
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise 
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

 

PŘÍRUČKA PRO LEKTORY A LEKTORKY 

JAK VYUŽÍT GENDER BLENDED LEARNING? 

 

 

 

 

 

KPMS, Together Ltd, CooLabora  

 

 

GENDER EDUCATION ADVANCING COMPETENCIES IN CONTEXT OF CHANGING EUROPE  

(2017-1-CZ-01-KA204-035456) 

 

 



2 

 

OBSAH 

1 ÚVOD DO POJETÍ KONCEPTU .................................................................................................. 3 

2 PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ PRO LEKTORY/LEKTORKY .................................................. 4 

3 FACE TO FACE (F2F) WORKSHOPY – OSNOVY SEMINÁŘŮ ............................................. 7 

3.1 Workshop Face to Face - Modul 1 - Základní úroveň ............................................................... 7 

3.1.1 Základní informace o workshopu ................................................................................................................................. 7 

3.1.2 Postup - krok za krokem ................................................................................................................................................... 8 

3.1.3 Otázky k diskusi na konci workshopu ......................................................................................................................14 

3.2 Workshop Face to Face - Modul 2 - Pokročilá úroveň .......................................................... 15 

3.2.1 Základní informace o workshopu ...............................................................................................................................15 

3.2.2 Postup - krok za krokem .................................................................................................................................................16 

3.2.3 Otázky k diskusi na konci workshopu ......................................................................................................................18 

3.3 Workshop Face to Face - Modul 3 - Expertní úroveň ............................................................ 19 

3.3.1 Základní informace o workshopu ...............................................................................................................................19 

3.3.2 Postup - krok za krokem .................................................................................................................................................20 

3.3.3 Otázky k diskusi na konci workshopu ......................................................................................................................23 

4 DODATEČNÉ ONLINE ZDROJE .............................................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 ÚVOD DO POJETÍ KONCEPTU 

Hlavním cílem této příručky je pomoci lektorům/lektorkám a jiným 

odborníkům/odbornicím v oblasti vzdělávání při aplikaci/využívání Gender Blended 

Learningu, tj. kombinovaného vzdělávacího modulu pro rovnost žen a mužů 

na pracovišti. 

Mezinárodní tým specialistů z Portugalska - Coolabora, z České republiky - Klub 

personalistů Moravy a Slezska a z Bulharska - Together Ltd. vytvořil tři moduly pro 

kombinované učení, které řeší potřeby tří různých cílových skupin, které mají v rámci 

procesu různé role: 

- Veřejnost 

- Manažeři/manažerky, personalisté/personalistky a další odborná veřejnost 

- Auditoři/auditorky a inspektoři/inspektorky pro otázku rovnosti žen a mužů 

Moduly obsahují teoretické koncepty a zároveň některé praktické otázky týkající 

se mezinárodních principů a místních specifik. Zmíněné moduly jsou k dispozici 

ve čtyřech jazykových verzích - angličtině, portugalštině, češtině a bulharštině. Anglická 

verze obsahuje obecné zásady, v místních verzích najdete více informací o konkrétních 

zemích, zejména v rámci národních předpisů (zákonů) a osvědčených postupů 

v otázkách rovnosti žen a mužů na pracovišti. 

Jsme přesvědčeni, že k dosažení rovnosti žen a mužů v zaměstnání bychom měli jít nad 

rámec dosavadních znalostí, musíme se zabývat některými postoji a natrénovat nové 

dovednosti, abychom byli schopni dosáhnout skutečné změny. Genderová rovnost 

s sebou nese sociální důsledky pro jednotlivce, organizace i společnost. Proto je 

podstatné rozvíjet nové genderové kompetence v kontextu měnící se Evropy. 

Zvolili jsme kombinovaný přístup k učení (blended learning). Po ukončení základního 

modulu by účastníci/účastnice měli být schopni diskutovat face-to-face s lektorským 

týmem o dané problematice, například o genderových stereotypech a problému 

rovnosti žen a mužů na pracovišti. Účastníci/účastnice druhého pokročilého modulu 

vypracují ve skupinách akční plán genderové rovnosti. Auditoři/auditorky 

a inspektoři/inspektorky obdrží návrhy a praktické rady k tomu, jak oslovit 

zaměstnavatele. 

Stručně řečeno, jedná se o tři kroky: 

První krok – Prostudování kapitol online modulu 

Druhý krok - Sebehodnocení 

Třetí krok – Face-to-face workshop se školitelem/školitelkou 

Hodně štěstí! 
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2 PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ PRO LEKTORY/LEKTORKY 

Jak vybrat a uspořádat skupinu pro face to face (F2F) workshop? 

Až budete utvářet skupinu pro F2F kombinovaného vzdělávání, měli byste vzít v úvahu 

následující faktory: 

 Velikost skupiny 

Minimálně 7, optimálně 10 až 12, maximálně 15 účastníků/účastnic, kteří pracují 

s jedním školitelem/školitelkou. Tohle doporučení je v souladu s osvědčenou praxí 

participačního učení. (Minimální velikost skupiny by měla být 7, neboť potřebujete 

rozdílné názory ve skupinové diskusi.) 

 Složení skupiny 

Pokud máte možnost vybrat si účastníky/účastnice skupiny, hledejte různorodost 

jakéhokoli druhu - věk, pohlaví, pracovní prostředí, hierarchii v organizaci a jiné. Pokud 

pracujete s lidmi z jedné organizace (vládní, nevládní nebo soukromou společností), 

seznamte se předem s hierarchií mezi lidmi, jelikož to může ovlivnit proces skupiny. 

Ke snížení dopadu na proces zkuste rozdělit přímé podřízené do různých malých 

skupin. 

 Zaslání pozvánky  

Všem frekventantům/frekventantkám alespoň týden předem zašlete pozvánku. 

V pozvánce vysvětlete hlavní cíl workshopu, vymezte potřebný čas (začátek a konec) 

a místo konání. Tímto připravíte účastníky/účastnice a vytvoříte společnou platformu. 

Jak uspořádat prostor pro F2F Workshop? 

 Vyberte si prostornou místnost, abyste mohli utvořit kruh ze židlí. Takové 

uspořádání zajistí účastníkům rovnocennou pozici. Pokud nemůžete vytvořit 

kruh, zkuste tvar „U“. Je důležité, aby se účastníci/účastnice navzájem viděli. 

 Posuňte stoly stranou, čtení a psaní je ve workshopu upozaděno a stoly by tvořily 

překážky pro komunikaci. Účastníci/účastnice se tak budou moci zaměřit na své 

interakce. 
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 Použijte flipchart nebo bílou tabuli, abyste mohli napsat a shrnout hlavní body 

diskuse a upoutat pozornost účastníků. 

 U některých cvičení budete také potřebovat multimédia. Ujistěte se, že všichni 

vidí obrazovku z místa, kde sedí. 

 Zajistěte občerstvení jako vodu, kávu, čaj, sušenky, lehkou svačinu. Tyto věci 

pomáhají lidem nejen uspokojovat jejich základní potřeby, ale také 

komunikovat (v rámci coffee breaku). Mohou být k dispozici v místnosti nebo 

pouze o přestávkách, záleží na stylu vaší práce a místních tradic. 

 Buďte první v místnosti, abyste připravili místnost a přivítali 

účastníky/účastnice. Dobrým zvykem je alespoň hodinu předem. 

Jak uplatnit osnovy F2F seminářů? 

Vaše pojetí 

Jste osoba odpovědná za vedení workshopů F2F. Nastudujte si materiály uvedené v této 

příručce a čerpejte z nich. Můžete přidat či nahradit cvičení, které je relevantní 

k danému cíli každého modulu. Před všemi výše uvedenými postupy se ujistěte, že jste si 

pozorně přečetli odpovídající online modul, sledujte videa a pozornost věnujte 

kontrolním úkolům a testům. 

Načasování 

Doporučujeme, aby doba strávená metodou F2F byla v každém modulu minimálně 

90 minut a maximálně 4 hodiny (240 minut). Pro snazší organizaci navrhujeme 

načasování jednotlivých cvičení a fází workshopů. Pokud se rozhodnete překročit dobu 

120 minut, naplánujte si vše v dostatečném předstihu a připravte si alespoň jedno nebo 

dvě další cvičení. 

Společná struktura pro jednotlivé workshopy 

Dobré praktiky skupinové práce v interaktivních workshopech potvrzují, že bez ohledu 

na čas, který budete mít, se vždy držte struktury skládající se ze tří hlavních složek: 

1. Warm-up/Icebreakers - představení frekventantů/frekventantek, aby se poznali 

(nejméně 15 minut, ale může se lišit podle velikosti skupiny). 
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2. Stěžejní část - hlavní část workshopu - vybraná cvičení, která slouží k dosažení cílů 

workshopu. Cvičení mohou mít narůstající úroveň obtížnosti. Snažte se vždy zahrnout 

aktivity ke sdílení zkušeností, abyste dali prostor k vyjádření a prodiskutování pocitů 

a postojů. 

3. Uzavírací část - čas pro úvahy, zpětnou vazbu a diskusi s cílem připravit 

účastníky/účastnice na přesun nových znalostí a dovedností z workshopu do jejich 

pracovního prostředí. Vzájemná sdílení by také mohla zvýšit jejich motivaci usilovněji 

jednat v otázce rovnosti žen a mužů. 

4. Doplňující zdroje dostupné online 

Pro začátečníky/začátečnice 

Na závěr je třeba zmínit, že pokud jste začínající školitel/školitelka a nemáte žádné 

zkušenosti s výše uvedenými třemi složkami struktury workshopu, můžete důkladně 

prostudovat část 4 – Dodatečné online zdroje. 

Můžete také požádat zkušenějšího kolegu/kolegyni, aby vám pomohl připravit 

a překontrolovat plán pro workshop a jednotlivá načasování. 
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3 FACE TO FACE (F2F) WORKSHOPY – OSNOVY SEMINÁŘŮ 

3.1 Workshop Face to Face - Modul 1 - Základní úroveň 

3.1.1 Základní informace o workshopu 

Téma Dekonstrukce genderových streotypů 

Cílová skupina Veřejnost 

Učební cíle  Získat obecné informace o stereotypech a o tom, jak je stereotyp 

vytvářen 

 Analyzovat své vlastní postoje k genderovým stereotypům na 

pracovišti 

 Výcvik účastníků/účastnic - jak mohou prolomit daný stereotyp 

Materiály Listy papíru A4, 2 sady fixů, flipchart, psací potřeby, lepící páska, 

samolepící bločky 

Doba trvání Minimálně dvě hodiny rozděleny do dvou sezení po 60 minutách, 

maximálně 4 hodiny (240 minut).  

Velikost 

skupiny 

10 - 12 (maximálně 15) účastníků/účastnic ze stejných nebo různých 

organizací. 
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3.1.2 Postup - krok za krokem 

Typické genderové stereotypy, se kterými můžeme v průběhu workshopu 

pracovat 

Způsob projevu agrese u mužů a žen: 

●  Muži jsou agresivní, ženy jsou něžné. 

●  Muži jsou fyzicky agresivnější, ženy jsou psychicky agresivnější. 

Eventualita (nechat se ovlivnit):  

●  Muži jsou nezávislí, ženy poslušné. 

●  Ženy jsou více ovlivňovány skupinovým nátlakem, zatímco muži jsou ovlivňováni 

přesvědčivými argumenty a v případě, kdy je problematika definována jako 

„mužská záležitost“.  

●  Žena musí poslouchat muže. 

Emocionalita: 

●  Muži jsou silní a houževnatí, ženy jsou milující, emocionální, citlivé 

a sentimentální. 

●  Ženy vyjadřují své emoce neverbálně častěji než muži. 

Styl vedení: 

●  Muži jsou autoritativní a dominantní; ženy jsou emocionální a citlivé. 

●  Ve vedoucí pozici jsou ženy demokratičtější a muži více autoritativní. 

 Stereotypy na pracovišti: 

●  Ženy se spoléhají více na vzhled než na profesionalitu v rámci rozvoje kariéry. 

●  Muži jsou větší odborníci než ženy. 

●  Ženy jsou emočně nestabilní. 

●  Muž musí vydělávat peníze a žena se musí starat o dům a rodinu. 

●  Muž musí platit účty v domácnosti. 
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Klíčové koncepty: 

●  Předsudky a předpojatost: Předběžné posuzování osoby, skupiny lidí nebo 

chování vzniklého následkem nedostatku dostatečných znalostí o těchto lidech 

či chování. 

●  Stereotyp: Zjednodušený, zobecněný názor vytvořený na základě zařazování lidí 

do určité skupiny. Stanovisko na věci nebo kategorii, které je zaujímáno mnoha 

lidmi a které je často zcela nebo částečně nepravdivé. 

●  Diskriminace: Postoj nebo činnost založená na předsudcích nebo stereotypech. 

Postoj nebo jednání vůči lidem, založené pouze na jejich příslušnosti k určité 

skupině (tzn. skupině lidí určitého věku, pohlaví, etnicity, náboženství atd.), bez 

toho aniž by byla věnována pozornost jejich individuálním kvalitám. 

●  Stigma: silný nesouhlas veřejnosti založený na vnějších rysech nebo v nich 

obsažený, veřejné odmítnutí a nálepkování. 

 

Cvičení 1 – Warm up aktivita - 10 - 15 minut 

Před zahájením workshopu školitel/školitelka vybere ze skupiny 

dobrovolníka/dobrovolnici k jednoduchému experimentu. Dobrovolníka/dobrovolnici 

odvede z učebny a požádá ho/ji, aby se po příchodu zpět do učebny postavil/a před 

skupinu, díval/a se na ostatní a nic neříkal/a. 

Poté školitel/školitelka položí skupině následující otázky: 

"Jak na vás působí tato osoba? Jakou zprávu vám vysílá tím, že tady před vámi stojí? 

Co vám říká jeho/její držení těla a vzhled?" 

Lektor/lektorka posléze požádá každého účastníka/účastnici, aby se podělil o svůj 

dojem z tohoto experimentu. Obvykle účastníci/účastnice mají názory typu "tváří 

se ironicky"; "nudí se"; "nechce tady být" a jiné. Když se všichni vyjádří, 

školitel/školitelka se zeptá: „Co to jsou podle vás za prohlášení?“ Je možné, že někteří 

ze skupiny odpoví, že „hodnocení“, „poznámky“; „dojmy“. Facilitátor/ka na závěr 

shrnuje, že kdykoliv se na někoho podíváme, snažíme se ho posuzovat, protože tímto 

způsobem pracuje náš mozek. Neustále se snažíme definovat muže a ženy, snažíme 

se odhadnout jejich status, poslání, profesi, postoje atd. Toto je první krok, který 
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nevědomě děláme, abychom se odlišili od ostatních lidí, činíme rozhodnutí, v čem jsme 

jiní, a co máme s ostatními společného. Tato hodnocení se často proměňují v předsudky 

(stereotypy), zejména u lidí, o kterých toho málo víme. A přesně takto dochází 

k vytváření stereotypů a ke stereotypizaci. 

Další otázky pro diskusi ve skupině: 

- Uvědomovali jste si proces, který jsme právě popsali v tomto cvičení? 

- Můžete si vybavit ze své vlastní zkušenosti stereotypy, které byly vytvořeny tímto 

způsobem poté, co jste někoho špatně ohodnotili? 

 

Cvičení 2 – Uvědom si, prodiskutuj a sdílej ve skupině - 40 - 60 minut 

Lektor/lektorka zorganizuje se skupinou debatu na principu „uvědom si, prodiskutuj 

a sdílej“. Požádá účastníky/účastnice, aby si vybavili a probrali situaci, kdy se stali obětí 

genderových předsudků, stereotypů nebo diskriminace, nebo situaci, kde oni sami 

urazili někoho tím, že s danou osobou jednali bez pochopení, na základě předsudků 

a stereotypů.  

Dejte skupině 2-3 minuty, aby si situaci vybavili, a pak je požádejte, aby ji prodiskutovali 

ve dvojici, s osobou sedící vedle nich po dobu asi 5 minut. Následně hovoří druhá osoba 

ze dvojice, také 5 minut.  

Po 10 minutách umožněte 2-3 dobrovolníkům/dobrovolnicím sdílet své zkušenosti 

se zbytkem skupiny.  

Diskuse ve velké skupině: Facilitátor/ka se ptá, jak se lidé v této situaci cítili a jak se 

tato vzpomínka odráží v jejich současném životě? Kdybyste byli v takové situaci teď, co 

uděláte, jak budete reagovat? 
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Cvičení 3 - Kdo je on/ona? - 45-60 minut 

Účelem tohoto cvičení je rozpoznat počáteční postoje, které utvářejí stereotypy. Ukážete 

skupině konkrétní sadu fotografií lidí a požádáte je, aby ohodnotili tyto osoby a zapsali 

si své prvotní myšlenky. Posléze skupině odhalíte identitu těchto lidí a vyzvete je, aby 

se zamysleli nad svým postojem. 

Školitel/školitelka spustí prezentaci v Powerpointu s obrázky (Příloha k příručce pro 

lektory – Modul 1 - “Kdo je on/ona?” – naleznete v Platformě pro tutory (Platform for 

Tutors) na www.moodle.kpms.cz). Dále dá skupině pokyn, aby si každý na list papíru A4 

napsali pod sebe čísla 1 až 6. 

Školitel/školitelka postupně zobrazuje všechny fotografie v prezentaci. Fotografii 

zobrazí asi na 1 minutu, aby si ji všichni mohli prohlédnout a určit, jak na ně daná osoba 

z fotografie působí a kdo to je. 

Lektor/lektorka požádá účastníky/účastnice, aby si zapsali první věc, která jim přijde 

na mysl, aniž by o ní příliš přemýšleli. Stejný postup se opakuje u každého ze šesti 

snímků. 

Poslední snímek zobrazuje, kdo jsou vlastně tito lidé. (Tento snímek nechejte 

na obrazovce.) 

Školitel/školitelka může rozdělit účastníky/účastnice do menších skupin po 3 lidech, 

aby mohli sdílet to, co napsali ke každé fotografii a diskutovat o tom, zda nějaké 

předsudky či stereotypy ovlivnily jejich prvotní reakci. Nechejte kohokoliv ze skupiny, 

aby se podělil o to, co objevil v rámci svých vlastních předsudků. 

Diskuse ve velké skupině: 

- Co vedlo účastníky/účastnice k tomu napsat, že žena předstírá, že žebrá? Co bylo 

důvodem domnívat se, že černoch je podvodník? Co nás přesvědčuje o tom, že stará 

žena je bezmocná? 

- Ovlivnil proces hodnocení fotografií nějaké předsudky týkající se genderu? Kterých 

z nich jste si všimli? 

  

http://www.moodle.kpms.cz/


12 

 

Cvičení 4 - Proces utváření stereotypů a jejich dekonstrukce - 60 - 90 minut 

Školitel/školitelka vysvětlí 5 základních kroků v procesu utváření stereotypů – 

10 minut: 

1. Proces kategorizace - seskupujeme to, co vidíme, podle společných prvků. 

2. Předpokládáme, že členové/členky určité skupiny jsou si podobní. 

3. Současně však také rozlišujeme - členové jedné skupiny se liší od členů/členek druhé 

skupiny. 

4. Po utvoření skupiny na základě jednoho prvku je možné rozhodnout, že tento prvek 

je charakteristický nejen pro to, co jsme viděli, ale pro všechny členy/členky této 

skupiny. 

5. Zobecňujeme. 

Po teoretickém vysvětlení, jak jsou stereotypy formovány, školitel/školitelka nabídne 

následující příklad. 

Jeden z kolegů/kolegyň osloví manažera/manažerku lidských zdrojů a říká: 

●  Vy jste jmenovali tuto mladou a hezkou dívku pro marketingové oddělení! 

(kategorizace) 

●  Všechny mladé dívky dříve nebo později otěhotní! (hledání podobností) 

●  Je jiná než ostatní. (př. ostatní ženy jsou starší 45 let - hledání rozdílů) 

●  Vzhledem k tomu, že je mladá, brzy otěhotní a bude muset odejít na mateřskou. 

(seskupení podle prvků/ znaku / funkce) 

●  Všechny mladé dívky si najdou muže a otěhotní, takže ji raději to práci 

nenabídneme! (zobecnění) 
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Možnost 1 - Hraní rolí (role play) - 30 - 40 minut 

Lektor/lektorka vyzve dva nebo více dobrovolníků/dobrovolnic k sehrání rolí. 

První postava je kolega/kolegyně, který má nevhodné poznámky směrem k nováčkům 

a další postava je manažer/manažerka, který na tyto komentáře reaguje. 

Potřebujete minimálně dvě osoby, abyste mohli sehrát modelovou situaci na 10-15 

minut. 

Tip pro lektory/ky: Pokud máte více než dva dobrovolníky/dobrovolnice, můžete 

uskutečnit dvě nebo tři role plays, které se odehrávají současně nebo postupně. V druhém 

případě musíte zkrátit čas na hraní rolí - 2 x 7 minut nebo 3 x 5 minut. 

Pokud jste v roli manažera/manažerky (není nutné být manažerem/manažerkou 

lidských zdrojů) - Jak byste reagoval na to, co říká váš kolega/kolegyně o mladé dívce? 

Ten, kdo si vybere roli manažera/manažerky, by tedy měl poskytnout zpětnou vazbu, 

kde vysvětlí, co je to stereotyp a pomůže druhé osobě prolomit tento stereotyp. Tato 

situace se odehraje s několika účastníky/účastnicemi, aby se mohly vyvodit a sdílet 

různé strategie pro poskytování zpětné vazby o dekonstrukci stereotypů. 

Důležitá poznámka: Pokud se účastníkům nedaří poradit si s dekonstrukcí stereotypu, 

pak je to školitel/školitelka, který dává zpětnou vazbu a ukazuje skupině, jak 

postupovat. 

Možnost 2 – Připravte si vhodné argumenty pro dekonstrukci genderových 

stereotypů - 20 - 30 minut 

Pokud nemáte dost času nebo cítíte, že není vhodné použít hraní rolí, rozdělte skupinu 

do dvojic a požádejte každou dvojici, aby vytvořila alespoň tři věty s argumenty pro 

dekonstrukci stereotypu (10 minut). 

Příklad instrukce: „Kdybyste byl manažer/manažerka, co byste řekl této osobě?“ 

Zapište si možnosti na papír a prezentujte je ostatním ve skupině po dobu dvou minut, 

tím získáte zpětnou vazbu a další návrhy. 
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Diskuse 

- Jak jste se cítil/a ve své roli? 

- Jak jste se cítil/a v roli manažera/manažerky poskytujícího zpětnou vazbu svému 

kolegovi/kolegyni, který stereotypně posuzoval jiného člena/členku týmu? 

- Je těžké v takové situaci poskytovat zpětnou vazbu? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? 

- Jaká klíčová slova by měla osoba používající stereotypy slyšet v takové situaci? 

 

3.1.3 Otázky k diskusi na konci workshopu 

- Prosím, podělte se s námi o vaše zjištění a závěry týkající se genderových stereotypů. 

- Co by mohlo pomoci při zavádění nových znalostí a dovedností v oblasti rovného 

zacházení na vašem pracovišti? 

- Jak se plánujete podílet na iniciativách v oblasti rovnosti žen a mužů ve vaší 

společnosti? 

- Jaký druh činnosti hodláte zavést, aby se předešlo genderovým stereotypům na vašem 

pracovišti? 

Tip pro lektory/ky: Podle času vyberte, prosím, alespoň dvě nebo tři z těchto 

otázek a poskytněte skupině nějaký čas k zamyšlení a reakci. Položte vždy jednu otázku 

a pokuste se navést každého účastníka/účastnici k zodpovězení alespoň jedné otázky, 

abyste dosáhli hodnotného „zakončení“. Minimální doba 15 minut, maximální doba 45 

minut. 
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3.2 Workshop Face to Face - Modul 2 - Pokročilá úroveň 

3.2.1 Základní informace o workshopu  

Téma Identifikace problémů rovnosti žen a mužů v zaměstnání a jejich 

řešení 

Cílová skupina Manažeři/manažerky, personalisté/personalistky a další odborná 

veřejnost 

Učební cíle  Identifikovat praktické problémy v zaměstnání z hlediska rovnosti 

pohlaví. 

 Navrhnout řešení problémů 

 Vytvořit Akční plán pro rovnost žen a mužů 

Materiály Samolepící bločky nebo malé papírové karty, fixy, flipchart, 

krabice/klobouk k vybírání problémů. 

Doba trvání 180 minut (přibližně 45 minut u každé ze čtyř fází). Po druhé fázi 

naplánujte malou přestávku (20 - 30 minut). Mějte, prosím, na paměti, 

že pro fáze 2 a 4 může být zapotřebí více času. 

Velikost 

skupiny 

10 - 12 (maximálně 15) účastníků/účastnic ze stejných nebo různých 

organizací. 
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3.2.2 Postup - krok za krokem 

Fáze 1 - Identifikace problémů 

1. Rozdejte 3 kartičky a 1 fix každé osobě. 

2. Požádejte všechny, aby napsali skutečné problémy týkající se genderové rovnosti 

v zaměstnání. 

Varianta: Někdy se účastníci/účastnice zdráhají hovořit o svých problémech před 

ostatními, v takovém případě je může lektor/lektorka požádat, aby zapsali problémy 

velkými písmeny a potom je vložili do krabice, kde jsou kartičky zamíchány a tím budou 

anonymní. V tomto případě se ujistěte, že problémy jsou popsány více podrobně, včetně 

informace o velikosti organizace a jiné. 

3. Jakmile všichni skončí, požádejte účastníky/účastnice, aby zapsané problémy 

jednotlivě prezentovali a nalepili je na zeď/flipchart. Začněte 

s dobrovolníkem/dobrovolnicí a zadejte každému 3 - 5 minut. 

Varianta: Školitel/školitelka náhodně rozdá kartičky s problémy z krabice a požádá 

frekventanty/frekventantky, aby utvořili malé skupiny po 3 lidech a prodiskutovali 

problémy, které obdrželi. Po 5 - 10 minutách každá skupina přilepí karty na zeď 

a vysvětlí ostatním jejich interpretaci daného problému. 

4. Facilitátor/ka spolu se skupinou rozdělí problémy do následujících kategorií: 

slaďování práce a rodiny; přijímání zaměstnanců; respekt a důstojnost v práci; školení 

a celoživotní vzdělávání; odměňování a řízení kariéry; společenský život atd. 

Požádejte skupinu, ať se zamyslí – do jaké kategorie patří jednotlivé problémy? 

5. Prodiskutujte se skupinou rozdělení problémů (Kolik problémů je v každé kategorii 

a proč?) 

Fáze 2 - Nalezení řešení problemu  

1. Požádejte skupinu, aby si vybrali, se kterou z výše uvedených kategorií chtějí 

pracovat, aby vyřešili identifikované problémy (minimálně dva účastníci/účastnice 

ze skupiny pro každou kategorii). Pokud vám zůstaly kategorie bez účastníků/účastnic, 

mohou být v této fázi činnosti z programu vyloučeni (5 minut). 
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2. Požádejte každou malou skupinu, aby si vybrala jeden nebo dva podobné problémy 

a vyjmenovala řešení (20 - 30 minut). 

3. Každá skupina sdílí svá řešení se zbytkem skupiny po dobu 5 minut a získá zpětnou 

vazbu, pokud se vyskytnou nové nápady. 

 

Fáze 3 - Formulace cílů genderové rovnosti ve společnosti 

Účastníci/účastnice v každé skupině formulují jeden nebo dva cíle pro každý problém 

s využitím modelu SMART (Simple, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound: 

Jednoduchý, Měřitelný, Dosažitelný, Realistický, Časově omezený). 

 

Fáze 4 - Vytvoření akčního plánu pro rovnost žen a mužů v organizaci 

- Pokud jsou účastníci/účastnice z jedné organizace, tvoří pouze jeden akční plán. 

- Jsou-li účastníci/účastnice z různých společností – tvoří pro každou společnost jeden 

plán. 

1. Každý plán se musí řídit následující strukturou: 

●  Cíle 

●  Činnosti k jejich dosažení 

●  Odpovědné osoby 

●  Zdroje (lidské a finanční) 

●  Indikátor procesu 

●  Indikátor výsledku 

●  Načasování (začátek a konec) 

2. Každý plán musí být předložen ostatním členům/členkám skupiny, tímto se zajistí 

zpětná vazba a doporučení vhodná k vylepšení plánu 

 



18 

 

3.2.3 Otázky k diskusi na konci workshopu 

- Kdy je vhodné zapojit manažera/manažerku - do procesu vývoje plánu nebo jen pro 

schválení? (Popište, prosím, pozitivní a negativní aspekty každé varianty.) 

- Jaký je váš názor týkající se zavedení plánu genderové rovnosti na vašem pracovišti? 

- Jaká bude vaše osobní úloha při realizaci tohoto plánu? 

- Co by mohlo pomoci nebo naopak překážet procesu realizace takového plánu? 

- Pokud nemáte takový plán, co uděláte pro zahájení celého procesu vytvoření akčního 

plánu pro rovnost žen a mužů na vašem pracovišti (fáze 1 – 4)? 

Tip pro lektory/ky: Podle času vyberte, prosím, alespoň dvě nebo tři z těchto 

otázek a poskytněte skupině nějaký čas k zamyšlení a reakci. Položte vždy jednu otázku 

a pokuste se navést každého účastníka/účastnici k zodpovězení alespoň jedné otázky, 

abyste dosáhli hodnotného „zakončení“. Minimální doba 15 minut, maximální doba 45 

minut. 
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3.3 Workshop Face to Face - Modul 3 - Expertní úroveň 

3.3.1 Základní informace o workshopu 

Téma 
Jak zapojit společnost/organizaci a jak začít jednat s odpovědnou 

osobou? 

Cílová skupina 
Auditoři/auditorky, inspektoři/inspektorky nebo jiní 

odborníci/odbornice zodpovědní za genderovou rovnost na pracovišti 

Učební cíle 

 Asistovat auditorům/auditorkám, inspektorům/inspektorkám 

a dalším odborníkům/odbornicím při provádění interního nebo 

externího auditu genderové rovnosti ve společnosti/organizaci 

Materiály Samolepící bločky nebo malé papírové karty, fixy, flipchart 

Doba trvání Minimálně 180 minut, maximálně - podle potřeb skupiny. 

Velikost 

skupiny 
10 - 12 (maximálně 15) účastníků/účastnic. 
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3.3.2 Postup - krok za krokem 

Cvičení - Připravte se a procvičte předem - 60 - 90 minut 

Hlavním cílem tohoto cvičení je připravit ty, kteří budou vykonávat interní nebo externí 

audit genderové rovnosti v konkrétní společnosti/organizaci. 

Příprava otázek s předstihem by mohla pomoci snadnějšímu průběhu. Zapište předem 

každou z devíti kategorií na samostatnou kartu, abyste je mohli dále distribuovat. 

Kategorie a stručný popis toho, co zkoumat: 

1. Poslání a hodnoty - Zvažuje společnost/organizace genderovou rovnost jako součást 

svého organizačního rozvoje a jako takovou tuto skutečnost promítá do akčního plánu 

s rozpočtem? 

2. Nábor a výběr zaměstnanců – Zaznamenává a respektuje společnost/organizace 

ve svém procesu náboru zaměstnanců a zásadu rovnosti a nediskriminace na základě 

pohlaví? 

3. Celoživotní učení - Cení si společnost/organizace svých pracovníků a nabízí ženám 

i mužům rovné příležitosti pro odbornou přípravu a vzdělávání? 

4. Odměňování a řízení kariéry - Je politika odměňování, povýšení a kariérního postupu 

prováděna bez předsudků vůči ženám? 

5. Sociální dialog a účast zaměstnaných osob a/nebo jejich zastupujících organizací - Je 

účast zaměstnaných osob v každodenním životě společnosti/organizace chápána jako 

způsob vyjádření aktivního občanství a je odrazem demokratizace organizační kultury? 

6. Povinnost respektovat důstojnost žen a mužů na pracovišti - Jsou pro muže a ženy 

dostupné etické zásady a mechanismy v případě, že by se stali oběťmi obtěžování nebo 

diskriminace na základě pohlaví? 

7. Informace, komunikace a obraz – Zabývají se interní a externí komunikační procesy 

tím, jak zamezit přenosu genderových stereotypů a jsou tyto procesy prezentovány 

v ústním i psaném jazyce? 

8. Slaďování pracovního, osobního a rodinného života - Je společnost/organizace 

otevřena flexibilním formám rozvržení práce? Jsou zajištěna opatření a/nebo výhody, 

které se týkají slaďování profesního, osobního a rodinného života zaměstnaných osob? 
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9. Ochrana v mateřství a otcovství a rodinná výpomoc - Dodržuje společnost/organizace 

stávající právní předpisy, které zaručují zaměstnancům práva na mateřskou, otcovskou 

a rodinnou pomoc? 

 

Fáze 1 - Připravte si otázky a požádejte o záznamy 

1. Rozdělte skupinu do tří malých skupin (3 – 4 účastníci) a každé skupině zadejte 3 z 9 

kategorií pro audit.  

2. Požádejte účastníky/účastnice, aby vymysleli otázky pro každou ze tří oblastí, které 

mohou následně položit: 

●  Odpovědné osobě 

●  Odborníkovi v oblasti rovnosti žen a mužů 

●  Komukoliv ve společnosti 

Tip pro lektora/ku: Otázky pro odpovědnou osobu, odborníky a pro všechny osoby 

společnosti mohou být sepsány na třech samostatných listech papíru (nebo na papíru 

flipchartu). Tímto způsobem se na konci cvičení posbírají otázky ze všech skupin (pro 

odpovědnou osobu a ostatní) a účastníci budou mít k dispozici úplnou sadu otázek pro 

genderový audit. 

Zadejte 30 minut k sepsání otázek na flipchart (zhruba 10 minut pro každou kategorii). 

3. Požádejte účastníky/účastnice, aby se zamysleli nad tím, jaký druh záznamů a důkazů 

lze ověřit, aby se potvrdilo, že byly zavedeny všechny kategorie genderové rovnosti. 

Rozmyslete si předem, koho požádáte, aby Vám poskytl tyto záznamy - odpovědnou 

osobu, HR oddělení, odborníka/odbornici na rovnost žen a mužů či kohokoliv jiného 

ve společnosti. 

Příklad: Jak lze v rámci kategorie „Náboru a výběru zaměstnanců“ ověřit, zda je 

respektována genderová rovnost? Oznámení o náboru/reklamy a dokumenty týkající se 

výběrového procesu (např. protokoly rozhovorů) mohou být možnými záznamy pro 

kontrolu v této kategorii atd. 
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Tip pro lektora/ku: Ujistěte se, že skupina navrhla důkazy pro každou kategorii. 

Požádejte účastníky/účastnice, aby zapsali příslušné návrhy na samostatný malý list 

papíru/samolepící papír, aby je případně mohli přesunovat. 

4. Poté musí každá skupina předložit své otázky a záznamy ostatním skupinám (po dobu 

10 minut) a tím získá zpětnou vazbu o jejich důležitosti.  

Tato fáze může trvat zhruba 90 minut. 

Tip pro lektora/ku: Pokud se rozhodnete ukončit aktivitu zde, přejděte na „Otázky 

k diskusi“ na konci této sekce, abyste mohli uzavřít workshop. 

 

Fáze 2 – Procvičujte kladení otázek a požádejte o záznamy/důkazy  

Všichni účastníci/účastnice si vezmou sadu otázek pro konkrétní oblast 1 - 9 a najdou si 

do dvojice partnera/ku z dalších skupin, aby spolu předběžně otestovali validitu otázky. 

Každá dvojice spolu procvičuje kladení otázek a případné odpovědi po dobu 40 minut 

a mění své role z auditora/auditorky (dotazování) na odpovědnou osobu (odpovědi na 

tyto otázky). Budete potřebovat 20 minut na účastníka/účastnici (včetně odpovědí). 

Na konci cvičení si všichni sednou do kruhu, aby získali zpětnou vazbu od ostatních 

účastníků a školitele/školitelky. 

Fáze 2 trvá přibližně 45 minut. 
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3.3.3 Otázky k diskusi na konci workshopu 

- Jak jste se cítili, když jste tvořili otázky? 

- Jak jste se cítili, když jste měli tyto otázky položit konkrétní osobě a požádat o záznam 

a důkazy? 

- Jak jste se cítili při zodpovězení otázek a poskytování důkazů? 

- Jak se vám dařilo během dotazování udržet pozitivní a konstruktivní atmosféru? 

- Jaké překážky lze předvídat pro společnost, která chce v rámci každé kategorie 

realizovat opatření pro rovnost žen a mužů? 

- Které kategorie, dle vašeho názoru, bude obtížnější ve firmě realizovat? 

- Získali jste nějaké nové nápady a postřehy, co se týče pojetí auditu genderové rovnosti 

ve firmě? 

Tip pro lektora/ku: Podle času vyberte, prosím, alespoň dvě nebo tři z těchto 

otázek a poskytněte skupině nějaký čas k zamyšlení a reakci. Položte vždy jednu otázku 

a pokuste se navést/aktivizovat/motivovat každého účastníka/účastnici k zodpovězení 

alespoň jedné otázky, abyste dosáhli hodnotného „zakončení“. Minimální doba 15 minut, 

maximální doba 45 minut. 
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4 DODATEČNÉ ONLINE ZDROJE 

Užitečné odkazy a online výukové programy pro lektory a lektorky, seskupené podle 

témat: 

- Co je zážitkové učení? 

      https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html  

-  Úloha facilitátora – pochopení co je skutečným úkolem facilitátorů 

      http://work911.com/articles/facil.htm  

- Úloha facilitátora. Vedení události ke zdárnému závěru 

      https://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm  

- Jak uplatnit icebreakers a 34 příkladů? 

      https://icebreakerideas.com/quick-icebreakers/  

- Jak uplatnit role plays? 

      https://www.mindtools.com/CommSkll/RolePlaying.htm  

- Jak vést skupinovou diskusi? 

      https://blink.ucsd.edu/HR/training/instructor/tools/discussions.html#  

- Jak usnadnit obtížnou skupinovou diskusi? 

      https://www.youtube.com/watch?v=KyxKtPpXj3I  

 

 

  

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
http://work911.com/articles/facil.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm
https://icebreakerideas.com/quick-icebreakers/
https://www.mindtools.com/CommSkll/RolePlaying.htm
https://blink.ucsd.edu/HR/training/instructor/tools/discussions.html
https://www.youtube.com/watch?v=KyxKtPpXj3I
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Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují 

názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou 

jejich obsahem. 

 

 

 

 

 

 


