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O projektu: 

Projekt TUNED UP! má za cíl zlepšit schopnosti malých a středních podniků a jejich zaměstnanců v oblasti 

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 různorodosti pracovní síly. Proto je projekt zaměřen na prosazování koncepce jmenování 

ambasadorů diverzity a poskytnutí vzdělávacích materiálů pro zvýšení jejich schopností a dovedností. 

 

O tomto výstupu: 

Tento manuál je šestý intelektuální výstup (O6) projektu TUNED UP!. Publikace doplňuje Soubor nástrojů 

(O5) a E-learningová videa (O5), které dohromady poskytují skutečnou podporu v efektivní 

implementaci pozice ambasadora diverzity do organizace a také ho/ji podporují v jeho/její činnosti a 

úkolech, které vyplývají z této role. 
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Úvod 

Pozice ambasadora diverzity je pro malé a střední podniky poměrně nová. Jeho/její klíčová role 

v organizaci je zvyšování významu a důležitosti diverzity. On/ona také podporuje a vytváří pozitivní 

přístup k diverzitě v rámci celé organizace.  

Implementace ambasadora diverzity v organizaci vyžaduje vhodnou, víceúrovňovou přípravu jak pro 

zaměstnance, tak i pro jejich přímé nadřízené a řídící pracovníky, kteří musí sdílet názor, že ambasador 

diverzity může hrát v organizaci jedinečnou roli.  

Účinné implementaci napomůže manuál určený pro zaměstnance/manažery/ředitele/vedoucí oddělení, 

který detailně popisuje celý proces implementace ambasadora diverzity do organizace. Manuál popisuje 

konkrétně pracovní prostředí, role a úkoly, které jsou očekávané od ambasadorů diverzity, jejich 

kompetence, monitorování pracovních výkonů i řízení jejich rozvoje a hodnocení jejich kompetencí.  

Tento manuál je praktickým návodem pro organizace se zájmem o implementaci a efektivní řízení 

diverzity. Předpokládá se, že manuál bude základním materiálem, který urči roli a funkce ambasadora 

diverzity a také představí problematiku zavedení ambasadora v organizaci. Ustanovením funkce 

ambasadora diverzity, je vhodné pro ty organizace, které hledají aplikovat nová řešení v oblasti diverzity 

a které chtějí profitovat ze svého různorodého kolektivu. Publikace je také důležitá pro budoucí 

ambasadory, kteří zde najdou detailní popis role s představení jejich nejdůležitějších úkolů a 

očekávaných aktivit.  
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Kapitola 1 – Význam řízení diverzity a možné výhody 

 

Pro koho je tento manuál určen? 

Tento manuál je určen pro zaměstnavatele, kteří se chtějí dozvědět více o diverzitě a řízení diverzity. 

Následující kapitola popisuje co diverzita a řízení diverzity znamená a jak firmy(také malé) a společnosti 

mohou profitovat ze zaměstnávání různých skupin zaměstnanců. 

Co je „diverzita“? 

Termín „diverzita“ zahrnuje všechny lidské charakteristiky, které odlišují jednu osobu od druhé a ovlivňují 

produktivitu v pracovním životě. Přestože teorie diverzity je předmětem diskuze již více jak 20 let, stále 

neexistuje společně uznávaná definice „diverzity“. Obecně řečeno, diverzita odpovídá různým formám 

charakteristiky/podoby člověka. Ta zahrnuje jak vizuální aspekty, kterými jsou pohlaví, věk a etnicita, nebo 

různé typy aspektů, kterými jsou náboženství, sexuální orientace, kulturní zázemí, pracovní pozice a styl 

práce, které nejsou na první pohled viditelné.1 

Co je „řízení diverzity“? 

„Řízení diverzity“ je často spojováno s multikulturními společnostmi, ve kterých tvoří hlavní cílovou 

skupinu zahraniční pracovníci. Diverzita ale není o „těch ostatních“ (=nedostatečně reprezentované 

skupině v pracovním kolektivu), je o každém jednotlivém člověku. Řízení diverzity počítá s diverzitou na 

různých úrovních (úroveň vysokého managementu, managementu lidských zdrojů, úroveň 

zaměstnanců, atd.), jejím cílem je vytvořit prostředí, ve kterém může každý zaměstnanec rozvinout svůj 

potenciál a kreativitu na maximum.2Řízení diverzity je řídící proces, který se rozšiřuje nejen do oblasti 

lidských zdrojů, ale také ve firemní strategii, kultuře a marketingu.  

V našem výukovém videu č. 1 [https://www.youtube.com/watch?v=MSck9ED5XIE] nazvaném 

„Diverzita a řízení diverzity v praxi pro malé a střední podniky“ se můžete během několika minut 

dozvědět o tomto tématu mnohem více!  

Některé faktory úspěchu v řízení diverzity 

Přestože neexistuje standardizovaný model pro řízení diverzity, podle Centra pro diverzitu a obchod 

existují klíčové faktory nezbytné pro úspěšné řízení diverzity. Těmito faktory jsou:  

 Diverzita musí být rozvíjena a podporována; 

 Diverzita musí být jasně vysvětlena; 

 Diverzita musí být tématem v organizačních procesech a aktivitách; 

 Diverzita musí být součástí celkové strategie ve společnosti; a 

 Diverzita je zdrojem a motivátorem pro studium. 

Řízení diverzity znamená orientovat se na budoucnost a dát prostor všem. 

 

                                                           
1Schwarz-Woelzl, M. (2005): Der Vielfalt eine Chance geben - Wegweiser für Managing Diversity im 
Betrieb,https://www.zsi.at/object/publication/1324/attach/2Handbuch_Wegweiser_MD.pdf 
2 ibd 

https://www.youtube.com/watch?v=MSck9ED5XIE
https://www.zsi.at/object/publication/1324/attach/2Handbuch_Wegweiser_MD.pdf
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Proč je diverzita důležitá pro firmu, pro zaměstnance i pro lidskou společnost? 

Podpora a správné řízení diverzity se ukázaly jako příznivý faktor nejen pro výkon společnosti, ale má 

pozitivní vliv také na zaměstnavatele a celou společnost. V oblasti lidských zdrojů směřuje řízení diverzity 

k rozvoji firemní kultury a organizaci práce, která podporuje diverzitu způsobem, který má pozitivní vliv 

na výkonnost společnosti.  

Největší problém, kterému malé a střední podniky ve členských státech EU v roce 2013 čelily, bylo 

hledání zákazníků. To znamená, že poptávka je nejdůležitějším faktorem, kterým se malé a střední 

podniky v posledních letech zabývaly. To naznačuje, že šíření povědomí a uznání diverzity na poli 

spotřebních trhů může otevřít nové obchodní příležitosti pro malé a střední podniky. Dostupnost 

kvalifikovaného personálu a zkušených manažerů je důležitá především pro malé a střední společnosti, 

o něco méně pak pro mikro-společnosti. 

Diverzita již není pouze tématem velkých společností, i malé a středně velkých podniky jsou ovlivněny 

diverzitou své pracovní síly, jejich zákazníků, tržní strukturou a celkovým obchodním prostředím.  

O skutečných schopnostech řízení v oblasti diverzity, v souvislosti se základními prvky obchodu a 

potřebami cílových skupin, je toho známo velmi málo. Naše teze navíc také říká, že pouze dovednosti 

v oblasti řízení diversity nestačí k tomu, aby bylo řízení diverzity efektivní, je nezbytná dodatečná role, 

která zaručí zapojení běžných zaměstnanců, aby se tak zvýšilo povědomí o benefitech problematiky 

diverzity. 

Některé klíčové aspekty jsou: 

 Diverzita hodnot a pluralismus; 

 Neomezený přístup všech zaměstnanců ke všem pozicím;  

 Integrace všech zaměstnanců do neformálních komunikačních struktur a sítí; 

 Absence přímé a nepřímé diskriminace;  

 Kooperativní mechanismus při řešení konfliktů.3 

Interní benefity pro organizaci:  

 Pomáhá zvyšovat efektivitu, inovativnost a kreativitu; 

 Snižuje výdaje způsobené fluktuací zaměstnanců a nemocnost; 

 Absence pracovních požadavků;  

 Vyvažuje přilákání talentu v rámci firem;  

 Pozitivní vliv na zlepšování interní komunikace, motivace a vytváření dobrého pracovního 

prostředí;  

 Vede k získávání nových schopnosti v řízení lidských zdrojů (loajalita, mezikulturní dovednosti, 

týmová práce, flexibilita, zodpovědnost, …).  

Externí benefity pro organizaci: 

 Podporuje přitažlivost pro nové zákazníky; 

 Pomáhá udržovat partnerství se zákazníky a dodavateli;  

 Přispívá k lepšímu externí firemní reputaci (moderní, pokroková, zodpovědná);  

                                                           
3 Cox, Taylor (1994): Cultural Diversity in Organizations. Theory, Research & Practice, in: Döge, Berrett-Köhler Publishers. 
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 Posiluje hodnotu společnosti, její pozici a výsledky;  

 Zvyšuje schopnost společnosti přizpůsobit se změnám.  

Bariéry pro úspěšné řízení diverzity – kterým postupům se vyhnout 

 Řada z existujících organizací vytváří bariéry diverzitě a zvyšuje své výdaje;  

 Snižování efektivity při distribuci úkolů a zodpovědnosti kvůli nedostatečným mezikulturním 

kompetencím a důvěře ve stereotypy; 

 Vytvoření kultury založené na etnocentrismu (postoj, skrze který je pohled na svět analyzován 

výhradně podle vlastního kulturního základu);  

 Vytvoření různých skupinek v rámci organizace;  

 Výskyt problémů v vyrovnávání/slaďování práce a osobního/rodinného života. 

Co můžete dělat? 

Vy hrajete klíčovou roli v transformování organizační kultury tak, aby blíže odrážela hodnotu 

diverzifikované pracovní síly. Některé z těchto dovedností zahrnují:  

 Pochopení a akceptování konceptů řízení diverzity; 

 Uznání, že diverzita se prolíná s každým aspektem řízení; 

 Uvědomění si sebe sama, ve smyslu porozumění naší vlastní kultuře, identitě, předsudkům a 

stereotypům; 

 Ochota podstoupit výzvy a změnit institucionální postupy, které představují bariéry pro různé 

skupiny; 

 Komunikace – klíčová dovednost: naslouchání, otevřený postoj a přístup, citlivá zpětná vazba. 

Je důležitá pamatovat na to, že jak otevřená je komunikace – tak otevřený je i vztah.  

 

Diverzita – už ne jen téma velkých společností  

V roce 2013, 99 z každých 100 evropských společností byly malé a středně velké podniky (SMEs), stejně 

jako každý 2 ze 3 zaměstnanců pracoval pro SMEs. SMEs tvoří základ každé evropské ekonomiky. Jsou 

nezbytné pro růst pracovních pozic, v roce 2013 zaměstnávaly více jak 88,8 milionu lidí jen v evropské 

osmadvacítce. Ale ve stále více internacionalizovaném světě mají kompetitivní výhody ty podniky, které 

mají globální strategii a můžou se rychle posunout a využít výhody přes-hraničních aktivit. Poskytování 

další podpory v prosazování diverzity se prokázalo jako zásadní krok umožňující SMEs, aby využily 

benefity z rostoucí zahraniční poptávky po výrobcích a službách.  

Charta diverzity 

Charty diverzity je iniciativou Evropské unie, která má podpořit firmy, aby implementovaly a rozvíjely 

diverzitu. Je to krátký dokument dobrovolně podepsaný firmou nebo veřejnou institucí. Dokument 

zahrnuje opatření na podporu diverzity a rovných příležitostí na pracovišti, bez ohledu na rasu nebo 

etnický původ, sexuální orientaci, pohlaví, věk, zdravotní stav a náboženství. 
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Implementace Charty diverzity v jednotlivých evropských zemích se liší: 

 2009, Španělsko; 

 2010, Rakousko; 

 2012, Polsko; 

 2014, Česká republika. 

Nicméně, ve všech zemích byla velká většina signatářů této charty stále ze strany mezinárodních nebo 

velkých společností.  

Co změnilo podepsání Charty? 

Řízení diverzity vedlo k celkové konkurenční výhodě, stejně jako k lepším odpovědím na očekávání 

ze strany diverzifikovaných konzumentů ve Španělsku. 

Množství signatářů určilo osobu zodpovědnou za diverzitu, z nichž polovina odpovídá přímo výboru 

v Rakousku. 

Řízení diverzity je mezi signatáři zakotveno ve firemní kultuře a vedlo ke zlepšení reputace podniku, 

inovativnosti a kreativity ze strany personálu v Polsku. 

Charta diverzity je důležitá z důvodu úhlu pohledu na morální vliv na ostatní firmy a veřejnost. Ještě 

důležitější je reálná praktická implementace řízení diverzity a klíčová je změna současného „myšlení 

organizace“.  
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Kapitola 2 – Role, úkoly, cíle a očekávané kompetence Ambasadora diverzity  

Proč potřebujeme ambasadora diverzity? 

Vzhledem k rychlým technologickým pokrokům, globalizaci, migraci, větším požadavkům na schopnosti 

a vzdělání, stárnutí pracovní síly ve velké časti světa, podniky zjišťují, že se potřebují zaměřit na rasové, 

genderové a další nerovnosti a to pomocí zaměstnání pracovníků, kteří by byli zodpovědní za řízení 

diverzity.  

Tzv. ambasadoři diverzity, někdy známí jako „manažeři diverzity“ nebo „pracovníci diverzity“, jsou 

běžnou součástí organizační struktury mnoha velkých korporací. Zodpovídají za pozorování a 

uplatňování standardů kulturní diverzity na úřadech nebo ve společnostech.  Vzdělávají pracovníky i 

management, aby ocenili rozdíly spojené s různým zdravotním stavem, pohlavím, kulturou a věkem. 

Jejich role je zásadní pro vytvoření prostředí, ve kterém je se všemi pracovníky, zákazníky i 

managementem zacházeno s úctou. Ambasador obvykle navrhne program, který zaručí, že zaměstnanci 

dobrovolně udržují prostředí, které umožňuje širokou akceptaci. Učí, jak ovlivňují rozdíly mezi lidmi 

pracovní atmosféru a jaká je role zaměstnanců při vytváření prostředí, ve kterém jsou rozdíly přijímány.  

Jejich role může být jednoduše využita i v malých a středních podnicích, ve kterých je obvykle 

zakomponována i oblast řízení lidských zdrojů (HR)  

Ambasadoři diverzity byli nepochybně základem pro posun vpřed, kterého za posledních několik let 

dosáhlo mnoho společností při snaze vytvořit spravedlivější prostředí. Přispěli ke zvýšení kreativity a 

produktivity, nového přístupu, nových jazykových dovedností, globálnímu porozumění, nárůstu nových 

procesů a řešení náročných problémů a přizpůsobivosti. Přispěly k lepšímu pohledu na obchod, udržení 

zákazníků a komunity, inovacím, efektivnějšímu zaměstnávání a udržení zaměstnanců.   

Proč tedy nezvážit, jestli si svého Ambasadora diverzity nepořídíte také? 

Úkoly ambasadora diverzity 

Práce, kterou vykonává ambasador diverzity, se může lehce lišit v závislosti na oblasti, na které se 

specializuje. Obecně ale úkoly zahrnují: 

 Příprava a realizace auditu diverzity; 

 Navrhování strategie a programů diverzity; 

 Implementace strategie a programů diverzity; 

 Navrhování a implementace školení a aktivit v oblasti diverzity;  

 Přehled a hodnocení strategie a programů diverzity v rámci organizace; 

 Navrhování a implementování komunikačních nástrojů (interních a externích) v oblasti diverzity; 

 Řešení konfliktů odvozených z oblastí diverzity; 

 Zaměstnávání osob z různorodých skupin kandidátů. 

Profil ambasadora diverzity 

Z pohledu organizace a lidských zdrojů, jakákoliv pozice v rámci organizace musí být definována a profil 

správného kandidáta by měl být vyjasněn před zahájením náborového procesu. Stejná pravidla platí pro 

pozici „ambasadora diverzity“. 
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Následující tři prvky jsou základem pro pozici ambasadora diverzity:  

 Kvalifikace; 

 Dovednosti; 

 Pracovní zkušenosti. 

Kvalifikace 

Přestože není nezbytný vysokoškolský titul z některého z následujících předmětů, může představovat 

velkou výhodu: 

 Řízení lidských zdrojů (HRM); 

 Psychologie; 

 Sociologie; 

 Sociální práce; 

 Sociální studia; 

 Veřejná správa; 

 Pedagogika; 

 Podnikání nebo management; 

 Právo; 

 Sociální práva. 

Dovednosti 

Role „ambasadora diverzity“ je poměrně citlivá, více než formální kvalifikace, by měl/a mít určitou sadu 

dovedností, jak osobních, tak pracovních.  

Jako nejdůležitější kompetence byly identifikovány: 

Výborné mluvené i psané vyjadřovací dovednosti; 

Dobrá komunikace je jednou z nejdůležitějších charakteristik dobrého ambasadora diverzity. On/ona 

by měli být schopni podpořit zaměstnance, aby sdíleli své obavy ve chvíli, kdy vzniknou. Každý 

zaměstnanec by se měl cítit stejně důležitý. Ambasador by měl udržovat tzv. politiku otevřených dveří 

a být otevřený vůči zaměstnancům, aby se cítili dobře, když k němu/ní přichází s otázkami a obavami 

ohledně pracovních i osobních témat, jakým je třeba diverzita. To, že bude ambasador přístupnější a 

kvalitně řešit konflikty, umožní všem zaměstnancům, aby se cítili důležitě. Je důležité, aby aktivně 

využíval tři elementy klíčové pro komunikaci: respekt, pokoru a respekt pro každého jednotlivce.  

Schopnost řešit konflikty 

Základním nástrojem pro řízení diverzity je schopnost zvládnout řešit konflikty. Nedorozumění, která 

vyvstanou kvůli kulturním rozdílům, musí být odstraněny rychle a bezchybně, aby nedošlo ke snížení 

produktivity na pracovišti. Ambasador by měl být objektivní. Pokud by se měl zabývat nějakým 

nedorozuměním, měl/měla by být spravedlivý a orientovaný na fakta. Měl/a by se ptát na událost obou 

stran a podle toho zaznamenávat informace. Osoba s dobrými schopnostmi řešení problémů se dopátrá 

až k tomu, co bylo tím zdrojem problému a místo obviňování jedné osoby zdůrazní důležitost 

akceptování a ocenění každého jednotlivce a jeho/její roli ve firmě. 
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Plánování, organizační a realizační dovednosti  

Za účelem efektivního řízení diverzity musí být ambasador diverzity schopen plánovat a uskutečnit plán 

diverzity. To zahrnuje zjištění způsobu, zda dokážou jednotliví zaměstnanci ocenit diverzitu. 

Vědomosti spojené s tématem diverzity 

Ambasador diverzity by měl znát ty nejlepší postupy a strategie diverzity, systémy, politiky, atd. Měl/a 

by rozumět jak jednoduchým, tak komplexním problémům diverzity, jak se staví ke specifickým 

opomíjeným skupinám (ženy, osoby se zdravotním postižením, starší osoby a rasové, etnické nebo 

náboženské minority.) Měl/a by sloužit jako vzor pro inklusivní a kulturně kompetentní chování.   

Multikulturní přijetí a citlivost 

Ambasador diverzity by měl rozumět kulturním rámcům, hodnotám a normám. Měl/a by ukázat 

schopnost přizpůsobit svůj styl, pokud čelí různým kulturám. Dobrý ambasador diverzity by měl rozumět 

všem napříč kulturami, měl by znát konflikty, nedorozumění, stejně jako historie, kontext, geografii, 

náboženství a jazyky regionu, v nichž organizace působí. 

Schopnost budovat vztahy 

Ambasador diverzity by měl rozumět všem úhlům pohledu a emocím ostatních v kontextu jejich kultury 

a to jak u majoritních, tak u minoritních skupin. Měl/a by pochopit perspektivu ostatních a chápat to jak 

motivovat a pracovat s lidmi. Měl/a by také pracovat s ostatními podle dané situace, aby vyřešil 

individuální a skupinové konflikty, včetně rozboru a výběru vhodného řešení problému. Dobrý 

ambasador diverzity by měl být schopen udržovat a případně vylepšit pracovní prostředí v měnícím se 

vnějším prostředí, kdy je velkou výzvou ochrana životního prostředí.  

Proaktivita 

Ambasador diverzity by měl spolupracovat s ostatními a představovat inspirující, působivá a relevantní 

témata zaměřená na diverzitu. Měl/a by aktivně hledat nové nápady, zkušenosti a působit jako 

katalyzátor změny. Dobrý ambasador diverzity vytváří spojení mezi novými nápady a jejich realizací. 

Znamená nový směr v porozumění, inovacích, inspiraci a udržuje pozitivní a konstruktivní pohled.  

Odhodlání podporovat rovnost a diverzitu 

Ambasador diverzity by měl s odhodláním a energií následovat cíle, neměl by se vzdávat předtím, než 

něco dokončí, zejména když narazí na odpor.  

Vyjednávací a přesvědčovací schopnosti 

Ambasador diverzity by měl být schopen vyjednávat a efektivně přesvědčovat všechny osoby na všech 

úrovních v organizaci. Měl/a by dokázat jednat se všemi v celé organizaci, měl/a by mít vliv na všech 

firemních úrovních. Dobrý ambasador by měl mít schopnost naslouchat a vybrat vhodný přístup.  

Existuje více „měkkých dovedností“, které jsou nutné pro roli plnění role ambasadora diverzity: 

 Schopnost vybudovat důvěru u jednotlivých komunit; 

 Schopnost pracovat v týmu; 

 Sebe-motivace a schopnost být iniciativní; 

 Dobrá psaná komunikace; 
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 Prezentační a lektorské dovednosti; 

 Možnost pracovat napříč všemi úrovněmi a dostát měnícím se požadavkům. 

Jak vidíte, ambasador diverzity musí mít mnoho různých dovedností. Ve skutečnosti je velmi těžké najít 

osobu, která by prokázala, že disponuje všemi zmíněnými dovednostmi. Potřeby organizace, velikost, 

dosah a komplexita strategie diverzity a úroveň odpovědnosti ambasadora v rámci organizace ukáže 

specifickou úroveň znalostí, která je potřeba pro každou z kompetencí. Pro kompetence, ve kterých 

nejsou ambasadoři profesionály, potřebujete jako zaměstnavatel identifikovat, zapojit a vést ostatní, 

které touto kompetencí disponují.  

Pracovní zkušenosti 

Relevantní pracovní zkušenosti, ze kterých je vidět vztah k diverzitě, jsou pro kandidáta na pozici 

„ambasadora diverzity“ velkým plusem. 

Předchozí profesionální zkušenosti v dobrovolnické službě, mezinárodní spolupráce, náboženské nebo 

komunitní skupině, lokální nebo regionální vládě, jsou vždy výhodou. Relevantní zkušenost může být 

získána během studií skrze spolky zaměřené na rovnost a diverzitu.  

Pokud má být ambasador diverzity vybrán z řad zaměstnanců společnosti, čas, který v dané firmě strávil, 

znalosti pracovní kultury a procesů v dané společnosti, jsou vždy výhodou.  

Nejlepší by bylo, kdyby vedení každé společnosti a vedoucí jednotlivých oddělení disponovali kvalitami 

a dovednostmi, které by měl mít samotný ambasador diverzity. Jejich aktivity a chování by podpořily 

práci ambasadora diverzity a celkovou politiku zaměřenou na diverzitu v rámci společnosti.  
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Kapitola 3 – Popis procesu implementace ambasadora diverzity do organizace 

1. Přizpůsobení doporučeného profilu specifickým potřebám firem 

Jakmile je vedením společnosti identifikována potřeba zavedení ambasadora diverzity, je naprosto 

nezbytné definovat profil požadovaného kandidáta. Tyto požadavky mohou být definované 

prostřednictvím následujících tři (3) kategorií: 

 Kvalifikace, kterou by měl ideální kandidát mít, 

 Soubor dovedností, které by měl ideální kandidát prokázat,  

 Pracovní zkušenosti, které by měl ideální kandidát prokázat. 

Ve smyslu kvalifikace; 

V každém případě je důležité, aby měl kandidát na ambasadora diverzity vysokoškolský titul, a to v jedné 

z následujících oblastí studia: 

 Psychologie; 

 Podnikání a management; 

 Řízení lidských zdrojů (HRM); 

 Právo; 

 Veřejná správa; 

 Sociologie. 

Ve smyslu dovedností: 

Protože ambasador diverzity je poměrně specifická role, od kandidáta je vyžadována řada dovedností a 

nejdůležitější z nich jsou:  

 Vzdělání související s tématem diverzity. 

 Dobré komunikační dovednosti. 

 Multikulturní citlivost a akceptace. 

 Schopnost budovat vztahy. 

 Vyjednávací dovednosti. 

 Schopnost pracovat v týmu. 

 Schopnost řešit konflikty. 

 Proaktivita. 

Ve smyslu pracovních zkušenosti; 

Relevantní pracovní zkušenosti, ze kterých je patrný vztah k diverzitě, jsou pro kandidáta na pozici 

„ambasadora diverzity“ důležitou přidanou hodnotou. 

Předchozí profesionální zkušenosti v dobrovolnické službě, mezinárodní spolupráci, náboženské nebo 

komunitní skupině, lokální nebo regionální vládě, jsou vždy výhodou.  

 

 

 



 
 
 

 
 

14 

2. Výběr ambasadora diverzity (Interní/Externí) 

Jakmile je nadefinován profil ambasadora, může začít náborový proces. Tento proces se může do určité 

míry lišit v závislosti na skupině, ze které jsou vybíráni kandidáti, ve vztahu k organizaci se může jednat 

jak o interní, tak i externí osoby: 

Interní 

Na jednu stranu, pokud je/jsou navrhovaní kandidát/i již zaměstnáni, výběrový proces může zahrnovat 

následující kroky: 

 Vlastník/ci nebo oddělení řízení lidských zdrojů může/můžou před-vybrat řadu zaměstnanců, 

kteří vyhovují nadefinovanému profilu a zpočátku potvrdí svůj zájem a přání být účastníkem 

výběrového procesu, aby se stali ambasadorem diverzity v rámci organizace.  

 Vlastník/ci nebo oddělení řízení lidských zdrojů mohou navrhnout zaměstnancům, aby se 

zúčastnily výběrovému procesu. Může to byt provedeno pomocí elektronického nástroje 

projektu Tuned Up! nazvaného VOLBA AMBASADORA. 

 Poté bude oddělením řízení lidských zdrojů zorganizován první rozhovor s vybraným 

kandidátem. 

 Druhý rozhovor s vybraným kandidátem bude veden vlastníkem/y organizace. 

 Závěrečné rozhodnutí učiní vlastníci a oddělení řízení lidských zdrojů.   

Externí 

V druhém případě, pokud nebudou kandidáti z organizace, výběrový proces by mohl zahrnovat 

následující kroky: 

 Oddělení řízení lidských zdrojů uveřejní inzerát prostřednictvím příslušných informačních 

portálů. 

 První rozhovor s vybraným kandidátem je veden oddělením pro řízení lidských zdrojů. 

 Druhý rozhovor s vybraným kandidátem bude veden vlastníkem/y. 

 Závěrečné rozhodnutí učiní vlastníci a oddělení řízení lidských zdrojů. 

 

3. Formální jmenování ambasadora diverzity 

Ambasador má v rámci organizace velmi specifickou roli. Tato role by měla být definována na dvou 

úrovních: Úroveň strategického managementu a operační úroveň. 

 

Strategická úroveň a role ambasadora 

Ze strategického úhlu pohledu si je ambasador diverzity (DA) vědom, že na všech úrovních organizace 

jsou zaměstnáni různí lidé na různých pozicích. Klíčovým faktorem, který přispěje k dosažení firemní 

mise a cílů je znát tyto osoby co nejlépe to jde. Role DA má přímý vliv na snižování nespokojenosti, 

zlepšování motivace a zvyšování efektivity. 
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Operační úroveň a role ambasadora 

Z operačního úhlu pohledu potřebuje DA předat strategickou vizi diverzity v organizaci běžným 

zaměstnancům. Je tedy zásadní, aby se všichni lidé na pracoviště cítili ve své roli příjemně. 

V rámci TUNED UP! Projektu definujeme úkoly DA velmi stručně. To by mělo být vysvětleno všem 

zaměstnancům, aby mohli v případě potřeby informací, spojených s diverzitou a řízením diverzity 

v rámci společnosti, kontaktovat DA.:  

 Úkol 1: Firemní audit diverzity. 

 Úkol 2: Navrhnout strategii a programů diverzity. 

 Úkol 3: Implementace strategií a programů diverzity.  

 Úkol 4: Navrhování a implementace kurzů a akcí souvisejících s diverzitou. 

 Úkol 5: Ohodnocení firemních strategií a programů diverzity. 

 Úkol 6: Navržení a implementace firemních komunikačních nástrojů (interních& externích) 

v oblasti diverzity. 

 Úkol 7: Řešení konfliktů vznikajících z diverzity.  

 Úkol 8: Zaměstnávání osob z různého prostředí.   

 

4. Interní komunikace při jmenování 

Po formálním ukončení výběrového procesu je DA vybrán. Dalším krokem je oficiální oznámení jeho 

jmenování v rámci organizace. Toto je zásadní krok pro všechny osoby pracující v organizaci a všichni by 

s tímto měli být obeznámeni.  

V malých a středně velkých firmách je tento úkol obvykle proveden prostřednictvím oddělení řízení 

lidských zdrojů ve spolupráci s vlastníkem/y. Pokud oddělení neexistuje, tak přímo vlastníci nebo 

výkonným ředitelem toto provedou. Klíčem je otevřená a upřímná podpora ze strany vedení organizace. 

Pokud vrcholový management ambasadora podporuje, dodává běžným zaměstnancům víru v důležitost 

podpořit diverzitu a význam této funkce/pozice. Ambasador diverzity získá reálnou podporu a základ 

pro všechny další aktivity a respekt ze strany zaměstnanců.  

 

Tato zpráva by měla být velmi přesná a zahrnovat následující body: 

 Jméno a příjmení jmenované osoby. 

 Datum, od kterého bude oficiálně zastávat pozici. 

 Krátkou zmínku o strategickém významu této pozice v rámci organizace. 

 Jasná výzva pro všechny zaměstnance, aby podpořili jmenovaného DA v jeho úkolech, které 

poté bude znamenat kvalitu pracovního prostředí a vytvoří příjemnou atmosféru pro 

všechny zaměstnance. 

 Uvedení faktu, že nově jmenovaný DA bude v kontaktu se všemi zaměstnanci, kterým 

detailně vysvětlí svou pozici, význam a bude s nimi sdílet své myšlenky a perspektivu.  
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Možnosti, které by mohly být využity pro komunikaci: 

 Webové stránky společnosti. 

 Email pro všechny zaměstnance. 

 Formální poznámka na firemní informační tabule. 

 Formální setkání se všemi zaměstnanci.   

 

5. Představení ambasadora diverzity 

Úvodní setkání je nezbytné zejména, pokud je DA nově jmenovaný a danou roli zatím neplnil. Pokud se 

jedná o takovýto případ, je důrazně doporučeno, aby se tato schůze odehrála pod dohledem mentora 

s dostatečnými zkušenostmi. To může být vlastník společnosti nebo manažer lidských zdrojů. V mnoha 

případech se může jednat pouze o nahrazení existujícího DA novým. V tomto případě je nejvhodnější 

osobou pro uvedení nového bývalý DA.  

Doporučujeme, aby přestavení proběhlo během jedné nebo dvou setkání (každá 3 až 4 hodiny) a bylo 

strukturováno následovně: 

Cíle setkání 

- Zasvětit DA do současné legislativy spojené s diverzitou a řízením diverzity.  

- Zasvětit manažery do pravidel společnosti a procedur spojených s diverzitou a řízením 

diverzity. 

- Jednat o nejlepším přístupu k dosažení inkluzivního pracovního prostoru. 

Nové poznatky 

- Zvýšit povědomí o současné legislativě. 

- Zvýšit povědomí o současné politice různorodosti a procedurách ve firmě. 

- Zvýšit povědomí o podpoře dostupné v rámci společnosti. 

- Zvýšit povědomí o povinnostech DA. 

- Jednání a sdílení myšlenek ohledně specifických témat souvisejících s tématem diverzity a 

brainstormové aktivity o potenciálních řešeních  

 

6. Ambasador diverzity přebírá pozici 

K tomu dochází, jakmile vybraná osoba formálně zaujme pozici ambasadora diverzity. Zahrnuje 

následující: 

- Definování strategických linií role, aby mohl být vytvořen a uskutečněn plán. Pokud existuje 

„tým diverzity“, měl by se zapojit. Pokud ne, spolupráce bude probíhat s manažerem lidských 

zdrojů nebo vlastníky organizace. 

- Vysvětlete plán ostatním členům firmy. 

Začněte zavedením aktivit definovaných v plánu. 
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Kapitola 4 – Klíčové aspekty fungování ambasadora diverzity v rámci organizace 

V následující kapitole je uvedeno, co by měl dělat nově jmenovaný manažer diverzity – jeho/její první 

kroky.  

První kroky ambasadora diverzity: 

1. Organizace a vedení auditu diverzity ve firmě; 

2. Analyzování výsledků auditu; 

3. Návrh strategie a programů diverzity; 

4. Implementace strategie a programů diverzity. 

 

1. Audit diverzity 

Audit diverzity je prvním krokem na cestě k efektivní implementaci řízení diverzity. Jedná se o důkladné 

prověření zaměstnaneckých praktik souvisejících se přístupem k zaměstnancům. Audit prozkoumá 

pracovní prostředí, aby mohly být zajištěny legální požadavky a splnění jakéhokoliv úkoly, který je spojen 

s iniciativou zaměřenou na diverzitu mezi zaměstnanci.  

Mnoho organizací dnes z různých důvodů provádí mnoho typů auditů, například kvůli určení efektivity 

zaměstnávání rozdílných osob, měření hodnoty kurzů zaměřených na diverzitu a provádění výzkumu 

ohledně úspěchu iniciativ, například rada pro diverzitu. Audit by měl ukázat, zda existuje rozdíl mezi tím, 

co organizace dělá a co by dělat měla. Proto se dá využít jako základ pro plánování dalších aktivit.  

Za účelem uskutečnění dalších kroků, ambasador diverzity musí začít s posouzením současného stavu 

diverzity v organizaci. Existují různé metody auditu diverzity: 

 SWOT analýza (více informací najdete v Seznamu nástrojů); 

 Pracovní skupina pro audit diverzity (více informací najdete v Seznamu nástrojů); 

 Standardizované dotazníky (více informací najdete v Seznamu nástrojů); 

 Elektronický nástroj pro Audit diverzity (viz. níže). 

Abychom Vám pomohli s auditem diverzity, připravili jsme pro Vás a Vaše zaměstnance speciální 

elektronický dotazník (Elektronický nástroj pro Audit diverzity). Mohl by vám poskytnout přehled toho, 

co by měl audit diverzity pokrýt a nabídnout Vám užitečné informace o tom, co říkají vaši zaměstnanci 

a oddělení lidských zdrojů o diverzitě. Tento audit je velmi jednoduchý a pomoci v tomto procesu Vám 

mohou Manuály, které online nástroje doplňují.   

 

2. Analýza výsledků auditu 

V následujícím kroku analyzuje ambasador diverzity údaje, které získal pomocí auditu diverzity a 

představí Vám, vaší radě pro diverzitu nebo řídícímu týmu výsledky, spolu s doporučeními pro 

dlouhodobou strategii. Ambasador také určí sérii strategických dohod zaměřených na aktivity a 

opatření. 
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3. Návrh strategie a programů diverzity 

Podle analyzovaných výsledků auditu diverzity, ambasador diverzity by měl spolupracovat 

s vlastníky/manažery společnosti nebo odpovědnými skupinami, aby vytvořili strategii pro diverzitu.  

Základem strategie diverzity je odhodlání vytvořit fungující pracovní prostředí. Jednoduše řečeno, 

strategie diverzity znamená snížení úrovně rozdílnosti v rámci organizace. Aby bylo toto možné, 

organizace musí jasně chápat své cíle a vize. Ambasador diverzity může uspořádat workshop a 

brainstorming na téma dalšího vývoje a co by mělo být zahrnuto v řízení diverzity. Workshopu by se měli 

zúčastnit lidé z managementu ale i vlastníci společnosti, protože můžou představit další vizi, úhel 

pohledu na strategii diverzity.  

Další možnost, jak navrhnout strategii diverzity, můžete najít v Seznamu nástrojů.  

Když navrhujete strategii diverzity, je důležité počítat s následujícími otázkami: 

- Čeho chceme touto strategií dosáhnout? (Jaká je mise organizace, vize, hodnoty, cíle? Jak 

navrhnete a uvedete plán diverzity? Například, soustředíte se na vývoj několika vybraných 

iniciativ ve společnosti, nebo vytvoříte celý soubor a zaměříte se pak na jednu oblast ve 

společnosti?) 

- Jaké potřebujete zdroje? (Získejte informace o plánu diverzity a o přístupu zaměstnanců 

k němu. Identifikujte a zapojte další jednotlivce. Toto zvýší atraktivitu programu a 

zodpovědnost vůči organizaci). 

- Kde teď jsme a kde být chceme? (odpověď by vám měla poskytnout základní data, která 

můžete využít pro měření úspěšnosti programu diverzity na vašem pracovišti. Jaké mají být 

výstupy programu? Je to závazek firmy vůči principům diverzity nebo je to hodnota, kterou 

program diverzity společnosti přináší?). 

Poté co si promyslí tyto otázky, ambasador diverzity může vytvořit strategii diverzity stojící na šesti 

pilířích, které jsou hlavním tahounem organizační změny a srovnávají hodnoty diverzity s obchodními 

cíli. 

 

Image 1:  Šest pilířů strategie diverzity 
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- Odhodlané vedení znamená – posun vrcholného managementu k odhodlání vést společnost 

směrem k diverzitě; vytvoření různorodého prostředí; uzavírání dohod podporujících 

strategii diverzity; 

- Měření znamená: Porozumět zaměstnancovým potřebám a kritickým tématům diverzity, 

ustanovení opatření a záměrů ke každé klíčové organizační jednotce, aby se dosáhlo cílů 

nastavených pro podnikání i diverzitu, rozvinutý systém pro monitoring výsledků a následné 

přizpůsobení akcí.   

- Integrační infrastruktura znamená: ustanovení nebo revitalizace existující vedoucí skupiny 

diverzity, určení klíčových rolí ke klíčové integraci diverzity napříč organizací; 

- Vybalancování kultury a systémů znamená: ustanovení jasných hodnot diverzity, které 

definují strukturu organizace; zajišťují, že výkon managementu, rozvoj kariéry, kompenzace 

a benefity, odměny, uznání a další politiky a systém jsou potřeba sladit se strategií diverzity; 

- Intenzivní komunikace znamená: rozšiřování hodnot a přesvědčení, očekávání ohledně 

diverzity, vyhodnocené výsledky a aktivity a další informace, že se zaměstnanec musí 

zaměřit na strategii diverzity a získat jistotu ohledně své role v jejím posunování kupředu; 

- Zacílená diverzita, politiky a iniciativy znamenají: ustanovení rovných možností pro 

zaměstnání a jejich podpora, a to jak v zaměstnávání, plánování nástupnictví, pracovního 

života, networkingu a dalších aktivit zaměřených na kritické potřeby. 

 

4. Implementace strategie a programů diverzity 

Implementace odkazuje na specifické snahy dosáhnout stanovených cílů organizace, které jsou 

ustanoveny ve strategii diverzity. Plán diverzity by měl být implementován ve vztahu k dlouhodobým 

cílům. Tedy měl by se lišit podle strategie, kterou sledujeme. Existuje několik elementů, které by 

implementovaná strategii měla zvážit: 

 PROGRAM: Program musí být spojen s organizační strategií. Odpověď „proč“ program 

implementovat by měl být založena na podpoře, kterou poskytuje rozvětvené organizaci. 

 STRUKTURA: Struktura odkazuje na rámec, ve kterém je firma organizována, například, jak 

jsou činěna rozhodnutí a jak jsou informace šířeny. Existující struktury můžou úspěch nebo 

neúspěch programů diverzity značně ovlivnit. 

 LIDÉ: zaměstnanci jsou těmi, kteří tvoří firemní kulturu a převládající atmosféru v organizaci.  

Jakým způsobem by teda ambasador diverzity měl implementovat svůj plán? Následující kroky nejsou 

povinné a záleží na specifických okolnostech. Ale mohou poskytnout návod, jak by měly organizace o 

tématu přemýšlet, pokud chtějí implementovat svůj plán diverzity. 

1. Narůstající povědomí a zapojení výkonného managementu v problematice diverzity 

pracovní síly. Ambasador diverzity by měl mít přístup k nejvyšší úrovni managementu 

ohledně dat a trendů souvisejících s pracovníky. On/ona musí donutit vedení společnosti, 

aby se více věnovalo poznávání pracovního prostředí a otázkám diverzity, aby rozpoznalo 

odpovídající legální i obchodní rizika, která vyvstanou v případě neúspěchu.   
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2. Sledování dat spojených s pracovní sílou a adekvátní jednání.  Ambasadoři by měli vytvořit 

databázi zaměstnanců a analyzovat trendy a témata, která se zabývají zaměstnáváním, 

povýšením a rovnými platovými poměry pro všechny zaměstnance, zejména ženy a 

minority. 

3. Nastavení vysokých, ale dosažitelných ročních cílů pro přijímání a podporu diverzity ze 

strany vedení. Měl/a by konzultovat normy, například se inspirovat „Padesáti nejlepšími 

společnostmi pro minoritní skupiny“ časopisu Fortune. Přemýšlejte o využití bodových 

tabulek diverzity, abyste sledovali pokrok a prokázali její možnosti nejen pro své zákazníky, 

ale také pro vaši vlastní pracovní sílu. Měl/a by zahrnout diverzitu do cílů pro vedení 

oddělení, při přijímání manažerů a dalších klíčových zaměstnanců.  

4. Eliminovat nedorozumění a zajištění detailní koordinace mezi manažery a oddělením 

lidských zdrojů. Ambasador diverzity by se měl ujistit, že manažeři znají obchodní cíle a 

nastaví realistická očekávání pro všechny, kterých se to týká. Hlavně by měl/a být 

schopen/na identifikovat a implementovat zkušenosti z každého přijímání – co fungovalo a 

co ne.   

5. Vytvoření férového a efektivního procesu pro řešení zaměstnaneckých stížností. Ambasador 

diverzity by měl zhodnotit stížnost a zajistit jeho důkladné prošetření. Může úkol přidělit 

trénovanému profesionálovi. Měl by určit osobu, která na vše dohlédne a školení pro 

zaměstnance a vytvořit alternativní mechanismus pro rozřešení konfliktu, jakými jsou 

mediace, arbitráž nebo vzájemné hodnocení.  

6. Zajištění spravedlivého přijímání, kompenzace, disciplíny a povýšení. Ambasador diverzity 

by měl vyžadovat roční přehled využitelných politik a procesů od právního oddělení nebo 

externích expertů. Měl by vyžadovat neustálé dodržování a vynucování všech postupů a 

postihovat manažery a osoby, které na vše dohlížejí, kteří v jejich dodržování selhávají.  

Aby ambasador diverzity získal dostatečný přehled o společnosti a aby mohl usilovat o dosažení cílů 

diverzity, je důležité určit mezi ní/m, managementem a zaměstnanci, komunikační platformu. 

Pravidelné meetingy a zprávy jsou užitečným nástrojem pro podporu jejich záměru. Lidé ve společnosti 

by si měli být vědomi role ambasadora ve společnosti a způsobu, jak ho kontaktovat. Řízení diverzity 

může být efektivní pouze v případě, že existuje vzájemná komunikace. 

Implementace strategie diverzity je úspěšná, pokud je kompletní a jasně předávána nejen v psané 

formě, ale také osobně prezentována všem zaměstnancům a pracovníkům. Zkrácená forma prezentace 

strategie diverzity je vhodnou formou v případě základního školení nových zaměstnanců. 
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Kapitola 5 - Monitoring a ohodnocení ambasadora diverzity 

Úkoly provedené člověkem, který zastává pozici ambasadora diverzity, by měl být pravidelně sledovány 

a hodnoceny, a to za účelem: 

 Zajištění, že provedené aktivity jsou adekvátní pro danou situaci; 

 Zajištění možnosti rychlé reakce vůči negativním fenoménům, které se mohou objevit; 

 Ověření výkonu Ambasadora diverzity s ohledem na specifická kritéria včetně toho, zda používá 

pro dané úkoly vhodné nástroje, jak přesně je vybírá, jak plánuje a vykonává proces, přesnost, 

efektivitu, užitečnost atd.; 

 Udržení kontaktu s Ambasadorem diverzity o poskytnutí podpory osobě, která ji zastává. 

Ohodnocení aktivit probíhá stále a je úzce spojeno s úkoly, které jsou definovány v rámci role 

ambasadora diverzity. 

Vzhledem k faktu, že organizace prochází neustálou změnou a organizování je konstantním procesem, 

doporučuje se, aby ohodnocení výkonu ambasadora diverzity probíhalo kontinuálně a byla mu/jí 

nabízena neustálá podpora. Navíc by měli být pořádány pravidelná setkání, na kterých by byla 

ohodnocena úspěšnost ambasadora diverzity. Tato setkání by měla probíhat minimálně dvakrát do roka. 

Vycházejí z nutnosti konstantně kontrolovat aktivity, aby mohly být přesně propojeny s měnícím se 

prostředím v organizaci. Navíc je doporučeno provádět pravidelné audity diverzity v organizaci 

z pohledu řídícího personálu i ostatních zaměstnanců. Takové audity by měly být provedeny jednou do 

roka pomocí diagnostických nástrojů jako např. Audit diverzity. Audit diverzity je inovativním nástrojem, 

který umožňuje přesně odhadnout fungování klíčových dimenzí diverzity v rámci organizace. Díky tomu 

je možné pochopit změnu, která proběhla během posledního roku v dané organizaci, naznačuje, co bylo 

implementováno, a co kvůli jakým důvodům nebylo. 

Zhodnocení a sledování výkonu ambasadora diverzity je zaměřena na podporu současných aktivit osoby, 

která tuto roli zastává, navrhování zlepšení a preventivních aktivit a zároveň rozvoj kompetencí této 

osoby, která souvisí se zlepšování aktivit, které provozuje.  

Přebrání role Hodnotitele je klíčovým momentem. Vzhledem k faktu, že projekt byl zaměřen na malé a 

středně velké podniky, roli Hodnotitele může zastávat vlastník nebo vlastníkem jmenovaná osoba (v 

závislosti na možnostech dané organizace). Je zásadní, aby byl Hodnotitel nestranný a objektivní. Měli 

byste pamatovat na minimalizaci konfliktu zájmů a oddělit úkoly související se zastáváním role 

Hodnotitele od ostatních profesionálních úkolů realizovaných určenou osobou. Je tedy akceptovatelné 

zkombinovat roli Hodnotitele s dalšími funkcemi v rámci organizace.  

Všechny aktivity podstoupené v rámci procesu hodnocení a sledování aktivit ambasadora diverzity 

dávají smysl pouze za předpokladu, že jsou prováděny systematicky. To umožňuje rychle reagovat na 

problémy, které se objevují a v budoucnu předcházet podobným situacím. Aby se toto umožnilo, je 

nutné dávat pozor zvláště na zlepšování předávání dokumentace a komunikace mezi subjekty, které jsou 

zapojeny do procesu řízení diverzity.  

Klíčovým výsledkem projektu ‘TUNED – UP!’ je definování profilu kompetence osoby, která je určena 

pro roli Ambasadora diverzity. Nastavuje úkoly, které provede a vybavuje ji/ho nezbytnou sadou 

nástrojů. Tyto nástroje jsou určeny pro různé úkoly (bez uzavření seznamu úkolů) a nabízí možnosti, 
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společně se způsobem, jak je využívat. Rolí hodnotitele je ohodnotit, jakým způsobem Ambasador 

diverzity navrhované nástroje ve své roli využívá. 

Soubor úkolů, které má přiřazeny ambasador, byly popsány v minulých kapitolách této publikace. 

V rámci každého zmíněného úkolu byl definován seznam užitečných nástrojů k jeho implementaci. Role 

hodnotitele má podpořit a verifikovat využití nástrojů definovaných v rámci specifických kritérií. To je 

provedeno v souladu s potřebami (pokud nastane situace, která vyžaduje zapojení ambasadora 

diverzity) ve formě přímých setkání, jejichž cílem je popsat problém a poukázat na nejadekvátnější 

aktivity. Navíc jsou během pravidelných setkání evaluačního charakteru zváženy specifické aktivity 

ambasadora, a to v rámci vhodných kritérií v dané situaci. Níže najdete seznam klíčových kritérií pro 

hodnocení, společně s návodem pokrývajícím jejich praktické využití v případě realizování aktivit za 

pomoci nástrojů doporučených v Seznamu nástrojů.  

Vhodné aktivity a aplikovaní daných nástrojů  

„Vhodnost“ představuje zhodnocení, zda jsou aktivity představené ambasadorem diverzity, podle 

vlastníka společnosti, v souladu s cíli určenými pro jeho roli. Také je důležité rozhodnout, jestli byly ke 

splnění cílů využity optimální metody a prostředky, tj. ty které pomohly ke splnění cíle. Perfektním 

příkladem pragmatického chování podle vhodnosti je definování cílů (podle modelu SMART, což je 

nástroj pro implementaci úkolů v Seznamu nástrojů; k navržení strategie a programů diverzity), vedené 

aplikování určitého nástroje. Role Hodnotitele je evaluace nejen procesu formulace cílů za využití 

daného nástroje, ale také vhodného obsahu (včetně konzistence obsahu s danými cíli). Hodnotitel by 

měl být během schůze zaměřen na hodnocení adekvátnosti výkonu Ambasadora diverzity, včetně formy 

a obsahu využitého nástroje.  

Například v případě využití standardizovaného dotazníku, hodnotitel by měl určit, jestli dotazník 

naplňuje následující požadavky:: 

 Otázky musí logicky navazovat (tematické bloky); 

 Posunuje se od obecných ke konkrétním otázkám; 

 Náročné otázky jsou umístěny do prostřední části dotazníku; ty, které vyžadují méně času – 

na začátek a na konec; 

 Otázky by se neměly opakovat (kromě kontrolních otázek); 

 Otázky musí vyplývat z provedeného výzkumu a principů pro vytváření dotazníků; 

 Otázky by měly být přístupné a srozumitelné pro každého respondenta; 

 Význam otázky musí být stejný pro tu samou osobu, která se na ní ptá a pro respondenta; 

 Každá otázka musí odpovídat jen jedné problematice; 

 Otázky musí být neutrální  - nemohou navrhovat odpověď; 

 Otázky musí být jednoznačné; 

 Otázky musí nabízet prostor pro širokou odpověď; 

 Měli bychom se vyhnout otázkám, které vytváří možnost vyhnout se upřímné odpovědi; 

 Citlivé a osobní otázky by se měly vynechat; 

 Je zásadní při psaní dotazníku zapsat a uveřejnit příslušné instrukce, jak na dotazník 

odpovídat. 
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Přesnost aktivity a využití vhodného nástroje podle dané situace 

V případě, že hodnotíte přesnost aktivity ve spojení s činností ambasadora diverzity, za pomoci 

adekvátních nástrojů, musíte vzít v potaz, zda je pro ambasadora tato diagnóza významná. Při tomto 

hodnocení bude úkolem hodnotitele zjistit co nejvíce informací o úmyslech ambasadora, které mají 

spojitost s využitím specifického nástroje. Musí zjistit, proč se zachoval určitým způsobem, co získal a co 

se mu naopak nepovedlo.  

Správné plánování a provedení operačního procesu za využití příhodných nástrojů (za 

pomoci daného návodu) 

Hodnocení provedení plánu za použití specifických nástrojů ze Sady nástrojů ambasadorem diverzity 

souvisí s nutností sledovat, jakým způsobem byly shromážděny nezbytné informace. Měli byste dávat 

pozor jakým způsobem a metodou byla data sebrána, na přesnost při výběru respondentů a na formu 

prezentace zjištěných výsledků. Např. v případě SWOT analýzy (nástroj definovaný v rámci úkolu – 

organizační audit) byste měli pamatovat mimo jiné na hlavní zaměření analýzy, což znamená nejen 

identifikovat silné/slabé stránky a příležitostí/hrozby, ale hlavně dojít k závěrům, které budou moci být 

využity při definování záměrů a aktivit a které by měly být využity v organizaci v rámci řízení diverzity.  

Zatímco se ambasador rozhoduje, který nástroj pro práci se skupinou použije, měl by ambasador 

diverzity dávat zvláštní pozor na plánovací fázi a navrhování pracovních schůzek. To souvisí s přesným a 

vhodným výběrem respondentů pro určité pracovní skupiny (měly by se skládat z 6 až 10 lidí a být 

homogenní, tzv. homogenní podle hierarchie společnosti, aby se zaručila upřímnost vyjádření), vhodnou 

strukturou a obsahem, metodou organizování rozhovoru a jeho moderování skrze tazatele (ambasador 

diverzity musí být nestranný, chovat se k respondentům férově, soustředit se na specifická témata a 

jejich výzkum) a shrnutí získaným z přehledu sebraných výsledků. Za účelem správné evaluace výkonu 

ambasadora diverzity s využitím nástroje FGI je nezbytné provést analýzu druhotných dat (akademický 

průzkum) ve formě scénářů rozhovorů a shrnout.  

Když ambasador diverzity plánuje setkání, měl by věnovat zvláštní pozornost fázi plánování a navrhování 

zaměření setkání. To souvisí s přesným a vhodným výběrem respondentů určitých cílových skupin 

(skupiny by měly skládat z 6 až 10 osob a měly by být homogenní, tj. homogenní podle hierarchie v 

organizaci, aby byla zajištěna upřímnost respondentů), vhodné strukturování a věcný obsah scénáře 

vedení setkání (což odráží deduktivní logiky: od obecného ke konkrétní), způsob organizace setkání a 

moderování toho setkání s moderátorem (včetně trvání, nestrannosti ambasadora diverzity, rovného 

zacházení s respondenty, způsob formulování otázek, se zaměřením na konkrétní problém a zkoumá jej 

hlouběji), stejně jako výsledek v podobě shrnujících vyvozujících závěrů. Aby bylo možné následně 

vyhodnotit ambasadorem diverzity celé setkání, je nutné provést analýzu sekundárních údajů (tzv. desk 

research) ve formě scénáře rozhovoru a zprávě, která shrnuje události (nebo jiné předem určené formy 

sběru dat), setkání prováděné s ambasadorem diverzity (volitelné také s vybranými respondenty) a 

pokud je to možné, vedení explicitního participativního pozorování na zvoleném setkání. Co může být 

užitečné předem, je připravená pozorovací forma, která se může skládat z následujících bloků, jako jsou: 

struktura sekání, způsob vedení setkání (s přihlédnutím k vlastnostem a dovednostem a osoby, která má 

na starosti to setkání), účinnost (tj postupují k předpokládanému). 
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Avšak v případě použití nástroje v podobě standardizované výzkumného dotazníku, je úkolem 

hodnotitele ohodnotit celý proces provádění průzkumu (včetně přesnosti výběru cílové skupiny 

respondentů, způsob distribuce dotazníků, jejich výběr, zajištění bezpečnosti dat a důvěrnost).  

Přesnost interpretace aktivit a užitečnost doporučení ambasadora diverzity 

V případě analýzy údajů získaných prostřednictvím použití specifických nástrojů (například výzkumných 

dotazníků), přesnost odečtu na základě těchto údajů a způsob formulování závěrů má mimořádně velký 

význam. Proto se doporučuje, aby hodnotitel věnoval zvláštní pozornost doporučením pro implementaci 

v podobě akčního plánu, což bude výsledkem prováděného výzkumu. Užitečnost realizace návrhů 

týkajících se navrhované činnosti je nutnou podmínkou k zavedení jakékoliv změny v uplatňování proti 

následkům nežádoucího jevu.  

Efektivita aktivit s užitím speciálních nástrojů 

Efektivní činnost jsou jen ty, který vedou k dosažení předpokládaných cílů, která jsou výsledkem 

vhodného a úmyslné způsobu jednání. Před realizací aktivit, musíme mít určitá očekávání vůči nim. 

Úroveň naplňování těchto očekávání není nic jiného než efektivita. Při setkání s ambasadorem diverzity, 

hodnotitel čelí nutnosti zjistit tato očekávání. Pokud jde o problémy v oblasti řízení diverzity, zde bude 

důležité například zjistit úroveň řešení problému, nebo zajistit proces proti vyskytování stejného 

problému.  

Užitečnost aktivit a nástrojů aplikovaných ambasadorem diverzity 

Užitečnost je kritérium, které srovnává potřeby organizace s výsledky jednotlivých aktivit. Specifické 

aktivity a nástroje používané ambasadorem diverzity by měly být hodnoceny s ohledem na jejich 

užitečnosti v konkrétní situaci, spolu s přihlédnutím k potřebě jejich použití. Může to být zvláštní výzvou 

pro hodnotitele hodnotit užitečnost prováděných činností s využitím nástrojů v podobě jakýchkoli 

průvodců, sady principů, osvědčených postupů a podobně, protože vyhodnocení provedených aktivit 

nemůže být fragmentární a měly by mít komplexní charakter. Setkáváme se v případě nástrojů řízení 

diverzity na strategické úrovni, např. ve formě obecných zásad. Je to spojeno s nutností propojit během 

setkání hodnotitele s ambasadorem diverzity vyhodnocení užitečnosti pomocí tohoto nástroje s 

ohledem na každý z 10 kroků podniknutých v souladu se zavedenými zásadami (podle panelu), 

vycházející z osvědčených postupů v této oblasti. Tento případ je podobný jako při hodnocení užitečnosti 

obsahu Příručky plánování školení o diverzitě, obsahující mnoho kroků / osvědčených postupů v oblasti 

plánování a navrhování školení v tomto směru. Je důležité, aby se realisticky vztahovaly na úroveň 

užitečnosti principů obsažených v těchto dokumentech. 

Udržitelnost přijatých aktivit   

Kritérium proveditelnosti je založeno na veškerých činnostech, které ambasadora diverzity provede, 

protože pouze úkolů, které jsou plánovány a organizovány takovýmto způsobem, že jsou proveditelné 

(s přihlédnutím k omezeným zdrojům), budou moci být prováděny reálně. Úlohou hodnotitele je 

vyhodnocení během setkání s ambasadorem diverzity proveditelnost činností vykonávaných touto 

osobou ve třech dimenzích: 

 Institucionální / organizační proveditelnost; 

 Technická / technologická proveditelnost; 
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 Finanční účelnosti. 

Klíčový význam má zejména při používání takových nástrojů (podle panelu), jak jsou definovány akční 

plány (a Kroky), nebo pomocí VMOST analýzy. Hodnotitel by měl vyhodnotit akční plán s ohledem na 

druh činností, které mají být provedeny, kdo by je měl provést, kdy a které osoby mají být zapojeny do 

provádění plánovaných činností ambasadorem diverzity. To znamená, že evaluace prováděná 

hodnotitelem by měl vzít v úvahu všechny výše uvedené rozměry proveditelnosti, neměl by zde být 

chybět detailní popis akčního plánu, včetně rozpočtu, plán, alokace zdrojů apod. Když přijde analýzy 

VMOST , uvedené cíle a strategie a taktiky, jak toho všeho dosáhnout by měly být následně ohodnoceny. 

Hodnotitel výkonnosti ambasadora diverzity by měla rovněž zohlednit otázky etického charakteru, které 

mohou vyvstat v průběhu vyhodnocování. Aktivity hodnotitele patří nepřímo do sběru dat (včetně 

citlivých údajů) od lidí a o lidech ve velmi specifické oblasti, kterou je řízení diverzity v organizaci. 

Hodnotitel by se měl zajímat o všechny osob zapojené do procesu hodnocení (jak ambasador diverzity, 

tak zbývající zaměstnanci-respondenti, účastníci rozhovorů, atd.). Hodnotitel by měly vytvářet důvěru, 

jednat čestně, proti zneužívání a nedostatcích a být připraven na výskyt atypických problémů v průběhu 

vyhodnocování. Etické problémy mohou nastat v každé fázi činnosti hodnotitele, v kontextu vymezení 

problémů výzkumu v rámci provedených hodnocení, definování hodnotícího cíle, navrhování nástrojů, 

sběr dat, analýzu a interpretaci dat a způsobů šíření výsledků provedeného hodnocení. 

Můžeme jednoduše říci, že v případě, že ambasador diverzity funguje správně, měl by udržovat správnou 

implementaci postupu řízení různorodosti a poté jsou výsledky jasně viditelné a je možné vždy po 

každém vyhodnocení informovat všechny zaměstnance v rámci společnosti o konkrétních výhodách 

jednotlivých aplikovaných činností. Mezi možné způsoby, jak informovat zaměstnance jsou napsání 

různých PR článků nebo natočení/nahrání rozhovorů se zaměstnanci ve firemních médiích (web, 

firemního časopisu, atd.). 
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Shrnutí 

Diverzita není jen trend moderní společnosti, ale také nutností, které vyžadují změny ve společnosti, 

globalizace trhu práce a demografické trendy. Řízení diverzity je způsob, jak využít lidský potenciál, 

zlepšit motivaci a výkon. Jako nástroj pro podporu diverzity se řízení diverzity se zaměřuje na řízení a 

kontrolu rozdílů na pracovišti. Takže výhod plynoucích diverzity je možné dosáhnut následujícími 

skupinami – organizací samotnou a také jejími zaměstnanci a pracovníci. 

Díky řízení diversity dochází k posílení kulturních hodnot v rámci organizace - za účelem zlepšení 

prostředí – vzniká lepší vnitřní "atmosféra" a je posílena atmosféra důvěry, akceptace, tolerance a 

respektu. Klíčovým problémem v oblasti podpory řízení diverzity, je komunikace, která by měl být 

otevřená a hluboká. 

Díky řízeni diverzity dochází také ke zlepšení pověsti a image společnosti, lepší možnost propojení a 

udržení lidí, kteří mají potenciál, zlepšuje motivaci a výkonnost stávajících zaměstnanců a kreativitu. 

Řízení diverzity je zaměřeno na budoucnost a znamená pozitivní vliv na rozvoj celé společnosti.  

Pro aplikaci diverzity do strategie organizace hraje klíčovou roli v ambasador diverzity. Ambasador 

diverzity by měla být osoba, která má jasný mandát a jasnou podporu ze strany vrcholového 

managementu, splňuje všechny požadavky a má potřebnou nezbytnou kvalifikaci: měkké dovednosti a 

pracovní zkušenosti. Mezi hlavní aktivity ambasadora diverzity patří organizovat a koordinovat 

provádění auditu diverzity v organizaci, analýza výsledků z auditu, navržení strategie a programů 

diverzity a její konečnou realizaci. Úkoly a činnosti ambasadora diverzity by měly být pravidelně 

sledovány a vyhodnocovány 
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