(zaměstnávající okolo 40 osob) 

Popis 

Tým ve společnosti je velmi diverzitní, pokud jde o 
charakteristiky, jako jsou: věk, fyzické schopnosti, pohlaví a také 
sexuální orientace, ačkoli nikdo o tom nemluví. Pracovníci 
hodně mluvili diskriminačním způsobem (o přestávkách a v 
práci) o jiných lidech zaměstnaných ve společnosti. To mělo za 
následek mnoho konfliktů v týmech. Kromě toho jeden den 
zaměstnanec nazval jednoho zákazníka s psychiatrickými 
poruchami jako "nenormálního", což vážně poškodilo image 
firmy. 
Společnost se rozhodla, že nevytvoří samostatnou pozici pro 
řízení diverzity, tyto povinnosti byly svěřeny HR manažerovi. 
Jeden z jeho prvních kroků bylo zavést nediskriminační pravidla 
jazyka do firemní komunikace a to jak psané, tak mluvené. Tyto 
principy byly vytvořeny společně s vlastníky společnosti, kteří 
znají situaci a silně podporují projekt. 
Obecné zásady byly zveřejněny ve firmě a sděleny i okolí firmy. 
Kromě tohoto, HR manažer připravil materiály pro 
zaměstnance, který jim poskytuje vodítko s frázemi a těmi, 
kterým by se měli vyhnout v komunikaci s osobami z 
jednotlivých skupin. Byly vzaty v úvahu zejména ty situace, ke 
kterým došlo ve společnosti. O pomoc byli požádáni samotní 
zaměstnanci, aby pomohli při řešení takovýchto situací. 
Současně byl přijat neutrální jazyk týkající se pohlaví a to jak v 
písemné tak mluvené formě. Pravidla byla oznámena vedením a 
také se konalo setkání o provedených změnách a očekáváních 
nadřízených při uplatňování pravidel. 

Výsledky 

Zpočátku měli zaměstnanci pocit, že situace je nepřirozená a že 
to bude něco vyžadovat o nich. Nicméně, neustálé připomínání 
principů a zapomínání těch, kteří používají diskriminační 
mluvení, vedlo ke skutečné změně. Spokojenost zaměstnanců se 
časem se zvýšila a napětí v týmech klesalo. Zaměstnanci 
zdůraznili výrazné zlepšení atmosféry v práci a také to, že se cítí 
respektováni. 

Zdroje 

- http://www.mmu.ac.uk/equality-and 
diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf  
(Available in English)  
- A. Małocha-Krupa, K. Hołojda, P. Krysiak, W. Pietrzak, 
Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych, Warsaw, 2013 
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file 
/poradnik_rownosciowy.pdf (dostupné v polštině) 

 

 

http://www.mmu.ac.uk/equality-and diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf
http://www.mmu.ac.uk/equality-and diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file /poradnik_rownosciowy.pdf
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file /poradnik_rownosciowy.pdf
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Další zdroje 
 

Rovný jazyk: 
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3033/jezyk 
ownosciowy_materia%C5%82_podsumowuj%C4%85cy_semianr 
a_dla_dzienniakrzy_ek%20(1).pdf?sequence=1 
(Available in Polish) 

 

 

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 
 

Principy byly vytvořeny přímo pro tuto publikaci.  Byly inspirovány dokumenty, které 
jsou zmíněny ve zdrojích.   
Autorská práva: Orange Hill – dostupné jako otevřený zdroj. 
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3.6.3. Nástroj: Jak organizovat konferenci/seminář o diverzitě ve firmě 

Nástroj 

Název Související úkol 

3 
Jak organizovat 

konferenci/seminář o 
diverzitě ve firmě 

Úkol č. 6: Navrhování a implementace 
firemních komunikačních nástrojů v oblasti 

diverzity 
 

    

Cíl 

Interní schůzka/meeting o diverzitě je zaměřena především na podporu myšlenky 
diverzity a chování v organizaci. Toto setkání může mít formu konference, plenárních 
diskuzí a workshopů. Každý z těchto typů vyžaduje odlišnou úroveň zapojení 
účastníků. 
 
Tato pravidla Vás provedou krok za krokem k úspěšnému uspořádání akce. 
Jaké jsou základní prvky, jak zorganizovat interní schůzku o diverzitě? 
- Určit povahu události, kdy? Kde? Jak dlouho? 
- Vytvoření projektového týmu. 
- Vypracovat program. 
- Vybrat a pozvat řečníky - nezapomeňte, že skupina odborníků by měly být 
diverzifikována, aby nepředstavovala pouze jedno pohlaví, náboženskou skupinu, rasu 
atd. 
- Zajistit vhodné místo, vhodné pro počet účastníků a povaze akce. Mějte na paměti, 
že místo by měla být upraveno tak, aby nepředstavovalo žádné překážky pro účastníky 
nebo snížilo komfort některých z pozvaných - (např. upravit prostor pro potřeby 
tělesně postižených - v případě, že se setkání koná ve vyšším patře, ujistěte se, že je 
výtah v budově). 
- Nezapomeňte, že pozvání různorodých skupin znamená, že byste jim měli 
poskytnout vhodné podmínky, které odpovídají jejich potřebám a nechat je cítit 
pohodlně a respektovaně. 
- Odeslání pozvánky potenciálním účastníkům. Používat komunikační kanály, které 
jsou nejúčinnější ve firmě. 
- Zajistit technické vybavení a catering. 
- Připravit konferenční materiály - odznaky, brožury, program pro účastníky. 
 
Po setkání zaslat písemné poděkování a shrnutí schůzky všem účastníkům a řečníkům. 

Benefity 

Kontaktování odborníků v oboru, zaměstnanců firmy, účastnících se akce, získáte 

praktické znalosti o vhodném chování v diverzifikovaném prostředí. Takové události 

jsou také ideální příležitostí k podpoře tolerance a respektu k jiným skupinám. To také 

podporuje integraci v rámci organizace, obourání bariér mezi lidmi reprezentujících 

různá náboženství, kultury atd. To se pak promítá přímo do výhod pro firmu, které 

jsou spojeny s větší produktivitou pracovních sil, pokud se udržuje diverzita. Kromě 

toho, vzájemném uznávání a tolerance lidí, kteří pracují v jednom týmu, bude vytvářet 

optimální pracovní podmínky, čímž se pak bude zvyšovat i účinnost a uspokojení z 

práce zaměstnanců. 

Dodatečný přínos vyplývající z organizování takových akcí je budování image 

společnosti jako otevřené organizace, podporující rovné přístupy. 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 
Vyberte si jedno téma související s diverzitou a zaměřte se na 
něj v průběhu konference.  
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Krok č. 2 Připravte setkání. Použijte tipy uvedené výše. 

Krok č. 3 
Proveďte vyhodnocení akce mezi účastníky. To Vám umožní 
eliminovat případné problémy při organizaci další události. 

Krok č. 4 
Připravte interní zprávu, která shrne události z hlediska obsahu 
a technických aspektů. Měla by obsahovat doporučení pro další 
kroky. 

Příklad/případová 
studie 

Organizace Organizace XYZ s kanceláří v Krakově 

Popis 

Společnost ve spolupráci s organizací podporující LGBT lidi 
pořádá pravidelná setkání v místě Forum LGBT. Konference je 
otevřená, ale je hlavně určena zaměstnancům. Cílem 
konference je šíření antidiskriminačních hodnot, poskytnutí 
základních informací o LGBT, diverzitě a bránit diskriminaci na 
pracovišti. 
Pozvaní řečníci jsou jak odborníci na toto téma, tak osoby 
spolupracující s oragnizacemi LGBT a osobami, které zastupují 
LGBT komunitu. Mají možnost hovořit o svých osobních 
zkušenostech nebo problémech plynoucích z diskriminace 
vycházející z jejich bezprostřední blízkosti. 
Program setkání se obvykle sestává z těchto hlavních prvků: 
- Přednášky/prezentace osvědčených postupů boji proti 
diskriminačnímu chování na pracovišti i v soukromém životě; 
- Diskuze s odborníky zastupujícími odlišné prostředí a různé 
úhly pohledu; 
- Akce (workshopy) určené k posilování, aktivní účasti a 
zapojení. 

Výsledky 

Taková setkání budují atmosféru otevřenosti a přijetí ve 
společnosti a to prostřednictvím kontaktů s LGBT lidmi, 
pochopení jejich problémů, odstraňování překážek, které často 
vyplývají z neznalosti a nepochopení. Toto také ukazuje 
pozitivní, otevřený postoj organizace ve vztahu k sexuálním 
menšinám, takže LGBT lidé jsou vyzýváni, aby byli otevření a 
neskrývali svou sexuální identitu. 
Vytváření otevřených a tolerantních týmů, skládajících se z 
pracovníků s různými zkušenostmi, názory, organizace rozvíjí 
své postavení, zvyšuje flexibilitu, zvýšuje účinnost a stává se více 
inovativní. 

Zdroje 
- Tyto pokyny byly připraveny na základě autorových osobních 

zkušeností při organizování akcí zaměřených na diverzitu. 

 

Další zdroje 

- A. Umstead, D. Wiener  - A Guide to Planning Inclusive Events, 
Seminars, and Activities at Syracuse University; 
http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuidepdf 
- C. Small   - Ten Lessons Learned from Organizing Diversity-
Focused Events https://modelviewculture.com/pieces/ten-
lessons-learned-from organizing-diversity-focused-events  
- PL: D. Denes  - Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne. 
Podręcznik działań w społecznościach lokalnych 
- http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw 
zialajdyskryminacji.pdf (PL) 

 

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 

Nástroj byl vytvořen pro účel tohoto dokumentu za pomocí zkušeností Orange Hillu.   
Autorská práva: Orange Hill. Dostupné jako otevřený zdroj. 

http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuidepdf
http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw zialajdyskryminacji.pdf
http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw zialajdyskryminacji.pdf
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3.7. Nástroje podporující úkol č. 7 
Řešení konfliktů 

souvisejících s diverzitou 
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3.7.1. Nástroj: Konstruktivní charakteristiky šikany 

Nástroj 

Název Související úkol 

1 
Konstruktivní charakteristiky 

šikany 
Úkol č. 7: Řešení konfliktů souvisejících s 

diverzitou 

 

Cíl 

Tento nástroj může pomoci ambasadorovi diverzity nejen: 
- Diagnostikovat existenci šikany v organizaci; 
- Ověřit, zda jsou situace a podmínky, které jsou příznivé pro potenciální šikanu; 
- Navrhnout hlavní preventivní opatření, které budou obsahovat opatření proti šikaně, 
nebo programu prevence šikany; 
- Šířit program s opatřeními proti šikaně v organizaci (tisk informačních brožur, plakáty, 
letáky); 
- Publikovat politiku proti šikaně prostřednictvím dostupných zdrojů pro zaměstnance 
(např. Intranet), jakožto i na internetových stránkách organizace. 

Benefity 

- Systematické/pravidelné monitorování chování zaměstnanců umožní včasnou 
detekci a přijetí účinných opatření vedoucích k eliminaci šikany a její prevenci v 
budoucnosti; 

- Zkoumání existence možných příznaků šikany zvýší zapojení a důvěru 
zaměstnanců, zatímco si uvědomí, že jejich společnost nepodceňuje fenomén a 
boj proti němu, vytváří organizační kulturu, která je založena na vzájemné důvěře 
a respektu; 

- Umožní, aby si zaměstnanci byli vědomi svých práv a povinností spojených s 
prevencí šikany, které budou mít za následek transparentnost a jasnost vztahů 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci v této oblasti; 

- Zřízení rámcového postupu proti šikaně, který bude prezentovat způsoby 
provádění preventivních opatření, jakož i účinný boj proti šikaně; 

- Zvýšení prestiže firmy, která šíří a podporuje nezbytná opatření v oblasti boje 
proti šikaně a ochrany před ní; 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 
Informace o výskytu situace, která souvisela se šikanou v organizaci 
(anonymní dopis/e-mail, otevřená diskuse s pracovníkem, kontrola 
inspekce práce, atd.) 

Krok č. 2 

Přijetí monitorovacích akcí, které mají ověřit, zda k takové situaci 
skutečně došlo (např. měření spokojenosti zaměstnanců); pak jsou 
realizovány rady a doporučení, která mají za cíl působit proti 
šikaně. 

Krok č. 3 

Vývoj postupu proti šikaně nebo preventivního programu proti 
šikaně. 
Hlavními předpoklady postupu proti šikaně jsou: 
- Zaměstnavatel předchází šikaně podporou požadovaných lidských 
postojů a chování, které jsou v souladu se zásadami sociální 
interakce, šíření znalostí o šikaně a způsoby její prevence, jakož i 
důsledky, které mohou přinést. Zaměstnavatel je povinen zajistit 
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odpovídající školení týkající se tohoto předmětu. 
- Zaměstnanec má nejen povinnost, aby se zabránilo šikaně jinými 
osobami, ale také - aby měli k dispozici informace, které by mohly 
prokázat takové jednání - podat písemnou nebo ústní stížnost. 
Každý zaměstnanec má právo požadovat od zaměstnavatele přijetí 
opatření, která směřují k eliminaci šikany a jejich účinků. 

Krok č. 4 

Postup procedur proti šikaně také ukládá zaměstnavateli povinnost 
seznámit zaměstnance s ustanoveními zákoníku práce, které se 
týkají šikany. Zaměstnanec potvrzuje tuto skutečnost v písemném 
prohlášení, která je pak uloženo u jeho osobních záznamů. 

Krok č. 5 

Výše uvedený postup by měl být šířen ve formě plakátů, letáků, 
informačních brožur a distribuovaný na strategických místech na 
pracovišti (např. v kuchyňce, šatně, chodbě, atd.) 
Pokyny týkající se ochrany proti šikaně by měly být zveřejněny v 
široce přístupném informačním systému zaměstnanců (intranet), 
jakož i na internetových stránkách organizace. 

Příklad/případová 
studie 

Organizace 
Maloobchodní společnost umístěná ve velkém městě – Polsko  

Popis 

Prodejní asistent obvinil svého zaměstnavatele ze šikany. Hlavní 

obvinění se týkalo skutečnosti, že zaměstnanec byl delegován na 

práce na noční směny, protože jeho rodinná situace byla "méně 

komplikovaná" než u jeho spolupracovníků. Zaměstnanec neměl 

rodinu (manželku, děti) a proto, se domníval, že tato skutečnost 

byla klíčovým faktorem v procesu pracovního rozvrhu. Jeho 

kolegové, s ohledem na jejich rodinné povinnosti, byli méně často 

delegováni na práce na noční směny, než byl on. Konflikt také 

zhoršila skutečnost, že v této společnosti zaměstnanci, na rozdíl od 

základního platu, obdržovali také bonus pro efektivní prodeje. 

Vzhledem k tomu, že tento zaměstnanec pracoval na noční směně, 

to bylo důvodem, proč jeho odměny byly mnohem nižší než u 

ostatních zaměstnanců, protože počet zákazníků, kteří navštíví 

obchod v noci, byla úměrně nižší než v průběhu dne. 

Po obdržení výše uvedených informací se majitel obchodu rozhodl 

ověřit, zda se tato znepokojivá situace skutečně stala. Najal externí 

firmu, kterou pověřil, aby provedla anonymní průzkum 

spokojenosti zaměstnanců s prvky týkající možné existence šikany v 

organizaci. Výsledky ukázaly, že drtivá většina respondentů zvolila 

odpověď, že oni sami nikdy nečelili šikaně. Bylo zaznamenáno jen 

málo jednotlivých případů, které naznačují existenci určitých 

charakteristických znaků šikany. I kontrola frekvence takového 

chování ukazuje, že jejich případná existence, v naprosté většině 

případů, není systematická. Po analýze výsledků průzkumu, byl 

vypracován závěr, že zaměstnanci obchodního řetězce, nejsou ve 

skutečnosti ani schopni definovat šikanu jako takovou ani její 

příznaky. Proto se vedení rozhodlo uspořádat školení, během 

kterého byla šikana a její charakteristiky vysvětlena a široce 

diskutována. Také byl vytvořen vnitřní postup prevence proti 

šikaně, které je přístupný všem zaměstnancům organizace. Výše 
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uvedený postup byl šířen v podobě tištěných informačních brožur, 

plakátů, letáků, které se zaměřily na to, aby si zaměstnanci byli 

vědomi svých práv a povinností spojených s prevencí šikany. Kromě 

toho zaměstnavatel zveřejnil nově připravenou politiku proti šikaně 

v široce přístupném informačním systému zaměstnaneců 

(intranet), jakožto i na internetových stránkách organizace. 

Výsledky 

Použití nástroje umožnilo zaměstnancům rozpoznat šikanu. Také se 

změnily postoje a povědomí lidí a vedly k zavedení politiky proti 

šikaně. Tímto způsobem zaměstnavatel řádně splnil svou povinnost 

předcházet šikaně ve své organizaci. 

Zdroje 
- PL: Państwowa Inspekcja Pracy, Mobbing, poznaj swoje prawa w pracy 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/6643/mobbing.pdf  
   

Další zdroje 
 

- Davenport NZ, Schwartz RD & Elliott GP Mobbing, Emotional Abuse in the 
American Workplace, 3rd Edition 2005, Civil Society Publishing. Ames, IA, 
- Shallcross, L, Ramsay, S, & Barker M, (2008) Workplace Mobbing: 
Expulsion, Exclusion, and Transformation 
PL: Kucharska A., Mobbing. Informator dla pracodawcy, Warszawa, 2012. 

 

 

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 

Otevřené 

 
  

http://www.mobbing-usa.com/
http://www.mobbing-usa.com/
http://www.lindas.internetbasedfamily.com/f/SHALLCROSS_LINDA1.pdf
http://www.lindas.internetbasedfamily.com/f/SHALLCROSS_LINDA1.pdf
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3.7.2. Nástroj: Definování zdroje a typu konfliktu (kolo Christophera Moora)  

Nástroj 

Název Související úkol 

2 Definování zdroje a typu konfliktu 
(kolo Christophera Moora) 

Úkol č. 7: Řešení konfliktů souvisejících s 
diverzitou 

 

Cíl 

Cílem nástroje kolo konfliktu (vytvořené Bernard Mayerem, Ph.D. a Christopher Moorem, 
Ph.D.) je představit různé faktory, které vedou ke vzniku konfliktů, jejich přetrvávání a 
růstu.  
Umožňuje to manažerovi diverzity definování zdroje konfliktu a seznámení se s jeho 
typem a znaky. 
 

Benefity 

Kolo konfliktu je důležité pro manažera diverzity, protože se s ním můžete připravit na 
složité a napjaté interakce s jinou osobou, ale také předvídat postoj jiných osob, jakož i 
důvody proč se někdo cítí určitým způsobem. 
Nástroj je užitečný při přípravě na zprostředkování. Správné označení konfliktu Vám 
pomůže posunout se směrem k účinnému řešení. 
Identifikace typu konfliktu také umožní vybrat nástroje vhodné k jeho řešení. Být si 
vědom příčin konfliktu umožňuje přinést řešení. 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 
Formulace problému. Pojmenování zájmů stran, ať říkají, co cítí a co je 
třeba. Definování společné a rozdílné zájmy. 
  

Krok č. 2 
Najděte své místo v konfliktu. Odpovězte na otázku: měl bych řídit 
konflikt, nebo ne? 
 

Krok č. 3 

Přeneste konflikt do zájmů či struktury. Toto jsou typy konfliktů, které se 
řeší nejsnáze. 

Krok č. 4 
Vyberte si nástroje a metody, které jsou nejvhodnější pro řešení tohoto 
konkrétního konfliktu. 
 

Krok č. 5 

Pamatujte: pokud jsou splněny tyto podmínky, je pravděpodobnost 
pozitivního vyřešení konfliktů větší: 
- Najděte řešení, které je oboustranně prospěšné. 
- Důvěra. 
- Pamatujte, že existuje více než jeden způsob, jak se dívat na 
problematiku. 
- Věřte, že existuje řešení. 
- Komunikujte. 
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Příklad/případová 
studie 

Organizace Společnost podnikající ve finančních sektoru – Polsko  

Popis 

Zaměstnanec finačního oddělení popisuje situaci, kdy nový manažer 
přišel do týmu, v době velkého konfliktu a nízkou morálkou. "Většina 
problémů byla soustředěná kolem jedné osoby a efekt této osoby na tým. 
Bylo zde mnoho hádek, spousta nadávání, spousta problémů, které 
prostě nebyly řešeny po dlouhou dobu. Nový manažer byl více či méně 
dán do jámy lvové a sledován, jak by se s tím mohl vyrovnat. Takže to 
bylo docela nefér k ní, ale ona to přestála a dovedla udělat z jednoho z 
nejvíce negativního a nejméně neproduktivního týmu jeden z nejlepších 
během pár měsíců'. 
Zaměstnanec dále vysvětluje, jak si myslí, že manažer vytvořil tento 
obrat. "Myslím, že to byl její postoj k práci a byla to její postoj k lidem. 
Začala s čistým štítem a nebyla zatížená minulostí. Vešla dovnitř a 
okamžitě si popovídala z očí do očí s každým zaměstnancem a dala jim 
příležitost vyjádřit svůj názor. Ale udělala to formou pokusů a omylů v 
průběhu času, sledovala lidi, jak se projevovali ve své práci a jak spolu 
komunikovali navzájem. Takže díky ní se stalo skutečností, že všichni byli 
součástí týmu a to udělalo ten velký rozdíl. " 
(Konflikt v práci. Průvodce pro liniové manažery, Chartered Institute of 
professional development, 2008, str. 9) 
 

Výsledky 
Použití nástroje kolo Christophera Moorea v podobných situacích 
umožňuje připravit se na napjaté interakce mezi členy týmu a pochopit 
jejich chování, a pak umožňuje si vybrat nejlepší nástroj k řešení.  

Zdroje I   

Zdroje II 

- Řízení konfliktů v práci. Návod pro manažery, Chartered Institute of 
Personal Development, 2008  

- http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/l
eaership/dashboard/Managing%20Conflict%20at%20Work%20%20a%2
0guide%20for%20line%20managers.pdf  

- Jak se vypořádat s konflikty na pracovišti, University of Mississippi, 
2001 
http://www.nfsmi.org/documentlibraryfiles/PDF/20080213055327.pdf 

 

Další zdroje 
- Ch. W. Moore, The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving 

the Conflict  

 

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 

Otevřené 

 

http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing Conflict at Work  a guide for line managers.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing Conflict at Work  a guide for line managers.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing Conflict at Work  a guide for line managers.pdf
http://www.nfsmi.org/documentlibraryfiles/PDF/20080213055327.pdf
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3.7.3. Nástroj: Principy asertivní komunikace 

Nástroj 

Název Související úkol 

3 Principy asertivní 
komunikace 

Úkol č. 7: Řešení konfliktů souvisejících s diverzitou 

 

Cíl 

Asertivní komunikace je součástí budování vztahů s lidmi - svými nadřízenými, 
podřízenými, spolupracovníky, účastníky schůzky, klienty, atd. Jinými slovy, to vyvolává 
bariéru mezi přátelstvím, kamarádstvím v mezilidských vztazích a sférou povinností, role 
a povinnosti plnit. Je to obtížný úkol nejen pro manažery, ale i pro všechny pracovníky. Z 
tohoto důvodu, byste se měli naučit správný způsob, jak vyjádřit svůj názor na určité 
téma tak, aby byly respektovány cíle společnosti a názory zaměstnanců. 
 
Zlatá pravidla asertivní komunikace: 
- Máte právo vyjádřit sám sebe, své názory, představy, pocity – tak dlouho, pokud 
neubližují ostatním. 
- Máte právo vyjádřit se - i když to bolí někoho jiného - tak dlouho, pokud Vaše úmysly 
nejsou agresivní. 
- Máte právo předkládat své požadavky ostatním - tak dlouho, dokud Vám ochotně 
potvrdí, že mají právo to odmítnout. 
- Existují situace, kdy otázka práv jednotlivých lidí je nejasná. Ale máte vždy právo 
diskutovat o této situaci s jinou osobou. 
- Máte právo vykonávat svá práva. 
Asertivita je založena nejen na vztahu k ostatním, ale i pro sebe. Transakční analýza 
určuje odpovídající přístup, jak k sobě, tak k ostatním: Jsem OK – Ty jsi OK. (pt. 1-5: 
Herbert Fensterheim's laws, pt. 6:  as per Eric Berne). 

Benefity 

- Asertivní komunikace má zásadní význam pro vytváření dobrých partnerských 
vztahů v podniku - což je zásadní při budování diverzitního prostředí. 

- Tato komunikace umožňuje jasně vyjadřovat svůj názor, brání konfliktům a 
nedorozuměním plynoucím z nesprávné interpretace. 

- Asertivita v komunikaci se stará o respektování názorů vyjádřených ostatními a to 
i těch, které jsou jiné než naše. 

- Asertivita zabraňuje nadměrnému hierarchickému hromadění, dává svobodu 
projevu všem zaměstnancům, ale také stanovuje některé limity pro efektivní 
komunikaci. 

- Asertivní člověk může vytvořit pozitivní a trvalý kontakt se zaměstnanci. 

- Asertivita pomáhá budovat obohacující vztahy, zvyšuje spokojenost zaměstnanců 
a dává smysl při respektování jejich práv. 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 
Reflexe - můžete poskytnout zpětnou vazbu odesílateli zprávy o 
tom, jak jste pochopili jejich tvrzení a záměry. 

Krok č. 2 
Parafrázování – přeformulujete zprávu odesílatele, abyste se 
ujistili, že jste ji pochopili stejným způsobem. 

Krok č. 3 
Objasnění - pokud vidíte něco, v čem si nejste jisti, požádejte o 
vysvětlení. 
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 Krok č. 4 
Potvrzení - můžete dát zpětnou vazbu partnerovi a říct mu, že jste 
jej vyslech a měl jste zájem o to, co říkal. 

Příklad/případová 
studie 

 

Organizace 
Společnost poskytující školení  – Krakov 

(zaměstnávající okolo 15 osob) 

Popis 

Manažer byl požádán, aby jedna zaměstnankyně vykonávala svou 
práci dva dny v týdnu z domova. Bylo to z toho důvodu, že je to 
mladá matka dvou dětí. 
Bohužel, taková plnění povinností není v souladu s cíli společnosti a 
není to možné u pozice, kterou ona zastávala. Vedoucí pracovník 
musel odpovídajícím způsobem komunikovat s touto pracovnicí a 
musel ji vysvětlit, že to není možné vzhledem k povaze její práce. U 
většiny jejich povinností není možné, aby byly vykonávány z 
domova. Nicméně, respektování soukromého života zaměstnance, 
znamenalo to, že při společném rozhovoru došlo ke kompromisu. 

Výsledky 

Díky využití zlatých pravidel asertivní komunikace, generální ředitel 
souhlasil a určil jeden den v týdnu, kdy bude zaměstnanec schopen 
dělat svou práci z domova, za předpokladu, že všechny potřebné 
úkoly pověřené v daném týdnu byly prováděny během čtyř dnů její 
práci v kanceláři. Použití asertivní komunikace, strany dosáhly 
kompromisu, který je prospěšný pro mezilidské vztahy, atmosféru 
ve společnosti a smysl pro dodržování práv jednotlivce, při 
zachování poslání a rozvoje společnosti. 

 

Zdroje 

- H. Fensterheim, J. Baer, Don’t say yes, when you want to say no. The 
assertiveness training book, 1978 

- PL: M. Król – Fijewska, Trening asertywności – scenariusz i wykłady, 
1993.  

 

    

     

Další zdroje 
- B.R. Cangelosi, M.L. Petersen, Peer teaching assertive communication 

strategies for the workplace, 1998 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427166.pdf  

Vlatsnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 

Otevřené 
 

  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427166.pdf
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3.8. Nástroje podporující úkol č. 8 

Nábor zaměstnanců 
z různorodé skupiny 

kandidátů  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

3.8.1. Nástroj: Vypracování pracovního inzerátu 

Nástroj 

Název Související úkol 

1 Vypracování pracovního 
inzerátu 

Úkol č. 8: Nábor zaměstnanců z různorodé 
skupiny 

 

 
  

Cíl 

Tento popis by měl sloužit jako vodítko pro vypracování pracovního inzerátu, který 
neobsahuje žádné odrazující prvky pro určité skupiny lidí. V tomto procesu se bude řešit 
psaný jazyk v inzerováných volných pracovních místech. 
 

Benefity 

Opatrný a nediskriminační pracovní inzerát je nezbytným předpokladem pro společnost, 
aby bylo možné zvolit vhodnou osobu pro volné pracovní místo z co nejširšího fondu 
možných kvalifikovaných uchazečů. 
 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Vypracování pracovního inzerátu začíná s popisem požadavků 
obsahující co nejvíce detailů (kvalifikace a dovednosti), které jsou 
nezbytné pro volné pracovní místo a které mají být splněny. 
Popis práce by měly obsahovat pouze požadavky, které jsou 
nezbytně nutné k plnění povinnosti inzerovaného volného 
pracovního místa. Jako alternativa, je třeba rozlišovat mezi 
základními požadavky a požadovanou dodatečnou kvalifikací a 
dovednostmi. 

Krok č. 2 

V návaznosti na to by měl být popis práce zkontrolován, aby se 
rozlišovalo, zda jsou diskriminační požadavky na přímé nebo 
nepřímé úrovni. Pokud je to možné, mělo by to být provedeno 
osobou, která je obeznámena s právními předpisy v oblasti boje 
proti diskriminaci. 
Zde je několik otázek, které je třeba vzít v úvahu: 
- Například jsou pouze ženy řešeny v textu (např. použitím 
označení "prodavačka"). 
- Jsou řešeny určité věkové skupiny? 
- Byly stanoveny požadavky, na jazykové znalosti, které by mohly 
být diskriminující u migrantů? 
 
Pokud jsou nastaveny takováto omezení, musí být zodpovězeno, 
zda jsou tato omezení odůvodněna s ohledem na volné pracovní 
místo a zda jsou v souladu s právními předpisy. 
Pokud tomu tak není, je třeba výrazy změnit (např. osoby obou 
pohlaví), nebo diskriminační požadavky musí být odstraněny z 
inzerátu. 

Krok č. 3 

Kromě textu, obrazového materiálu, který se používá k vytváření 
pracovních inzerátů, může působit jako odstrašující prostředek pro 
potenciální žadatele. Studie ukazují, že například ženy nebo 
menšiny hodnotí společnosti, jak jsou atraktivními zaměstnavateli, 
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pokud je o zobrazení různorodého týmu obrázky. 
Pokud by měly být použity obrázky na v inzerátu, je vhodné 
věnovat pozornost rozmanitosti, která zachycuje lidi. V případě 
pochybností se doporučuje nepoužívat žádný obrazový materiál. V 
této souvislosti je také třeba brát v úvahu obrazový materiál na 
internetových stránkách společnosti. 

Příklad/případová 
studie 

Organizace British Telecom 

Popis 

Jedná se o nejstarší společnost působící v oblasti 
telekomunikačních služeb na celém světě. Působí ve zhruba 170 
zemích a poskytuje služby v oblasti širokopásmového připojení, 
telefonních služeb, TV a mobilní potřeb atd. 
British Telecom byl opakovaně popisován jako firma působící v 
oblasti diverzity týkající se postupu podání žádosti. 
 
Pracovní inzeráty British Telecom obsahují: 
- Podrobný popis pracovního místa; 
- Popis kvalifikací potřebných pro pracovní pozici;  
- Odbornou praxi a další potřebné dovednosti. 
 
Inzeráty British Telecom je možné prohlédnout na tomto webu: 
http://bt.jobs/ 
 

Výsledky 
Výsledky hodnocení British Telecomu inzerování volných 
pracovních míst nejsou veřejně k dispozici. 
 

Zdroje 

- Healy, M., Schwarz-Woelzl, M. (2007): Recruitment policies and 
practices in the context of demographic change. Critical issues in the 
ICT sector and recommendations, available at: http://www.mature-
project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf [Download: 
12/04/2016]. 

- Mader-Clark, M. (2013): The Job Description Handbook. Everything you 
need to write effective job descriptions – and avoid legal pitfalls, 3rd 
edition, Nolo. 

- Gächter, A. (2015): Anonymisierung von Bewerbungen: Ein Überblick 
über die Forschungsliteratur, pg. 5, available at: 
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118
_zsi.pdf [Download: 12/04/2016].  

 

Další zdroje 
(icons for type of 

material, language) 

 

- Purdie-Vaughns, V. et al. (2008): Social Identity Contingencies: How 
Diversity Cues Signal Threat or Safety for African Americans in 
Mainstream Institutions, in: Journal of Personality and Social 
Psychology, 94/4, pg. 615-630. 
  

 

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 
 

Otevřené 

 

  

http://www.mature-project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf
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3.8.2. Nástroj: Anonymizace žádostí pomocí formuláře 

Nástroj 

Název Související úkol 

2 
Anonymizace žádostí pomocí 

formuláře 
Task 8: Nábor zaměstnanců z různorodé 

skupiny 
 

 
  

Cíl 

Cílem anonymních žádostí je, aby nedocházelo k diskriminaci při počátečním výběru 
žadatelů, kteří mají být následně pozváni na pohovor. Anonymní žádosti můžou být 
implementovány na všech možných volných místech (od učňovských pozic po 
manažerské funkce).1 

Benefity 

Anonymní žádosti poskytují podporu těm, kteří mají na starosti výběr nejvhodnějších 
uchazečů, kteří budou pozváni k pohovoru. Pomocí formulářů, odpovídající kvalifikace 
žadatelů může být okamžitě porovnána. 
V principu existují dvě možnosti pro použití formuláře, aby byli žádosti anonymní. 
Varianta 1: Žadatelé osobně zadají všechny relevantní informace pro inzerované volné 
pracovní místo do formuláře. 
Varianta 2: Relevantní informace se přenáší do formuláře ve společnosti. 
Následující kroky se vztahují k vytvoření formuláře a jsou považovány jako návod pro 
variantu 1, stejně jako variantu 2. 
 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Jako první krok, musí být definována kvalifikace, která je 
považována za relevantní pro počáteční výběr uchazečů. 
Jak se může stát věk osoby neviditelným? Nestačí pouze se neptat 
na datum narození, nebo počet pozic během profesionální kariéry, 
či dokládat osvědčení o absolvování z určitých typů škol. Praktickou 
alternativou by bylo zeptat se, jestli člověk má pracovní zkušenosti 
týkající se určité činnosti v průběhu určitého časového úseku 
(například "alespoň jeden rok"). Žadatelé pak jen doplní "ano" 
nebo "ne". 
Ve stejném duchu by měly jít ostatní kategorie, například jazykové 
znalosti by neměly být zřejmé jen z toho, odkud člověk pochází. 
Z toho důvodu je třeba vyjasnit si předem, na jaké úrovni a který 
cizí jazyk je vyžadován na inzerované volné pracovní místo a pak se 
výslovně zeptat, zda tento jazyk a na této úrovni daná osoba 
ovládá. 
V ideálním případě by tyto vymezené kvalifikace odpovídaly 
požadavkům formulované inzerátu o volné pracovní pozici. 

Krok č. 2 

Na základě definovaných kvalifikací, je vytvořen formulář, který je 
efektivní, jasný a co nejpřesnější a bude vyplněn žadatelem. 
Pokud je formulář přehledný, nemělo by být složité, aby ho žadatel 
vyplnil. 
Tento formulář musí být předán všem žadatelům jako dodatek k 
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obvyklé dokumentaci (neanonymní dokumentace by pak měla být 
k dispozici, jakmile bude žadatel pozván na pracovní pohovor). 
 

Krok č. 3 
V ideálním případě by tento formulář měl být vyplněn v on-line, ale 
měl by být k dispozici také ke stažení. 
  

Krok č. 4 

Pokud jsou informace z formuláře žadatele navíc přenášeny do 
formuláře ve společnosti, musí být vytvořen další tzv. vnitřní 
formulář. Tento formulář bude shodný do značné míry s vnější 
formou, ale může obsahovat další kolonky (např. důležité 
informace získané z doporučujících dopisů nebo certifikátů). 
 

Krok č. 5 

A konečně, forma musí být otestována s velkým počtem fiktivních 
uchazečů s cílem ověřit, zda uchazeči chápou, co mají dělat a také 
kvůli identifikaci možných zdrojů chyb. 
 

Příklad/případová 
studie  

Organizace 
Město Gothenburg - Švédsko  

(veřejný sektor) 

Popis 

Jedním z prvních pilotních projektů s anonymizací žádostí se konal 
sektoru veřejných služeb švédského města Gothenburg. Projekt 
anonymizace probíhal ve dvou obvodech města a bylo do něj 
zařazeno 3.529 žádostí o 109 inzerovaných volných pracovních 
místech. 
Anonymizace byla v první fázi procesu žádosti zaměřená na 
skrývání pohlaví a etnického původu žadatelů. Kromě toho byl 
formulář vyplněn žadateli, který obsahoval otázky týkající se 
vzdělání, pracovní zkušenosti a současném zaměstnání. 
Podrobnosti o pohlaví a informace, které byly o etnické příslušnosti 
byly výslovně zakázány - toto se týkalo také informaci o školách a 
univerzitách, které absolvovovali. Tento formlář byl žadatelem 
vyplněn spolu s obvyklou dokumentací. Na základě tohoto 
formuláře byli vybráni uchazeči pro další fázi přijímání a tou byl 
pohovor. Neanonymní dokumentace byla přístupná pouze v tomto 
dalším kroku. 
 

Výsledky 

Vzhledem k tomu, že první etapa procesu žádosti je anonymní, 
šance žen a lidí z jiných zemí, že budou pozváni na pohovor, se 
zvýšila. 
  

Zdroje 

- Gächter, A. (2015): Anonymisierung von Bewerbungen: Ein Überblick 
über die Forschungsliteratur, pg. 5, available at: 
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118
_zsi.pdf [Download: 12/04/2016]. 

 

 

 

Další zdroje 
 

- Åslund, O., Skans, O. N. (2007): Do anonymous job application 
procedures level the playing field?, available at: 
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/wp07-31.pdf [Download: 
12/04/2016]. 

  

 

 

Vlastnictví 
nástroje (Autorská 

práva) 

Popis tohoto nástroje je založen na základě vysvětlení Gächtera (2015) pro přípravu a 
pilotní projekt vytváření anonymních aplikací.  

  

http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/wp07-31.pdf
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3.8.3. Nástroj: Kontrolní seznam pro pohovory 

Nástroj 

Název Související úkol 

3 
Kontrolní seznam pro pohovory Task 8: Nábor zaměstnanců z různorodé 

skupiny 

 

Cíl 

Kontrolní seznam 
- Sdílené porozumění kvalifikace a dovednosti potřebné pro volné pracovní místo; 
- Společné chápání role každého jednotlivce prezentováno na pohovoru; 
- Klíčové otázky pro přijímací pohovory; 
- Šablony pro poznámky odpovědí žadatelů; 
- Hodnotící list pro posuzování žadatelů. 
 
Tento seznam se zaměřuje na to, aby pohovory byly objektivní a srovnatelné, pokud je to 
možné navíc k zajištění toho, že otázky položené v průběhu rozhovoru a kritéria pro 
posuzování případných kandidátů jsou založeny na kvalifikaci a dovednostech potřebných 
pro volné pracovní místo. 

Benefity 

Použití klíčových otázek při pohovoru a standardizovaných hodnotících kritérií by měly 
zajistit, že pohovor je zaměřen na specifické požadavky na volné pracovní místo a 
zároveň zajistit, že diskriminaci (na vědomé či podvědomé úrovni) je zabráněno v tomto 
kroku procesu. Mělo by to zajistit vybrat osobu, která se nejlépe hodí pro danou pozici. 

Jak nástroj 
používat 

Krok č. 1 

Organizace na společném jednání se všemi přítomnými jednotlivci 
jedná jménem společnosti v průběhu pohovoru (lidi ve výběrové 
komisi by měli odrážet nejvyšší úroveň diverzity pokud možno). 
 
Cílem setkání je: 
- Vytvořit společné chápání kvalifikace a dovedností potřebných 
pro volné pracovní místo. A to tím, budou formulovány požadavky 
v pracovním inzerátu, jakož i kritéria pro výběr uchazečů pro 
pohovor; 
- Vyjasnit jednotlivé role lidí během pohovoru. 

Krok č. 2 

Vytvoření klíčových otázek pro přijímací pohovor: 
Klíčové otázky by se měly zaměřit na kvalifikaci, dovednosti a 
speciální požadavky dané práce (např. připravenost cestovat), 
které jsou nezbytné pro volné pracovní místo. Tyto otázky by měly 
být kladeny všem žadatelům. Ukáže-li se v průběhu vytváření 
klíčových otázek, že některé z nich nemůžou být položené všem 
žadatelům, bude zřejmé, že se bude jednat o nepřímou 
diskriminaci. Tyto otázky by měly být odstraněny. 
 

Krok č. 3 

Vytvoření formuláře pro posuzování žadatelů: Hodnotící kritéria 
by se měla týkat pouze kvalifikace a dovedností potřebných pro 
volné pracovní místo. Bodový systém může být použit pro 
hodnocení jednotlivých kritérií. 
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 Krok č. 4 

Vytvoření šablony pro poznámky: Tato šablona by měla sloužit k 
tomu, aby byly zaznamenávány odpovědi žadatelů strukturovaným 
způsobem. Struktura šablon bude taková, že bude orientována 
směrem ke klíčovým otázkám pohovoru. 
 

Příklad/případová 
studie 

Organizace Rakouský výzkumný institut 

Popis 

V roce 2015 výzkumný ústav v Rakousku pořádal výběrového řízení 
na místo vedoucího oddělení. Pozici, která byla volná, je 
zodpovědná za oddělení jako celek, jakož i jednotlivých 
zaměstnanců a představuje oddělení v rámci výkonné rady 
organizace. 
  
Dva nejvhodnější kandidáti byli pozváni na přijímací pohovor. 
Během pohovoru byli přítomni dva generální ředitelé výzkumného 
ústavu, jakož i dva zaměstnanci reprezentující oddělení. 
Než se pohovory konaly, byl kladen důraz na to mít společné 
chápání kvalifikace a dovednosti potřebné pro volné místo. Klíčové 
otázky byly definovány před pohovorem a oba kandidáti byli 
požádáni, aby si připravili krátkou prezentaci o sobě, která bude 
poskytovat odpovědi na některé z předdefinovaných otázek. 
Po pohovoru, všechny čtyři osoby zastupující Výzkumný ústav 
ohodnotily kandidáty standardizovaným hodnotícím formulářem, 
který byl vytvořen na otázkách týkající se kvalifikace a dovedností 
potřebných pro danou pozici. 
  

Výsledky 

Tři měsíce po ukončení procesu náboru organizace vnímá 
vybranou osobu jako správnou volbu pro danou pozici. Je to 
způsobeno tím, že výběrové řízení bylo založen na transparentních 
a objektivních kritériích. 
 

Zdroje 

- Department of Veterans Affairs (2010): Recruitment & Selection. Best 
Practice Guide, available at: 
http://www.diversity.va.gov/products/files/RSG.pdf [Download: 
12/04/2016]. 
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- Age Positive (2002): Being positive about age diversity at work, A 
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project.eu/materials/agedivwkgdprac.pdf [Download: 12/04/2016]. 
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