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ÚVODNÍ INFORMACE 

Auditorský tým   

Vedoucí auditorského týmu byla Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická, ředitelka Genderového 

informačního centra NORA (dále GIC NORA) a členka Genderové expertní komory.  Coby 

vedoucí auditorského týmu zodpovídala Kateřina Hodická za kvalitní průběh realizace auditu, 

za komunikaci jeho průběhu auditované organizaci a také za koordinaci činnosti 

auditorského týmu.  

Realizaci genderového auditu (tedy sběr a analýzu dat a tvorbu závěrečné zprávy) v  

organizaci Aicraft Industries, a.s. také zajišťovali Mgr. Lukáš Slavík, Mgr. Silvie Najzarová, Mgr. 

Zuzana Andrašovová.  Podpůrný tým tvořil Bc. Robin Stejskal. Všechny výše uvedené osoby 

jsou zaměstnanci a zaměstnankyněmi GIC NORA.   

 

 
Využitá metodika   

Standard genderového auditu (Úřad vlády České republiky, březen 2016) 

 

 

Název projektu  

„Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji“, registrační číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006283 

 

Stručné informace o organizaci realizující genderový audit 

GIC NORA existuje od roku 2004. Původním podnětem pro vznik centra bylo přání 

zakladatelek přiblížit genderovou problematiku širší veřejnosti a vystoupit z omezeného 

prostoru akademické půdy. 

Začátek výraznějšího zapojení GIC NORA do projektové činnosti je spojen s r. 2012, kdy se 

organizace zapojila do realizace dvou projektů zaměřených na podporu rovných příležitostí a 

slaďování profesního a osobního života a také se v mezinárodním partnerství věnovala 

mapování kompetencí získaných mj. neformálním a informálním učením.  

Kromě práce se zaměstnavatelskými subjekty zejména ve formě genderových auditů se 

organizace v několika projektech věnovala posilňování různých skupin žen, ať se již jednalo o 
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samoživitelky, romské ženy či ženy v médiích. Při těchto aktivitách byl např. vydán 

monotematický magazín „FEMA“ zaměřený na tematiku sólo rodičovství či byl o životech 

několika romských žen natočen režisérkou Zuzanou Dubovou dokument „Černé labutě“.  

Společně s Kanceláří veřejného ochránce práv (KVOP) realizovalo GIC NORA projekt 

zaměřený na osvětu v oblasti nerovného odměňování žen a mužů. 

Organizaci byla také ze strany MŠMT udělena akreditace dvou kurzů v oblasti genderově 

citlivého vzdělávání.  

Mezi nejnovější aktivity organizace patří projekt, který se vrací k tematice mapování 

kompetencí. V mezinárodním konsorciu vzniká nový kurz mapování silných stránek, který 

má pomoci sociálně znevýhodněným osobám nalézt cestu zpět na trh práce a také posílit 

jejich sebevědomí. 

 

 

Stručné informace o auditované organizaci  

Aircraft Industries, a.s. (dále jenom Aircraft Industries) je největším českým výrobcem 

malých dopravních letounů, který navazuje na osmdesátiletou tradici letecké výroby 

společnosti Let Kunovice.  Základem podnikatelských aktivit Aircraft Industries je vývoj a 

výroba letecké techniky, její zkoušení, údržba a modifikace. Aircraft Industries byla založena 

dne 7.7.2004 zakladatelskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli a vznikla dnem 

16.9.2004, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Dne 18.7.2005 odkoupila Aircraft 

Industries konkursní podstatu úpadce LETECKÉ ZÁVODY a.s., která byla nástupcem 

společnosti LET, a.s.. Od srpna 2013 je jejím 100 % vlastníkem ruská průmyslová 

společnost Ural Mining and Metallurgical Company (UGMK). 

  
V r. 2017 byl čistý obrat společnosti Aircraft Industries 2 091 168 000 Kč. V závěru roku 2017 

získala firma 2. místo v soutěži Exportér roku 2017 v kategorii Meziroční nárůst exportu 

2015-2016. Ke 31.12.2017 pracovalo ve firmě 870 zaměstnanců/kyň (včetně 13 

v mimoevidenčním stavu). Ředitelkou společnosti je od roku 2008 Ilona Plšková.  
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Poděkování 

Tým GIC NORA děkuje generální ředitelce firmy Iloně Plškové, která umožnila provedení 

genderového auditu. Dále děkujeme Bc. Monice Hořákové a Věře Buráňové, které poskytly 

GIC NORA dokumenty k analýze a pomohly zajistit jak kvantitativní, tak kvalitativní šetření. 

V neposlední řadě náleží naše poděkování všem osobám ve firmě Aircraft Industries, které se 

aktivně šetření zúčastnily a poskytly cenné podklady pro tuto zprávu. 
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Shrnutí průběhu genderového auditu   

Genderový audit ve společnosti Aircraft Industries proběhl v rámci projektu s názvem 

„Genderové audity v JMK a ve Zlínském kraji“ s registračním číslem 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006283. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Genderový 

audit zajistila organizace GIC NORA, která je zároveň realizátorem výše uvedeného 

projektu. 

Analýza se uskutečnila v prostorech organizace Aircraft Industries. Proběhla v průběhu 

měsíců července a srpna 2018. Prezentace výstupů genderového auditu vedení organizace 

Aircraft Industries proběhla koncem měsíce srpna r. 2018.  

Po úvodní schůzce s vedoucí personálního oddělení Aircraft Industries (Bc. Monika Hořáková) 

1. června 2018, během které byl mj. vysvětlen postup genderového auditu v souladu 

s požadavky definovanými Standardem genderového auditu, následoval sběr dat.  

 

Popis využitých metod sběru a analýzy dat 

Při realizaci auditu byly využity čtyři metody sběru a analýzy dat: 

 Předání interních dokumentů a informací, které byly následně využity zejména 

v obsahové analýze materiálů. Vybrané interní dokumenty a veřejně přístupné 

informace na webových stránkách byly podrobeny obsahové analýze. Seznam 

analyzovaných materiálů je součástí Přílohy č. 1. 

 Ve spolupráci s personálním oddělením byl připraven dotazník, který měl jak on-

line, tak papírovou podobu. Sběr kvantitativních dat ve společnosti Aircraft 

Industries proběhl od 3.7. do 22.7. 2018. Souhrnné výsledky z dotazníkového šetření 

jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

 Následně byly vytvořeny scénáře individuálních rozhovorů a skupinových diskusí. 

Cílem kvalitativní části genderového auditu bylo získat hlubší informace o klíčových 

tematických oblastech genderového auditu. Auditní tým společně s vedením 

společnosti Aircraft Industries stanovil 2 skupinové diskuse, které měl zájem 

v průběhu šetření realizovat. Obě skupinové diskuse proběhly 15. srpna 2018. První 

skupinové diskuse se zúčastnily 4 osoby z řad dělnických profesí a ve druhé 

skupinové diskusi byly zastoupeny 4 osoby zastupující THP pozice. Jednalo se vždy o 

2 ženy a 2 muže. Při realizaci skupinových diskusí byly dodržovány etické zásady a 

jejich účastníkům/icím byla zaručena anonymita.  
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 Individuální rozhovory probíhaly jak osobně, tak telefonicky. Celkem 4 osobní 

rozhovory včetně rozhovoru s generální ředitelkou se uskutečnily 15. srpna 2018 

v prostorech firmy. Další dva individuální rozhovory proběhly prostřednictvím 

telefonního spojení, a to 8. srpna a 21. srpna 2018. Délka rozhovorů se pohybovala 

mezi 30 – 90 minutami. Při realizaci individuálních rozhovorů byly rovněž 

dodržovány etické zásady a jejich účastníkům/icím byla zaručena anonymita. 

 

Výčet oblastí zahrnutých do genderového auditu 

 Cíle organizace  

 Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti  

 Organizace pracovního prostředí  

 Personální politika  

 Kultura organizace  
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PŘÍLOHY 
Příloha 1: Charakteristiky a struktura vzorku  

Popis vzorku dotazníkového šetření 

Počet zaměstnanců/kyň organizace Aircraft Industries, a.s. (dále jen AI), kteří/ré se 

účastnili/y dotazníkového šetření, tj. vyplnili/y a odevzdali/y dotazník1, je celkem 172. Jde o 

celkovou návratnost 19,3 %. Vzhledem k celkovému počtu zaměstnaných v době šetření 

(892)2 se jedná o počet, který nemůže reprezentovat celek zaměstnaných osob ve 

společnosti. 

 

Z hlediska statistické analýzy je také třeba upozornit, že data byla získána na základě 

nenáhodného výběru či samovýběru (tj. bylo na vůli respondentů/ek, zda se do výzkumu 

zapojí). Charakter dotazníkového šetření lze popsat vzhledem k uvedené míře návratnosti 

jako anketní, tedy jako odraz názorů a postojů spíše silněji motivovaných respondentů/ek 

k podání zpětné vazby, a to jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Tento fakt 

společně s celkově nízkou návratností vylučuje využití pokročilejších statistických metod 

inferenční statistiky při interpretaci dat a omezuje možnost zobecnění výsledků na celou 

organizaci. Výsledky dotazníkového šetření uvedené v této závěrečné zprávě jsou tedy 

výpovědí výhradně o názorech a postojích zaměstnaných osob účastnících se tohoto šetření, 

nikoliv všech zaměstnaných osob organizace. Evidenci pocházející z dotazníkového šetření 

uvedenou v této zprávě je tedy dále nutno číst jako jeden z několika zdrojů dat týkajících se 

pohledu na pracovní podmínky v organizaci AI. I přes uvedené skutečnosti si však 

prezentovaná zjištění zaslouží adekvátní míru pozornosti. 

 

Dále lze říci, že zjištěná data vypovídají spíše o názorech osob zaměstnaných na pozicích 

THP než dělnických. Muži a ženy jsou ve vzorku reprezentováni/y poměrně podobně. 

Oproti ostatním kategoriím (1-5;  6-10; více než 10 let zaměstnáni ve firmě) jsou ve vzorku 

méně zastoupeny zejména osoby pracující ve firmě méně než jeden rok. Z hlediska věku 

jsou naopak relativně více zastoupeny osoby středního věku (31–50 let) než osoby mladší 
                                                           
1
  Šlo o papírovou i elektronickou verzi dotazníku. Dotazník byl distribuován v době od 3. 7. 2018 do 

22. 7. 2018. Zaměstnanci/kyně na dělnických pozicích měli/y k dispozici papírovou verzi 

dotazníku, zaměstnaní/é na pozicích THP pak elektronickou on-line verzi. 

2 Jde o údaj platný k 16. 7. 2018 pocházející z dokumentu „Fluktuační statistika za období 01/2018 

– 06/2018“, ze kterého je odvozována i návratnost v kategoriích zaměstnaných podle pozice. 
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(18–30 let) a starší (51+). Konkrétní hodnoty návratnosti podle pozice a pohlaví a strukturu 

vzorku z hlediska délky zaměstnání v AI a věku udávají následující tabulky: 

 

Pozice 

Absolutní počet 
zaměstnaných podle 
statistiky3 (základní 
soubor) 

Absolutní počet 
osob, které vyplnily 
dotazník 

Procentuální 
návratnost 

THP celkem (vč. VVZ) 358 96 26,8 

VD/RD 534 68 12,7 

Neuvedeno 0 8 0 

Celkem 892 1724 19,3 

 

Pohlaví 

Absolutní počet 
zaměstnaných podle 
statistiky5 (základní 
soubor) 

Absolutní počet osob, 
které vyplnily dotazník 

Procentuální návratnost 

Ženy 202 42 20,7 

Muži 699 125 17,9 

Neuvedeno 0 5 0 

Celkem 901 172 
 

19,1 

 

                                                           
3 Fluktuační statistika za období 01/2018 – 06/2018. 

4 8 osob neuvedlo pozici. 

5 Vychází z fyzického stavu zaměstnanců/kyň uvedených ve statistice „Sumární stav zaměstnanců a 

průměrné výdělky“ (počty zaokrouhleny na celá čísla) platné k 16. 7. 2018. 
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Délka zaměstnání v AI 
Absolutní počet osob, které 

vyplnily dotazník 
Relativní četnost (v %) 

Méně než 1 rok 13 7,6 

1–5 let 63 36,6 

6–10 let 55 32 

Více než 10 let 38 22,1 

Neuvedeno 3 1,7 

Celkem 172 100 

 

 

Věk 
Absolutní počet osob, které 

vyplnily dotazník 
Relativní četnost (v %) 

18–30 let 38 22,1 

31–50 let 82 47,7 

51+ 49 28,5 

Neuvedeno 3 1,7 

Celkem 172 100 

 

Z hlediska vzdělání lze říci, že se ve vzorku nevyskytují osoby, které dosáhly základního 

vzdělání, poměrně méně jsou zastoupeny také osoby středoškolského vzdělání s výučním 

listem a také osoby, které nejvyššího stupně vzdělání dosáhly v rámci vyšší odborné školy. 

Relativně vyšší míry návratnosti bylo dosaženo u středoškolsky vzdělaných s maturitou a 

vysokoškoláků/ček. Ve vzorku také nalezneme 53 (30,8 %) osob pečujících o děti nebo jiné 

blízké osoby6, 79 (45,9 %) osob, které živí vlastní i nevlastní děti a žijí s nimi ve společné 

domácnosti, kdy průměrně živí 1,7 dítěte. Nalezneme také 62 (36 %) osob, které živí vlastní 

i nevlastní nezaopatřené děti a žijí s nimi ve společné domácnosti, kdy jde o 1,6 

nezaopatřeného dítěte na jednoho takto pečujícího respondenta/ku. Strukturu vzorku 

                                                           
6 Péče znamená péči v takovém rozsahu, že respondentovi/ce zabírá většinu nepracovního času. 
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z hlediska vzdělání spolu s návratností a strukturu vzorku z hlediska péče přibližují 

následující tabulky: 

Nejvyšší dosažený 

stupeň vzdělání 

Absolutní počet 

zaměstnaných 

podle statistiky7 

(základní soubor) 

Absolutní počet 

osob, které 

vyplnily dotazník 

Procentuální 

návratnost 

Základní 19 0 0 

Středoškolské 

s výučním listem 
4068 42 10,3 

Středoškolské s 

maturitou 
3259 78 24 

Vyšší odborná škola 6 1 16,7 

Vysokoškolské (Bc., 

Mgr., Ph.D.) 
155 45 29 

Neuvedeno 2 6  

Celkem 913 172 18,8 

 

Péče 
Absolutní počet osob, 

které vyplnily dotazník 
Relativní četnost (v %) 

O dítě/děti do 3 let 9 5,2 

O dítě/děti starší 3 let 27 15,7 

O dítě/děti mladší i starší 3 

let 
6 3,5 

O jiného člena 

rodiny/blízkou osobu 

(kromě dětí) 

10 5,8 

                                                           
7 Podle statistiky „Věková a vzdělanostní struktura v období 07/2018“, platné k 16. 7. 2018. 

8 Počet osob vč. kategorií „nižší střední odborné“, „střední (odborné) bez vyučení i maturity“. 

9 Počet osob vč. kategorie „úplné střední všeobecné“. 
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O dítě/děti starší 3 let a 

jiného člena rodiny/osobu 

blízkou kromě dětí) 

1 0,6 

Nepečující 110 64 

Neuvedeno 9 5,2 

Celkem 172 100 

 

 

Popis vzorku skupinových diskusí 

Celkem se uskutečnily 2 skupinové diskuse, a to dne 15. 8. 2018. 

První skupinová diskuse sestávala ze 4 respondentů/ek (2 muži, 2 ženy) zastupujících 

dělnické profese.   

Druhá skupinová diskuse byla tvořena 4 osobami, taktéž šlo o 2 muže a 2 ženy, na THP 

pozicích. 

 

Popis vzorku individuálních rozhovorů 

Individuální rozhovory byly realizovány celkem se 6 osobami, současnými 

zaměstnanci/kyněmi, přičemž 2 rozhovory byly vedeny s osobami ve vedení firmy. 

Individuálních rozhovorů se zúčastnili/y celkem 2 ženy a 4 muži. 
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Popis analyzovaných materiálů 

K obsahové analýze dokumentů organizace Aircraft Industries byly využity interní i veřejně 

přístupné materiály.  

 

Seznam analyzovaných materiálů: 
www.let.cz 

Výroční zpráva společnosti Aircraft Industries, a.s. 2017 

Profil společnosti (brožura) 

AIR PRESS – čtvrtletník pro zaměstnance Aircraft Industries, č. 1/2018 

Příkaz GŘ k organizační struktuře k 1.6.2018 

Organizační směrnice Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Systém řízení BOZP 

Organizační směrnice Pracovně lékařská péče o zaměstnance 

Organizační směrnice Organizační zajištění výchovy zaměstnanců v BOZP 

Instrukce Hodnotící kritéria pro stanovení osobní odměny 

Základní organizační směrnice Pracovní řád 

Příkaz GŘ Zvyšování kvalifikace individuálních zaměstnanců AI 

Příkaz GŘ Vydání organizační struktury k 1.6.2018 

Základní organizační norma Organizační řád. Část 1 – Systém organizace řízení 

Základní organizační norma Etický kodex 

Organizační směrnice Řízení kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců 

Organizační směrnice Pracovní adaptace zaměstnanců a organizace odborné praxe 

Organizační směrnice Řízení lidských zdrojů – personální činnosti 

Kolektivní smlouva na období 1.1.2016-31.12.2016 

Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě Aircraft Industries, a.s. na rok 2016 

Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě Aircraft Industries, a.s. na rok 2016 

Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě Aircraft Industries, a.s. na rok 2016 

Dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě Aircraft Industries, a.s. na rok 2016 

Fluktuační statistika za období 1/2018-6/2018 

Věková a vzdělanostní struktura v období 7/2018 

Sumární stavy zaměstnanců a průměrné výdělky za období 1/2018-5/2018  
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Příklady dobré praxe 

 

Age managementem rozumíme řízení zohledňující věk zaměstnanců/kyň. Jeho opatření by 

měla především zajistit, aby každý pracující měl možnost využít svůj potenciál a nebyl 

znevýhodněn kvůli svému věku. Strategie age managementu tak mohou být směrovány ke 

všem věkovým skupinám pracujících: začínajícím, středního věku i těm, kteří již pomalu 

ukončují svou pracovní dráhu. 

 

Age management je především zaměřen na boj proti diskriminaci na základě věku  

a nezaměstnanosti, na podporu adekvátního řízení lidských zdrojů, zajištění vhodných 

pracovních podmínek, které poskytují celoživotní přístup k práci, a na celoživotní 

vzdělávání. 

 

Opatření age managementu na organizační úrovni zahrnují minimálně tyto oblasti: 

 

Péče o zdraví 

Kvalitní péče o zdraví snižuje náklady spojené s absencí zaměstnanců/kyň a stresem (jeden 

z nejčastějších důvodů odchodu starších zaměstnanců/kyň). Je nutné pravidelně 

monitorovat zdravotní rizika na pracovišti ve spolupráci se zaměstnanci/kyněmi. Přínosem 

může být tzv. „skupina pro zdraví“, složená ze zástupců/kyň všech skupin zaměstnanců/kyň 

(vedení, odbory aj.), která identifikuje a konzultuje téma ochrany zdraví. Samozřejmostí by 

měly být pravidelné lékařské prohlídky přizpůsobené konkrétní pracovní pozici (mohou 

posloužit k identifikaci možných změn na pracovišti a k potlačení rizik). Důležitá je také 

úloha zdravého stravování a pitného režimu (např. zdravá strava v závodní jídelně aj.), 

kvality pracovního prostředí (hluk, prach aj.), snižování fyzické zátěže, možnosti 

ovlivňování vlastní práce (pracovní přestávky, pořadí pracovních úkolů) a podpůrných 

zdravotních programů (například fitness nebo kurzy zvládání stresu, rehabilitace aj.). 

 

Restrukturalizace pracovních míst 

Může zahrnovat rotaci a znovu zařazování zaměstnance/kyně nebo přeřazování 

zaměstnance/kyně na nové pracovní místo za účelem jeho optimálního a efektivního 

využití, které odpovídá jeho (měnícím se) schopnostem (například jako alternativa 



15 
 

přechodu do důchodu). Programy restrukturalizace by měly být vždy propojeny s kariérním 

plánováním a školením v oblasti dovedností pro usnadnění přechodů. 

 

Přizpůsobení organizace práce 

Flexibilní formy práce jsou důležité například pro udržení starších zaměstnanců/kyň, 

překonávání určitých životních období nebo pro přípravu na odchod zaměstnanců/kyň do 

důchodu. Zavádění flexibilních forem práce by mělo vyplývat z podnětů zaměstnanců/kyň a 

vyhovovat jejich konkrétním potřebám vyplývajícím z jejich životního cyklu. 

 

Rozvoj mezigenerační spolupráce 

Mezigenerační spolupráci lze docílit vhodnou kombinací zaměstnanců/kyň různých 

věkových skupin v pracovních týmech. Starší zaměstnanci/kyně mohou spoluprací 

s mladšími přispívat k mezigeneračnímu přenosu know-how, mohou hrát neocenitelnou 

roli v pozici mentorů/ek, poradců/kyň a instruktorů/ek, například v programech 

profesního rozvoje. Naopak mladší zaměstnanci mohou být pro starší zaměstnance přínosní 

jako prostředníci pro předávání znalostí v oblasti nových technologií. Navíc dochází k 

udržování kritického uvažování skrze kombinaci silných stránek příslušníků/ic různých 

věkových skupin a k narušování věkových stereotypů. 

 

Rozvoj personálních strategií s přihlédnutím k potřebě age managementu 

Je vhodné zaměřovat se na různé metody přijímacích strategií a pohovorů (lze využít 

externího poradenství), využívat strategie, které zohledňují různost věkových skupin, avšak 

současně zajistit, aby tyto procedury nebyly diskriminační (neopodstatněné věkové 

omezení, jazyk aj.), ale naopak dávaly najevo, že firma stojí o věkovou diverzitu a že nabízí 

opatření pro její podporu (například flexibilní formy organizace práce). 

 

Rozvoj dovedností a vzdělávání zaměstnanců/kyň 

Rozvoj znalostí by se měl stát každodenní praxí firmy (zabrání jejich zastarávání), stejně 

jako propojení vzdělávacích aktivit s životními cykly konkrétních věkových skupin. Musí být 

odstraněny věkové limity pro účast, a naopak musí být dáváno najevo, že jsou vítáni/y i 

starší zaměstnanci/kyně. Školicí moduly by měly být vedeny pomocí relevantních, 

inovativních výukových metod a pomůcek a ideálně propojeny s praxí tak, aby co nejvíce 

vyhovovaly potřebám zaměstnanců/kyň a motivovaly je.  


