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Příloha č. 1  Scénář individuální rozhovory 

Úvodní slovo: představení auditora, auditorky, auditu rovných příležitostí, audit personálních 

procesů, ve kterém se zaměřujeme na aspekty rovnosti a diverzity, otázky jsou důvěrné a 

anonymní, nikde se neobjeví ničí jméno, citace se objevit může, výstup budeme předávat 

vedení školy, které s ní bude pracovat dle svého uvážení, průběh auditu nám velmi usnadní 

nahrávání na diktafon 

 

Je pro nás důležité podívat se i na ně – nejen z manažerské pozice, vedoucí a představitelé/lky 

školy, ale ve své podstatě jsou i zaměstnanci/kyně a v tomto smyslu se jich téma týká.  

 

1. Férový nábor: 

Jak probíhal konkurz na vaše místo? Jak jste začal/a pracovat ve škole? 

Jak řešíte nábor? Inzerci? Máte prostředky na inzerci? Děláte si databázi zájemců/kyň? 

Řeší se ve škole, ve které pracujete nějak genderová vyváženost při přijímání nových 

zaměstnanců/zaměstnankyň?  

Je přihlíženo při přijímání osob k věkové různorodosti?  

Otázky na rodinu a diskriminační otázky v průběhu náboru se mohou objevit? 

 

2. Rozvoj a vzdělávání 

Jak se lidé ve vaší škole a také vy konkrétně vzděláváte? Máte osobní plán vzdělávání? Kdo 

ho sestavuje? Jak to funguje propedagogické/nepedagogické profese?  

Jaké jsou možnosti kariérního postupu a jaké osoby mají šanci být povýšeny? (osobnostně, 

časově – flexibilita, odborně) 

Jaký manažerský styl je pro vedení lidí ve vaší škole podle vás nejvhodnější? 

Co považujete za nejlepší formu ocenění? Jak své podřízené motivujete? 

 

3. Slaďování, péče o zaměstnance 

Je pro vás důležité téma slaďování soukromého a pracovní život, úroveň stresu či náročnost 

práce? (zda sledují u zaměstnanců, jestli nejsou příliš vystresovaní, přepracovaní, a snaží se 

s tím něco dělat) 

Jsou na Vaší škole osoby zaměstnané na částečné úvazky a existují jiné flexi formy práce? I 

osoby, které na FFP nemají ze zákona přímý nárok? Je s těmito osobami zacházeno jinak? 

Jsou zde zaměstnány osoby v důchodu? Jaké s nimi máte zkušenosti?  

 

4. nejen genderová diverzita 

(Co si představujete pod pojmem rovné příležitosti žen a mužů a pod pojmem diskriminace?) 

 

Kolik učitelů mužů učí ve vaší škole? Jaké učí předměty? Mají muži a ženy stejné nebo různé 

přístupy k výkonu práce? Mají ženy a muži stejné nebo různé náplně práce (třídnictví, vedení 

olympiád, projektů, vedoucí pozice)? Myslíte si, že na některé práce se hodí více pro ženy a 

jiné pro muže? (Zohledňujete to v rozdělování úkolů?) 

 

Myslíte si, že je počet žen a mužů ve vedení vyrovnaný? Myslíte si, že by měl být vyrovnaný 

a proč / proč ne? A pokud by měl, děláte pro to něco ve vaší škole?   

 

5. řešení stížností 

Setkali jste se ve škole někdy s diskriminací (šikanou, sexuálním obtěžováním, mobingem) a 

jak se to řešilo? 

I ve vztahu k dětem? 

Jak jste postupovala / byste postupovala v případě, že by se něco podobného objevilo? Řešili 
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byste to interně a individuálně, nebo máte nějaký formalizovaný postup? 

 

6. odměňování 

Jak fungují tabulkové platy pro motivaci zaměstnaných? Vnímáte prostředí pro rovné 

odměňování? Jak v tomto kontextu působí prémie? 

Kdo vede projekty ve škole? Kdo povede olympiády, volnočasové kroužky atd.? Podle jakého 

klíče? 

 

7. atmosféra 

Můžete popsat atmosféru a styl práce ve škole? 

 

8. spolupráce v týmech a gender 

Probíhá ve vaší škole nějakým způsobem hodnocení/evaluace? Máte nějakou možnost 

poskytovat, ale i získat zpětnou vazbu od svých podřízených? 

 

9. propouštění a outplacement 

Týká se propouštění aktuálně vaší školy? Podle jakých kritérií se propouští?  
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Příloha č. 2   Scénář focus group 

Úvodní slovo: představení auditora, auditorky, auditu rovných příležitostí, audit personálních 

procesů, ve kterém se zaměřujeme na aspekty rovnosti a diverzity, otázky jsou důvěrné a 

anonymní, nikde se neobjeví ničí jméno, citace se objevit může, výstup budeme předávat 

vedení školy, které s ní bude pracovat dle svého uvážení, průběh auditu nám velmi usnadní 

nahrávání na diktafon 

 

My budeme klást otázky, ale budeme velice rády, když budou mluvit především účastníci 

fokusní skupiny, každý názor je otevřeně vítán, počítáme s různorodostí, která je samozřejmě 

z hlediska výsledku auditu důležitá 

 

v rámci auditu, rovné příležitosti, otázky podle jednotlivých témat, která sledujeme (ale asi 

bych je nijak zvlášť neupozorňovala, že přichází nové téma, jen pokud to nebude nějak hodně 

velká změna) 

 

Mluvit jen o tom, co se týká stávající školy, ne třeba o minulém zaměstnavateli, pokud je to 

nějaký obecný problém (diskriminace) – ale srovnávat asi mohou (?) 

 

Společný rozhovor bude trvat hodinu až hodinu a půl. 

 

Můžeme poprosit o stručné představení všech zúčastněných? 

 

1. Férový nábor: 

Jak dostáváte informaci o náborech? Víte o nich předem nebo jste s nimi seznámeni až po 

přijetí nových členů do sboru.  

Jak probíhal konkurz na vaše místo? Jak jste začal/a pracovat ve škole? 

Řeší se ve škole, ve které pracujete nějak genderová vyváženost při přijímání nových 

zaměstnanců/zaměstnankyň?  

Je přihlíženo při přijímání osob k věkové různorodosti?  

 

2. Rozvoj a vzdělávání 

Jak se lidé ve vaší škole a také vy konkrétně vzděláváte? Máte osobní plán vzdělávání? Kdo 

ho sestavuje? Vedení samostatně nebo společně se zaměstnancem? Kdo má přístup ke 

vzdělávání? Pedagogické/nepedagogické profese?  

Měla jste možnost využít na této škole mentoring nebo koučink? Nově nastupující 

učitelé/lky? Jste mentorem/koučem? 

Jaké jsou možnosti kariérního postupu a jaké osoby mají šanci být povýšeny? (osobnostně, 

časově – flexibilita, odborně) 

Jaký manažerský styl je pro vedení lidí ve vaší škole podle vás nejvhodnější? 

Co Vás v práci motivuje pro podávání lepších výkonů? Co považujete za nejlepší formu 

ocenění?  

 

3. Slaďování, péče o zaměstnance 

Řeší vaše vedení i to, jak se zaměstnancům daří harmonizovat soukromý a pracovní život, a 

jak zvládají např. úroveň stresu či náročnost práce? (zda sledují u zaměstnanců, jestli nejsou 

příliš vystresovaní, přepracovaní, a snaží se s tím něco dělat) 

Jste pečující (o děti či o rodiče)? Co to pro Vás znamená? Využili byste flexibilnější formy 

práce? Jaké přesně formy by Vám vyhovovaly? Musíte dělat školní přípravy ve škole? Byla 

jste při působení na této škole na MD/RD? Jak probíhala komunikace v průběhu MD/RD? 

Měla jste možnost v průběhu MD/RD se školou spolupracovat? DPP, DPČ? Formou brigády, 
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Měla jste zájem vracet se dříve než po třech letech?  

Jsou na Vaší škole osoby zaměstnané na částečné úvazky? I osoby, které na FFP nemají ze 

zákona přímý nárok? Je s těmito osobami zacházeno jinak? Vy sama jste někdy byla 

zaměstnána na této škole na částečný úvazek?  

Jsou zde zaměstnány osoby v důchodu? Jaké s nimi máte zkušenosti?  

 

4. nejen genderová diverzita 

(Co si představujete pod pojmem rovné příležitosti žen a mužů a pod pojmem diskriminace?) 

 

Kolik učitelů mužů učí ve vaší škole? Jaké učí předměty? Mají muži a ženy stejné nebo různé 

přístupy k výkonu práce? Mají ženy a muži stejné nebo různé náplně práce (třídnictví, vedení 

olympiád, projektů, vedoucí pozice)? Myslíte si, že na některé práce se hodí více pro ženy a 

jiné pro muže? (Zohledňujete to v rozdělování úkolů?) 

 

Myslíte si, že je počet žen a mužů ve vedení vyrovnaný? Myslíte si, že by měl být vyrovnaný 

a proč / proč ne? A pokud by měl, děláte pro to něco ve vaší škole?   

 

Při sestavování rozvrhů, mají jednotliví učitelé/učitelky vliv na výslednou podobu? Např. 

osoby, které potřebují slaďovat? Mají vliv na výslednou podobu uspořádání směn učitelky 

v MŠ?  

 

5. řešení stížností 

Setkali jste se ve škole někdy s diskriminací (šikanou, sexuálním obtěžováním, mobingem) a 

jak se to řešilo? 

Jak jste postupovala / byste postupovala v případě, že by se něco podobného objevilo? Řešili 

byste to interně a individuálně, nebo máte nějaký formalizovaný postup? 

 

6. odměňování 

Dostáváte osobní ohodnocení? Prémie? 

Za jaké aktivity můžete získat finance navíc?  

Máte možnost suplovat? Jak je program suplování / suplovací povinnost vytvořena? Je 

spravedlivé? Jaká fungují pravidla mimo povinnou suplovací pohotovost?  

Máte zájem o třídnictví? Máte vliv na rozhodování o tom, zda budete mít třídnictví?  

Kdo vede projekty ve škole? Kdo povede olympiády, volnočasové kroužky atd.? Podle jakého 

klíče? 

 

7. atmosféra 

Můžete popsat atmosféru a styl práce ve škole? 

 

8. spolupráce v týmech a gender 

Probíhá ve vaší škole nějakým způsobem hodnocení/evaluace? Máte nějakou možnost získat 

zpětnou vazbu od svých nadřízených? Máte možnost svým nadřízeným zpětnou vazbu 

podávat? 

 

9. propouštění a outplacement 

Týká se propouštění aktuálně vaší školy? Byl některý z vašich kolegů či kolegyň propuštěn? 

Z jakého důvodu? Podle jakých kritérií se propouští? Máte strach o své místo? Co může být 

důvodem k propuštění.  

 

+ komunikace a zpětná vazba (bez otázek) 

Myslíte si, že komunikace ve firmě je dostatečná? 
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Příloha č. 3  Scénář expertní rozhovory 

Úvodní slovo: představení své bakalářské práce, kterým oblastem se věnuji specificky, a že se 

zaměřuji na doporučení. Byly auditorkami auditů, ze kterých vycházím, není třeba 

představovat,  průběh rozhovoru mi velmi usnadní nahrávání na diktafon 

 

Je pro nás důležité podívat se i na ně – nejen z manažerské pozice, vedoucí a představitelé/lky 

školy, ale ve své podstatě jsou i zaměstnanci/kyně a v tomto smyslu se jich téma týká  

 

1. Férový nábor a zastoupení žen a mužů na školách: 

Jak by měla probíhat inzerce? Jak by mělo probíhat samotné výběrové řízení s ohledem na 

rovné příležitosti? Čeho se při výběrových řízeních vyvarovat? Jaké byly nedostatky při 

náborech a jak co byste doporučily? Jak přilákat muže do výběrových řízení? 

 

2. Kariérové a rozvojové plány a možnosti kariérního růstu pro muže a ženy 

Vnímáte jako zásadní problém „nemožnost“ kariérního růstu? V jakém ohledu? Co jste 

vnímaly jako problematické v rámci rozvojových plánů a co doporučujete? Co doporučujete 

s ohledem na dodržování rovných příležitostí při tvorbě rozvojových plánů a osobním růstu? 

 

3. Systém hodnocení a systém odměňování s ohledem na rovné odměňování. 

Jaké nedostatky jste vnímaly v systémech hodnocení a co doporučujete? Jak fungují 

tabulkové platy pro motivaci zaměstnaných? Jaké oblasti odměňování jste vnímaly jako 

problematické s ohledem na rovné příležitosti? Jak s  tím pracovat? 


