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DIVERZITU
MÁME V DNA
JAKÝ PŘÍNOS MŮŽE MÍT PRO FIRMU
DIVERZNÍ PROSTŘEDÍ? HR SUPERVIZORKA
PRAŽSKÉ POBOČKY SPOLEČNOSTI
EXXONMOBIL KIM LEITHOVÁ VIDÍ
VÝHODU V KAŽDODENNÍM SETKÁVÁNÍ
LIDÍ Z JINÝCH KULTUR.
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Inclusion Network, který má za cíl vytváření povědomí o diverzitě. Ta může fungovat, jen pokud je společnost dostatečně
inkluzivní.

Věk, gender nebo zdravotní stav neposuzujeme

Pro někoho je práce každodenní rutina,
stres a nepříjemnost. Stejně tak to ale
může být i příjemná atmosféra na pracovišti
nebo milí kolegové. Každý máme jiné priority a vybíráme si práci podle různých aspektů, které jsou
pro nás důležité. Málokdo by ale své pracovní prostředí popsal
jako diverzní. Zvlášť v českých podmínkách.
ExxonMobil v Praze diverzitou míní především tu kulturní. Ve firmě je zastoupeno 87 národností, 45 procent Čechů
a 55 procent evropských a neevropských národností. V současné době je průměrný věk ve společnosti 35 let a 60 procent zaměstnanců tvoří ženy. Jedná se tedy o pestrou společnost, a to
nejen co se jiných státních příslušností týče.
Společnost se stejně tak chlubí genderovou a věkovou diverzitou, širokým zastoupením různých životních stylů, hlášení
se ke komunitě LGBTQ nebo zaměstnáváním lidí se zdravotními problémy.

Důležité je setkávání lidí z jiných kultur
Kim Leithová působí ve společnosti od roku 2006 a nyní je
na pozici HR supervisor. „Osobně si pod diverzitou představím různé národnosti a tradice, kulturní a jazykovou pestrost.
Myslím si, že diverzita obecně znamená otevřenost a nové způsoby myšlení, dodání komplexity. Lidé by měli vystoupit ze své
komfortní zóny a otevřít se novým přístupům. K tomu právě
pomáhá sbližování lidí z jiných částí světa s jinými perspektivami,“ říká o diverzním charakteru firmy.
Překážkou pro rozvoj diverzní společnosti jsou podle Kim
Leithové standardní normy a neschopnost překročit zažité
struktury myšlení. Každodenní setkávání s lidmi z jiných
kultur a s jinými hodnotami je jedinou cestou k narušení stereotypů. V ExxonMobil proto probíhá program inkluze s názvem

UCHAZEČI JSOU POSUZOVÁNI
NA ZÁKLADĚ VZDĚLÁNÍ
A SVÝCH ZNALOSTÍ
A DOVEDNOSTÍ. VĚK, GENDER
NEBO ZDRAVOTNÍ STAV PŘI
TOM NEHRAJE ŽÁDNOU ROLI.

O inkluzi se společnost snaží již v procesu náboru. U uchazeče
o zaměstnání v ExxonMobil se očekává otevřená mysl a přizpůsobivost, schopnost být tolerantní.
ExxonMobil má několik ambasadorů, které vysílá na univerzity a do institucí, aby oslovil co největší počet potenciálních uchazečů. Uchazeči jsou posuzováni na základě vzdělání
a svých znalostí a dovedností. Věk, gender nebo zdravotní stav
při tom nehraje žádnou roli a firma jej nebere v potaz. Tyto informace společnost na přihláškách ani nepožaduje.
„Interview face to face je momentem, kdy diverzita začíná.
Když lidi potkáte, slyšíte jejich přízvuk, vidíte je na vlastní
oči, tam kulturní odlišnosti zaznamenáte. Ale naši personalisté vědí, že tyto aspekty nejsou kritériem výběru. U nás
nejsou místa, která by byla vhodnější pro muže nebo ženy. Byli
bychom nadšení, kdybychom měli celosvětově větší zastoupení
žen ve společnosti, ale vzhledem k tomu, že jsme plynárenská
společnost, bojujeme s počtem žen, které by měly vystudované
technické obory,“ přibližuje Leithová.

Ne každý náš přístup oceňuje, ale musí jej tolerovat
A jak k diverznímu prostředí přistupují zaměstnanci? „Přístupy jsou různé. Někteří jsou velmi aktivní a snaží se o změnu
k ještě lepšímu a otevřenějšímu prostředí. To jsou především
lidé, kteří se účastní různých workshopů a jsou například
i členy iniciativy LGBTQ nebo součástí programu Inkluze.“
Potom jsou i zaměstnanci, kteří jsou pasivnější, ale to neznamená, že by o programech a přístupu společnosti minimálně
nevěděli. „Zdá se to jako velký požadavek a samozřejmě jsou
lidé, kteří s diverzním prostředím bojují. Není to pro každého.
Máme orientační tréninkový proces, ve kterém se každému
snažíme přiblížit, jaká společnost jsme a co od něj budeme
očekávat.“
Na diverzní prostředí lidé ve firmě ovšem reagují spíše pozitivně. Příkladem je Indka Ramya Hendrych, která nyní pracuje
na pozici credit supervisor. Do České republiky se přestěhovala kvůli manželovi, který odsud pochází. Ramya předtím žila
v jiných evropských zemích, a může tak srovnávat. „Byla jsem
otevřená nové kulturní zkušenosti a naučila jsem se česky asi
za deset měsíců. Při hledání práce jsem věděla, že chci pracovat v rozmanitém prostředí a ve velké společnosti. U ExxonMobil bylo od začátku zřejmé, že takovou společností je. „Ocenila
jsem, že vstupní interview se mnou vedli čeští, britští a nizozemští manažeři.“
Ramya zmiňuje i příjemné pracovní zkušenosti s českými
kolegy, kteří jí pomohli zorientovat se v nové práci i zemi. Zároveň se velmi zajímali i o její zemi a kulturu a porovnávali s českými reáliemi. Nejzajímavějším tématem všech konverzací byl
fenomén domluvených svateb, který je v Indii běžný.
Ve společnosti s 1200 lidmi se ale občas kulturním neshodám a osobním rozepřím vyhnout nedá. Management si je
plně vědom problémů, které se vyskytují, a když něco náhodou
nefunguje, tak se snaží zasáhnout a situaci vyřešit. „Obecně
bych ale řekla, že na to, jak velká společnost jsme, fungujeme
hladce,“ doplňuje Kim Leithová.
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Co se týče flexibility a diverzity, ExxonMobil podporuje i za‑
městnance, kteří jsou na rodičovské dovolené, a zůstává s nimi
v kontaktu. V současné době ji čerpá kolem 200 lidí a počítá
se s tím, že se tito lidé mohou kdykoliv vrátit do zaměstnání,
pokud budou chtít. Každý rok se do firmy navrátí 40 až 50 lidí
z rodičovské dovolené. Zhruba šesti stům rodičů, kteří jsou již
zpět v zaměstnání, je k dispozici tzv. rodinný poradce, který
pomáhá s návratem zpět do práce, s osobními problémy, s otáz‑
kami výběru školy pro dítě nebo třeba s nemilými událostmi
typu úmrtí v rodině.

Dynamika společnosti je utvářena jejím charakterem
ExxonMobil využívá kromě stálých zaměstnanců také službu
tzv. expatů, tedy odborníků ze zahraničí, kteří nejsou placeni
českou pobočkou společnosti, ale poskytují místní společnos‑
ti určitou službu nebo dovednost, kterou v Česku není možné
zajistit. V současnosti je ve firmě zhruba jedenáct expatů.
Všichni ostatní cizinci jsou zaměstnanci české pobočky.
Jejich přítomnost ve společnosti ale její chod a atmosféru vý‑
razně ovlivňuje. „Různé kořeny, různá prostředí, ze kterých
lidé pocházejí, hodnotové žebříčky, přízvuky a dialekty, to
všechno vytváří dynamiku naší společnosti. Bez tohoto pro‑
středí bychom nebyli ani z poloviny tak velká síť, jako jsme.
Je to v naší DNA.“
K tomu patří i již zmíněné zaměstnávání lidí se zdravotními
problémy, a to jak lidí s fyzickým či mentálním postižením,
tak s různými druhy chronických chorob. „Chtěli bychom
v této oblasti dělat do budoucna více, protože na společnost
takové velikosti nesplňujeme ani základní minimum v počtu
zaměstnaných osob se zdravotními problémy. Chtěli bychom
působit jako firma, která může zaměstnávat lidi s jakýmkoliv
zdravotním problémem, pokud nám mohou poskytnout do‑
vednosti a znalosti, které v určitém typu agendy potřebujeme.
Zároveň ale vynakládáme úsilí, aby náš management a naši ve‑
doucí věděli, co to znamená zaměstnat někoho se zdravotními
problémy. Čeho si musíme být vědomi a jaké kroky případ‑
ně musíme podniknout,“ zdůrazňuje Leithová. S tím souvisí
i program masérů se zrakovým postižením, který ve společ‑
nosti již nějakou dobu běží. Zaměstnanci na tento program
nejprve reagovali zvědavě a možná s menšími pochybnostmi,
ale po vyzkoušení služeb masérů byli příjemně překvapeni.

NEMŮŽEME NIKOHO NUTIT
DO TOHO, ABY O SOBĚ
UVEŘEJŇOVAL VĚCI, KTERÉ
NECHCE. ALE CHCEME LIDEM
UKÁZAT, ŽE SE NEMUSÍ BÁT BÝT
OTEVŘENÍ.

Zaměstnanci se do programu inkluze zapojují sami od sebe
a v tomto ohledu podnikají mnoho kroků. „Jeden z našich
kolegů je tělesně postižený a při příchodu a odchodu z práce se
potřebuje dostat do tramvaje a zase z ní. Kolegové se domluvili
a již několik let mu v tom pomáhají. A nebyl to management,
kdo by jim tuto činnost přikazoval. To je prostě jen náš týmový
duch.“

Sdílíme zkušenosti a příběhy
Součástí programu inkluze je i LGBTQ komunita. Při zmínce
o ní se Kim Leithová rozpovídá. „Já sama jsem hrdou člen‑
kou, takže jsem se ráda zapojila do místní komunity v Praze
a ExxonMobil. Program komunity LGBTQ u nás funguje
od roku 2014 a od té doby jsme udělali velký pokrok.“
„Byla jsem překvapená, když jsem slyšela o problémech, se
kterými se lidé z komunity setkávají každý den. Nakolik se
musí omezovat a přetvařovat v práci. Viděla jsem díky tomu
velkou příležitost pro HR. Jak věci vyjádřit, jak je psát. Je to
inkluzivní, nebo definujeme vztah pouze klasicky jako manžel‑
ský svazek? Je slovo manžel/manželka vhodné? Jsou to malé
věci jako tohle, které můžeme změnit,“ vysvětluje Leithová.
Představu o komunitě LGBTQ v ExxonMobil a o přístupu spo‑
lečnosti k této otázce doplňuje Zdeněk Roubek, manažer v od‑
dělení Chemicals. Právě díky otevřenosti, které si všiml ve spo‑
lečnosti, se rozhodl otevřeně přiznat svou sexualitu a díky
tomu změnit svůj život.
„Před šesti lety, kdy jsem si uvědomil a přiznal svou pravou
sexuální orientaci, jsem procházel nelehkým obdobím v sou‑
kromém životě – odchod od manželky s malou dcerou a co‑
ming‑out, včetně představení mého přítele mým rodičům a širší
rodině. Ve svém případě jsem měl a stále mám velké štěstí.
S bývalou manželkou máme velmi přátelský vztah, o svou
dceru se s láskou staráme tak, aby tato změna na ni měla co
nejmenší vliv. Moji rodiče, celá rodina a přátelé tuto nečeka‑
nou změnu přijali s respektem a podporou. Vnitřně pro mě tato
změna znamenala nesmírnou úlevu a pocit vnitřní harmonie,“
vypráví Roubek.
Ve firmě ExxonMobil Zdeněk Roubek pracuje již 15 let, ale
čtyři roky mu trvalo, než svou sexuální orientaci přiznal. Měl
velké obavy z reakcí kolegů, podřízených i nadřízených a z ne‑
přátelské atmosféry, která by se mohla objevit. „Běžně jsem se
dostával do situací, kdy jsem předstíral, že se vlastně vůbec
nic neděje. Například v pondělí u ranní kávy v práci jsme si
s kolegy vyprávěli zážitky z víkendu. Nebyl jsem připravený
otevřeně mluvit o svém soukromí, a tak jsem často předstíral,
že nadále žiji se svou manželkou, a mluvil jsem v podstatě
o svém příteli. To vedlo k tomu, že jsem se raději začal vyhýbat
podobným situacím a různým akcím a uzavřel jsem se do sebe.
Byl jsem najednou někým jiným a dnes vím, že to mělo nega‑
tivní vliv na můj pracovní výkon, zejména v pozici vedoucího.“
Změna nastala, když jednoho dne Zdeněk přišel do práce
a na stěnách kanceláří ho zaujaly plakáty s obrázkem dvou
mužů, kteří se drží za ruce. U toho byl slogan „Oslavujeme
lásku ve všech podobách“, firemní logo a duhové logo LGBTQ
komunity. Tyto plakáty a další jiné aktivity zaměstnanecké sku‑
piny PRIDE vyjadřující podporu ExxonMobil LGBTQ zaměst‑
nancům ho ujistily, že je v pořádku být sám sebou i v práci.
„Nechtěl jsem nadále lhát o svém soukromí v práci. Rozhodl
jsem se při nástupu na novou pozici k otevřenému přiznání

o svém životě před svými kolegy, nadřízenými a hlavně před
svým novým týmem. Úsilí a nervy, které mě to stálo, se dají jen
těžko popsat pár slovy. Nicméně reakce po coming‑outu v práci
byly velmi pozitivní a normální. Opadl ze mě poslední pocit ji‑
nakosti a dokázal jsem opět pracovat na plný výkon a být ko‑
nečně sám sebou v každodenní rutině,“ dodává Roubek.

Vzájemný respekt je základ
Praha je dle Kim na podporu LGBTQ komunity přátelské místo.
Lidé jsou zde otevření. Na druhou stranu je ExxonMobil součás‑
tí mezinárodní sítě a nemá sídlo jen v Česku. Ostatní pobočky
se na postupy v Praze v tomto ohledu dívají a snaží se jimi in‑
spirovat. Tím, že je ve společnosti 87 národností, ale společnost
stále čelí různým výzvám: „Máme zde lidi ze zemí, kde je při‑
hlášení se k LGBTQ komunitě buď trestné, anebo za něj hrozí
rovnou trest smrti. Realita je však taková, že dokud v Praze lidé
pracují, musí se smířit s našimi hodnotami. Můžete v to nevěřit,
můžete tomu nerozumět, může se vám to nelíbit, ale musíte být
schopní pracovat s lidmi z různých prostředí. Občas slýcháme
nesouhlas. Ale nevhodné komentáře ani chování netolerujeme.
A pokud je vidíme nebo slyšíme, zasáhneme.“
Co se týká LGBTQ komunity, ve společnosti probíhají na toto
téma workshopy, kde zaměstnanci mohou navzájem sdílet své
zkušenosti. Workshopy slouží také k většímu propojení a po‑
chopení mezi lidmi z komunity a kolegy, kteří do ní nepatří.
Snaží se také přiblížit managementu, co znamená mít v týmu
člověka, který do komunity patří, ale například se k ní veřejně
nehlásí. Jaké problémy mohou vznikat, pokud se lidé v práci
necítí dobře natolik, aby se mohli projevit naplno. „Nemůžeme
nikoho nutit do toho, aby o sobě uveřejňoval věci, které nechce.
Ale chceme lidem ukázat, že se nemusí bát být otevření. Někte‑
ří naši zaměstnanci nám říkají, že tím, že přiznali svou orien‑
taci, ztratili rodinu doma, ale našli novou v ExxonMobil,“ říká
Leithová.
Diverzní společnost je podle HR supervizorky pro každou
zemi ekonomickým přínosem. „Proč vynechávat LGBTQ, když
nevynecháváme diverzitu věkovou a genderovou? Více diverzi‑
ty a více nových tradic posouvá úroveň země a její ekonomiku
kupředu. Pro mě není rozdíl mezi inkluzí žen, starších lidí, lidí
se zdravotními problémy a lidí z komunity LGBTQ. Je to jen
další úhel pohledu, další perspektiva,“ uzavírá Leithová.

Klára Krištofíková

kristofikova.kla@gmail.com

Kim Leithová
Britka narozená v Německu, vychovávaná v Nizozemsku a žijící v Praze.
Do ExxonMobilu nastoupila do části
Fuels Marketing v roce 2006. Po několika letech se přesunula do personalistiky, sbírala zkušenosti zejména
s náborem a poradenstvím pro klienty.
Po 10 letech v oblasti HR se specializuje
na organizační efektivitu a strategické
HR.
V současné době dohlíží na tým poradců pro Českou republiku. Brzy ji čeká
nová výzva, přebírá řízení dynamické
organizace European Recruiting.

