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VÍTEJTE V AUDITU DIVERZITY!

AUDIT DIVERZITY je unikátním diagnostickým nástrojem,
který umožňuje ohodnotit fungování diverzity
managementu v organizaci.

Audit diverzity je velmi jednoduchý nástroj, který Vám:

- Pomůže určit dimenze diverzity, které mají být
ohodnoceny;

- Pomůže provést průzkum (dotazník bude vyplněn
zaměstnanci – on-line nebo papírová verze dotazníku);

- Pomocí systému vygeneruje závěrečnou zprávu, ve které
bude uvedeno to, co funguje správně a to, co je ještě třeba
doladit.

V tomto manuálu se dozvíte, jak připravit audit diverzity.
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Přihlášení se do systému

Osoba, která má na starosti vedení průzkumu v dané
organizaci obdrží unikátní přihlašovací jméno a
heslo, čímž se stane koordinátorem systému AUDITu
DIVERZITY.

Přihlášení do systému se je možné zadáním
uživatelského jména a hesla na adrese:

Pokud máte problémy s přihlášením, pokud dojde ke
ztrátě hesla nebo v případě jiných problémů, obraťte
se prosím na správce systému:

Další >Obsah < Zpět

http://tools.diversity-

tuned.com/system/

info@diversity-tuned.com

http://tools.diversity-tuned.com/system/


Po přihlášení do systému budete přesměrování na hlavní panel. Základní
funkce systému můžete nalézt v nabídce umístěné na levé straně
obrazovky.

Pracovní plocha – úvodní panel/ novinky od správce.

Nástroje – z rozbalovacího menu vyberte nástroj AUDIT DIVERZITY a
přejděte k jeho vytváření. Další kroky budou popsány v následující části
tohoto manuálu.

Klienti –– v této sekci můžete přidat nové klienty. Jak to udělat? To vás
naučíme v další části tohoto manuálu.

Nastavení – tato záložka dává možnost aktualizovat údaje z Vašeho
profilu. Můžete si zde změnit heslo, základní údaje, vybrat jazyk, v
kterém bude systém fungovat.
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Základní funkce menu



Příprava průzkumu AUDIT DIVERZITY je velmi jednoduchá. Skládá se z osmi kroků.

Další >Obsah < Zpět

Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace Formy průzkumu Začátek průzkumu Zprávy

(1) Výběr klienta
(pro koho průzkum 

děláte?)

(2) Procedury 
(u kterých procedur 

budete zkoumat 
funkčnost?)

(3) Dimenze
(které aspekty 

diverzity do svého 
průzkumu 
zahrnete?)

(4) Kontext 
organizace

(na které další věci 
byste se chtěli 

zeptat?)

(5) Specifikace
(co byste o 

zkoumaných lidech 
chtěli vědět?)

(6) Formy průzkumu
(v jaké formě budete 
průzkum dělat – on-

line/papírovou 
formou?)

(7) Začátek 
průzkumu

(kdy průzkum 
začne?)

(8) Zprávy
(Jaké typy zpráv 
můžete získat?)

Vytvořit nový průzkum

Ve zbytku manuálu budou probrány všechny kroky.
Ve spodní části najdete menu, abyste vždy mohli přejít k fázi, která Vás zajímá.



Platforma vyžaduje propojení každého průzkumu se specifickým klientem, pro kterého se průzkum provádí.
Toto je velmi důležité, protože jméno klienta se objeví v zprávě a v dotazníku.

(Krok 1) Výběr klienta

Jestliže byl klient již dříve vytvořen v systému, můžete ho najít v rozevíracím seznamu a přiřadit k danému
průzkumu. Jestliže klient ještě nebyl vytvořen – nového klienta vytvoříte pomocí záložky "Klienti" (nabídka
nalevo).

V tomto bodě vyberte také jazyk, ve kterém se průzkum bude dělat.
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



Chcete-li přidat nového klienta, vyberte záložku „Klienti" na hlavním panelu a klikněte na ikonu na pravé
straně nad tabulkou se seznamem klientů, „Přidat nového Klienta".

Systém Vás přesměruje na podstránku, kde budete moci vyplnit základní údaje, tj. jméno klienta, DIČ,
telefonní číslo, e-mail a logo společnosti. Z rozbalovacího seznamu pak ke klientovi vyberte zodpovědnou
osobu (osobu koordinující průzkum).

Přidání nového klienta - část I

Další >Obsah < Zpět

Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



Pole označená hvězdičkou jsou
povinná.

Zadání loga není povinné, ale
doporučuje se přidat, protože se
poté objeví v dotaznících a v
závěrečné zprávě.

Pokud uděláte chybu, můžete data
opravit.

Po vyplnění informací klikněte na
ikonu "Uložit" v pravém dolním
rohu.

Přidání nového klienta část II

Další >Obsah < Zpět

Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



(Krok 2) Procedury pro řešení 

diverzity část I

Další krok se týká procedur diverzity. Systém nabízí 10 možností. Vyberte ze seznamu ty, které se týkají Vaší
organizace kliknutím na „Ano". S použitím tlačítka „Přidat další" můžete přidat své vlastní, které systém
nenabízí a na něž se chcete zeptat.
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



Při výběru kritérii se objeví zpráva, která Vám umožní vybrat si otázky o určitém kritériu, které chcete, aby
se objevily v dotazníku. Některá řešení mohou ve Vaší organizaci fungovat, ale nemusíte se na ně zeptat v
dotazníku. Těmi důvody může být například to, že není nutné nebo to nese určitá rizika atd.

Jakmile vyberete všechna kritéria přejděte prosím do další fáze kliknutím na ikonu "Další" v pravém dolním
rohu.

(Krok 2) Procedury pro řešení 

diverzity část II

Další >Obsah < Zpět

Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



(Krok 2) Procedury pro řešení 

diverzity část III

Po kliknutí na „Přidat další“ se objeví okno,
kam můžete zadat název nového kritéria.
Když je vše kompletní, stiskněte tlačítko
„Uložit".

Poté se objeví zpráva, do které zadáte
otázku týkající se specifického kritéria, které
se objeví v dotazníku. Chcete-li zadat obsah,
stiskněte zelené tlačítko se znaménkem
plus. Poté, co byly zadány všechny otázky,
klikněte na tlačítko „Zavřít".

Následně se zobrazí okno, do kterého je
nutné zadat obsah otázky nebo několik
otázek. Pokud používáte reverzní otázky,
musíte také obrátit škálu odpovědí. Po
zadání všech údajů klikněte na tlačítko
„Uložit".
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



(Krok 3) Dimenze diversity část I

V tomto kroku můžete vybrat indikátory diverzity, které chcete ve vaší organizaci zkoumat. Systém umožňuje
výběr z 13 nejběžnějších dimenzí.
Můžete také přidat novou dimenzi, která zde není zahrnuta a to kliknutím na tlačítko v pravém dolním rohu a
přidáním vlastního obsahu.
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



(Krok 3) Dimenze diversity část III

Po kliknutí na „Přidat další“ se objeví okno,
kam můžete zadat název nové dimenze.
Když je vše kompletní, stiskněte tlačítko
„Uložit“.

Poté se objeví zpráva, do které zadáte
otázku týkající se specifické dimenze, která
se objeví v dotazníku. Chcete-li zadat obsah,
stiskněte zelené tlačítko se znaménkem
plus. Můžete přidat až 6 otázek k jedné
dimenzi. Poté, co byly zadány všechny
otázky, klikněte na tlačítko „Zavřít".

Následně se zobrazí okno, do kterého je
nutné zadat obsah otázky nebo několik
otázek. Pokud používáte reverzní otázky,
musíte také obrátit škálu odpovědí. Po
zadání všech údajů klikněte na tlačítko
„Uložit“.
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



(Krok 3) Dimenze diversity část III

Dalším krokem je zadání názvů skupin, které
vytvoří kategorie týkající se vybrané
dimenze. Aby bylo možné zadat jméno
skupiny, klikněte na zelené tlačítko se
znaménkem plus. Tento systém umožňuje
volbu až tří skupin. Například v případě věku
můžeme určit následující rozsahy: <25 let,
25-50 let a > 50 let.

Poté vyberte procesy týkající se
zvýhodňování nebo nezvýhodňování lidí z
určitých skupin, které chcete zkoumat.

Dimenzi, kterou jste vytvořili sami bude v
seznamu ostatních dimenzí. Pro úpravu
nebo odstranění dimenze můžete použít
barevné tlačítka.
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



Na obrazovce se ukáží otázky týkající se kontextu organizace. Ty, které vyberete, budou v dotazníku o
nových postupech nebo nových řešeních. Umožní Vám to diagnostikovat, jak zaměstnanci firmy vnímají
některé otázky. V případě potřeby Vám to pomůže připravit zavedení nových procedur.

(Krok 4) Kontext organizace část I
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
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(Krok 4) Kontext organizace část II

Dalším krokem je výběr škály, která bude v průzkumu použita. Nástroj umožňuje použití dvou typů škál:
čtyř- a pěti-stupňové.

Čtyř-stupňová škála nutí respondenta dát specifickou odpověď. Neobsahuje žádnou mezní odpověď:
„Nevím jestli souhlasím nebo nesouhlasím". Naopak pěti-stupňová škála umožňuje odpovědi, které vedou k
průměrným výsledkům, ale nechávají možnost nevybrat si ani jednu stranu.

Když vyberete škálu, klikněte na "Další".
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



(Krok 5) Profil subjektu část I

Dalším krokem je určení specifikace
detailů. Na základě těchto dat bude
možné sepsat výsledky and zprávu.
Jednoduše můžete každou z
možností upravovat nebo přidat
nový prvek.

Systém poskytuje tři kategorie
hlavních záznamů, jako například
pohlaví, věk a zaměstnanecký
status v organizaci. Vybrané
kategorie můžete ze systému
odstranit. Nástroj také umožňuje
vytvoření vlastní metrické
kategorie. Stačí pouze kliknout na
tlačítko „vytvořit novou kategorii."
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



(Krok 5) Profil subjektu část II

Systém Vám dává možnost přidat
vlastní kategorie. Klikněte na tlačítko
„Vytvořit kategorii“. Otevře se okno, do
kterého můžete vložit kategorii.

Pro přidání nového metrického prvku,
klikněte na tlačítko „Přidat novou
položku". Objeví se okno, do kterého
můžete přidat specifické prvky. V
případě, že chcete přidat více prvků,
postupujte stejně.
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
průzkumu

Začátek 
průzkumu

Zprávy



(Krok 6) Formy průzkumu část I

Následně pokračujte na další krok, kterým je výběr formy dotazníku. 

Můžete si vybrat ze čtyř alternativ:

• PAPÍROVÝ DOTAZNÍK

• OTEVŘENÝ ON-LINE DOTAZNÍK 

• HESLEM CHRÁNĚNÝ ON-LINE DOTAZNÍK 

• ON-LINE MONITOROVANÝ DOTAZNÍK
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Výběr klienta Procedury Dimenze
Kontext 

organizace
Specifikace

Formy 
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průzkumu
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1. PAPÍROVÝ DOTAZNÍK – Papírový dotazník je tradiční formou průzkumu. Po zahájení průzkumu si ho
budete moci stáhnout v PDF formátu, vytisknout a rozdat respondentům.

2. OTEVŘENÝ ON-LINE DOTAZNÍK – Zadejte hypertextový odkaz na on-line dotazník. On-line dotazník je
přístupný každému, kdo se chce průzkumu účastnit.

3. HESLEM CHRÁNĚNÝ ON-LINE DOTAZNÍK - Při výběru této formy výzkumu je potřeba zadat hypertextový
odkaz na dotazník a heslo. Tato forma omezuje přístup k dotazníku pouze pro ty, kterým bylo
zpřístupněno heslo.

4. ON-LINE MONITOROVANÝ DOTAZNÍK – K následujícímu dotazníku připojte soubor se seznamem
respondentů. Po zahájení průzkumu obdrží každý respondent e-mail s individuálním odkazem na dotazník.

• Průzkum můžete provést v jedné formě nebo v několika naráz. Poté co vyberete metodu auditu, klikněte na
„pokračovat“.

(Krok 6) Formy průzkumu část II
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(Krok 7) Data realizace

Závěrečným krokem je určení data a času začátku a konce průzkumu.

Vyberte specifické datum a čas v rozbalovací tabulce. Pro začátek průzkumu klikněte na tlačítko „ZAČÁTEK".

Průzkum můžete vždy ukončit použitím tlačítka umístěným vedle průzkumu ve složce „Průzkumy v přípravě“.
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(Krok 8) Závěrečná zpráva

Po skončení průzkumu systém připraví zprávu o
výsledcích. Pro její vygenerování přejděte do
sekce „Dokončené průzkumy“ a klikněte na
modré tlačítko, které se při daném průzkumu
zobrazí. Průzkum můžete vymazat červeným
tlačítkem.

Zpráva odhalí podrobnosti o:

• Metodologii průzkumu
• Jak průzkum interpretovat
• Charakteristice respondentů
• Organizačním kontextu
• Specifických aspektech
• Závěrečných poznámkách
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Máte problém?

Kontaktujte nás!

INSTITUT INPRO, a.s.
Samcova 1177/1
110 00 Prague 1

Tel: +420222316068

E-mail:
Web:

im@i2000.cz

INPRO
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http://www.i2000.cz/

