
příklady z praxe:
LINET spol. s r.o., 

ETNETERA a.s.
OZM Research s.r.o.

Oblastní charita Pardubice...
...a další naleznete ve videu  

na www.MATAPE.cz 

Podrobný popis jednotlivých kroků  
naleznete na další straně.

nekončící
proces

mami, tati, pečuj, pracuj – cz.1.04/3.4.04/76.00245
projekt realizuje Oblastní charita pardubice rodinné a vzdělávací centrum Holoubek.

Je financován z eSF prostřednictvím  Oplzz a ze státního rozpočtu Čr.  
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krok 1
vím, že slaďování potřeb zaměstnavatele 
a zaměstnaných je možné

Cíle zaměstnavatelů a cíle zaměstnaných mo-
hou být jiné, ale cesty, jak těchto cílů dosaho-
vat, mohou být společné. Jednou z takových 
cest je slaďování potřeb zaměstnavatele a za-
městnaných formou flexibilních forem práce.

krok 2
vím, proč se slaďováním zabývat 
a rozumím, co mi to přinese 

přínosem slaďování potřeb zaměstnavatele 
a zaměstnaných mohou být vyšší motivace 
zaměstnaných, vyšší produktivita práce, pro-
hlubování loajality a důvěry zaměstnaných ve 
firmu či organizaci. zaměstnavatel, který vy-
tváří podmínky pro slaďování, bývá pozitivně 
vnímán veřejností, a proto je magnetem pro 
kvalitní a talentované zaměstnance a zaměst-
nankyně.

krok 3
znám flexibilní formy práce

pracovní flexibilitou se rozumí variabilní 
formy pracovní doby (video MATAPE Rodina 
a práce –  stopáž 0:40 – firma RPIC s.r.o.), pra-
covního místa (video MATAPE Rodina a práce– 
stopáž 3:25 – konzultant práce na dálku Michal 
Martoch) nebo úvazků (video MATAPE – stopáž 
4:40 – O2 Telefonica Czech Republic, a.s.).

krok 4
komunikací zjišťuji  potřeby zaměstnanců

při slaďování je kvalitní, otevřená komunika-
ce mezi zaměstnavatelem (nebližším nadří-
zeným) a  zaměstnancem/kyní zcela zásadní 
(video MATAPE Rodina a práce – stopáž 5:50 
– firma Linet spol. s r.o.). Nejefektivnějším ná-

strojem pro zjišťování potřeb zaměstnanců 
jsou neformální setkání. avšak častěji je vyu-
žíváno celofiremní dotazníkové šetření či do-
tazování při pracovních pohovorech.

krok 5
vím, jak nastavit a kontrolovat 
flexibilní formy práce

Forma flexibility by měla odrážet možnosti 
zaměstnavatele a schopnosti zaměstnaných. 
Bariérou v  zavedení flexibilních úvazků na 
straně vedoucího pracovníka je většinou 
obava z opuštění zavedených postupů (video 
MATAPE Rodina a práce– stopáž 9:02 – konzul-
tant práce na dálku Michal Martoch) a ztráty 
kontroly nad zaměstnanci. pro zavedení 
flexibility je většinou potřeba nastavit nové 
procesy a formy kontroly jednotlivých úkolů 
zaměstnaných.

krok 6
umím si ověřit v praxi, 
že nastavené vyhovuje oběma stranám 
z pohledu zaměstnavatele je nutné ověřit, 
zda i  při zavedených opatřeních ke slaďo-
vání i nadále dobře fungují všechny firemní 
procesy a vazby a dochází k naplňování cílů 
zaměstnavatele. 

krok 7
umím vylaďovat nastavené podmínky

průběžné vylaďování nastavených podmínek 
je nutné, protože postupem času se vyvíjí 
jak potřeby zaměstnavatele, tak zaměstnan-
ce a   tím se mohou měnit formy flexibilních 
úvazků či jiné nástroje slaďování. V otevřené 
a přátelské firemní kultuře, kde panuje pro-
středí vzájemné důvěry je nepřetržité hledání 
a nastavování ideálních podmínek pro slaďo-
vání přirozené.

pOkrOkOVí zaměStNaVatelé SlaďuJí
...stačí jen 7 kroků

prostřednictvím videa ROdINA A PRácE na www.MATAPE.cz 
nebo na stejnojmenném dVd zaměstnavatelé sdílí své cenné zkušenosti.

www.MATAPE.cz


