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y!
Dne 16. června
a 2015 od
d 9.00 do
o 12.30 se
e uskuteč
čnil v Sociiologickém ústavu
projektu Metodika
M
řízení
ř
diveerzity a sla
laďování
AV ČR,, v.v.i., v Praze workshop k p
pracovn
vního a sou
ukromého života
ž
na ppracovišti, který od roku 201
14 řeší od
ddělení
Gende
er & soc
ciologie Sociologic
S
ckého ús
stavu AV
V ČR, v.v
v.i., s pod
dporou
Techno
ologické agentury
a
y ČR.
Worksh
hopu se zúčastnili
z
zástupci
z
a zástupky
yně podnikatelské a veřejné sféry i
akadem
mické obce
e. Autorky řešitelskéh
ho týmu, Lenka Formánková a Hana Ma
aříková,
na něm
m nejprve představily hlavní vvýsledky piilotní aplik
kace metoddiky na prracovišti
v soukrromém sekktoru a ve veřejné sp
právě.
Speciální pozorn
nost byla věnována tématu vzdělávání k diverziitě jako součásti
s
vzdělávvacího prog
gramu org
ganizace či firmy, jeh
hož cílem je vzbudit pozornost o dané
téma a podpořitt porozum
mění diverzzitě v inte
erakci s po
otřebami vvlastní firm
my, jak
zdůrazn
nila prezentující Ma
arie Čermááková. Byllo poukázáno na too, že za přínosy
vzdělávvání k dive
erzitě je možné po
ovažovat mimo
m
jiné změny v kultuře firmy
f
či
organizzace, změn
ny jejího so
ociálního kllimatu i ov
vlivnění ima
age firmy nnavenek.
Na závě
ěr worksho
opu byla představena
p
a struktura
a metodiky
y řízení divverzity a sla
aďování
a představeny některé její klíčové b
body. V rá
ámci závěrrečné diskuuse se po
ozornost
soustře
edila zejm
ména na otázku aaplikovateln
nosti mettodiky. Něěkteré návrhy a
připomínky z diskkuse budou
u ještě zap
pracovány do finálníí podoby ttak, aby metodiku
m
bylo mo
ožné využíívat v souk
kromých firrmách i org
ganizacích veřejnéhoo sektoru.
Metodikka vznikla na základ
dě inovatiivního propojení teo
oretických poznatků, metod
empiricckého socio
ologického výzkumu s pilotní ap
plikací v prraxi na dvoou pracovišštích (tj.
jednom
m z podnikkatelského sektoru a na jed
dnom z veřejného),, kdy docchází k
vyhodn
nocování té
éto aplikace a monito
oringu dop
padů metod
diky v danýých organizačních
prostře
edích.
Metodikka předsta
avuje půvo
odní návod na zavádě
ění diverzitty do praxxe v prostře
edí naší
společn
nosti. Vytyyčuje prio
oritní cíle,, prvořadé
é zásahy a sled aktivit, zdrojů i
odpově
ědností s ohledem
o
na
n organizzační prosstředí. Spo
očívá ve sstandardizo
ovaném
postupu
u kroků a opatření pro
p dosažeení diverzitty a ve vyllepšení poodmínek sla
aďování
pracovn
ního a so
oukromého života naa pracoviššti v konte
extu sociá lně-ekonom
mických
podmín
nek naší sp
polečnosti. Vymezujee nástroje pro analýzu potřeb organizace a pro
kombin
naci opatře
ení k dosa
ažení vytýččených cílů, bere ro
ovněž v úvvahu charrakter a
strukturu organizace i její kulturu
k
a po
oslání.

