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Projekt:
Metodika řízení diverzity a 
slaďování pracovního a 

soukromého života na pracovišti



Cíle projektu
Vytvoření certifikované metodiky pro zavádění a řízení diverzity a 
slaďování pracovního a soukromého života.

Metodika využitelná v prostředí soukromých firem i v institucích státní 
a veřejné správy. 

Širším cílem je přispět ke zmírnění sociálních nerovností na trhu práce. 

Metodika bude návodem, jak v závislosti na oboru, velikosti podniku a 
situaci na pracovišti nastavit cíle rozvoje diverzity a slaďování 
pracovního a soukromého života a jakými opatřeními jich může být 
dosahováno. 

Podpora Ministerstva práce a sociálních věcí ČR- certifikace metodiky 
a zavádění metodiky do praxe.
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Audit diverzity 

Sběr dat
• Analýza pracovní síly – statistiky, struktura, procesy
• Analýza dokumentů
• Kvalitativní průzkum na pracovišti (skupinové diskuse, rozhovory) –

zaměstnanci, řídící pracovníci

Výsledky: 
• Zhodnocení možností potenciální implementace a předpokládaného 

dopadu (business case)
• Studie výsledků auditu diverzity se zhodnocením situace a 

doporučením pro možné směry změn, cíle a opatření



Další kroky

Audit diverzity

Nastavení kvantitativních a kvalitativních cílů a volba a nastavení 
opatření k jejich dosahování + indikátory diverzity a slaďování

Komunikační kampaň, systém vzdělávání 

Monitoring a evaluace, korekce postupu, cílů a opatření



Definice a propojení

Diverzita
• Gender
• Věk
• Etnicita/ národnost

• Zaměstnanců
• Klientů

• Konkurenceschopnost
• Inovace
• Podpora slaďování práce a 

soukromí
• Rovné příležitosti a pozitivní akce
• Nediskriminace a sociální 

spravedlnost
• Sociální začleňování
• Demokratická organizace
• Společenská odpovědnost firem



Přínosy diverzity

Pozitiva
- Zlepšení image a dobré pověsti firmy

- Získání a udržení talentovaných lidí

- Motivace a výkonnost zaměstnanců 

- Zlepšení kvalit manažerů/manažerek 

- Zvýšení míry inovativnosti a kreativity 

- Úspora nákladů v důsledku snížení 
fluktuace a absentismu, 

- Pružnější podnikové procesy a tím i 
rychlejší reakce na změny

Negativa
Příliš velká heterogenita: 

- redukce vnitroskupinové koheze

- možnost nárůstu konfliktů 
nedorozumění 

- může vést k ponižování, 
ostrakismu, diskriminaci 



Aktivity pro zavádění diverzity do 
firemní strategie:

1. Firma musí definovat svou strategii - proč potřebuje rozmanitou 
pracovní sílu

2. Aby mohla firma přijmout určité rozdíly, musí je uznat a respektovat

3. Tenze, které přijetím odlišné pracovní síly vzniknou, by firma měla 
přijmout a řešit pozitivním způsobem

4. Kulturní změna – firma se musí změnit

5. Pokud v tom firma bude úspěšná, přitáhne více různorodé pracovní síly



Zavádění a řízení diverzity

Cíle

Strategie 
dosahování

Indikátory

Monitoring



Nastavení cílů

Proč chceme diverzitu?

Demokracie rozhodování, rozmanitost zkušeností jako hodnota pro firmu

Jaký typ a kde?

Genderová diverzita v rozhodovacích pozicích

Kolik jí chceme? 

Cíl: 40% žen na řídících pozicích



Indikátory diverzity
Úroveň praxe organizace

Jsou rozhodovací pozice obsazeny rozmanitými individui? 

Je všem zaměstnancům poskytováno vzdělávání v diverzitě?  

Existují úpravy pracovního režimu a pracovního volna?  

Zhodnotila a rozvinula organizace způsoby, jak změnit existující 
struktury a praktiky, aby zlepšila zkušenosti rozmanitých zaměstnanců 
a klientů? 

Spolupracuje organizace s dalšími aktéry (agenturami, organizacemi), 
aby vyhověla potřebám rozmanitých klientů?

Pokusila se organizace porozumět zkušenosti rozmanitých skupin mezi 
zaměstnanci a mezi klienty? 



Využití příkladů dobré praxe

Cíl: slaďování pracovního a soukromého života - podpořit účast 
zaměstnanců mužů na péči o děti

Dobrá praxe:

Shiseido
- Firemní školka přímo na pracovišti 
- Sponzoruje pravidelná obědová setkání pro muže zaměstnance se 

zkušeností s rodičovskou dovolenou a jejich nadřízené, aby si mohli 
vyměňovat své názory a zkušenosti. 



Situace v ČR
Slabé obecné povědomí o diverzitě, pozitivních a negativních 
přínosech
Marginálně využívané strategické řízení diverzity
Spíše výjimky: Česká spořitelna, GE Money Bank, Diverzita 2013+
Lepší situace v podpoře slaďování pracovního a soukromého života

Dětský koutek, dětská skupina

Firemní školka



Děkuji vám za pozornost!


