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A ÚVODNÍ INFORMACE 

Auditorský tým 

Vedoucí auditorského týmu byla MgA. Bc. Eva Lukešová, ředitelka a genderová expertka 

Genderového informačního centra NORA (dále GIC NORA). Jakožto vedoucí auditorského týmu 

zodpovídala Eva Lukešová 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) ve společnosti EUREGNIA také zajišťoval 

Mgr. Tomáš Paul. 

 

Využitá metodika 

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

 

Název projektu 

Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o.  

 

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 podílela na realizaci 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 vzděláváním. 

Kromě spolupráce se zaměstnavatelskými subjekty zejména ve formě genderových auditů se 

organizace věnuje posilňování různých skupin žen, ať se již jedná o samoživitelky, romské ženy, 

ženy bez domova či ženy v médiích. Při těchto aktivitách byl např. vydán monotematický magazín 

„FEMA“ zaměřený na tematiku sólo rodičovství či o životech několika romských žen byl natočen 

režisérkou Zuzanou Dubovou dokument „Černé labutě“. 



GIC NORA se společně s Kanceláří veřejného ochránce práv podílelo na celorepublikové osvětové 

kampani v tématu rovného odměňování žen a mužů. V posledním období se organizace zaměřuje na 

národní i mezinárodní úrovni na rozvoj genderově citlivého vzdělávání. 

 

Stručné informace o auditované organizaci 

EUREGNIA, s.r.o. (dále jenom EUREGNIA) je společností specializující se na služby poskytované v 

oblasti účetnictví, daní, ekonomického poradenství a digitalizace dokumentů. Uvedené služby 

poskytuje již od roku 2005. V současné době EUREGNIA pracuje pro více jak 100 společností z České 

republiky, Německa, Rakouska a Slovenska. Obrat společnosti v roce 2021 byl 12 161 090 Kč.  

V současné době je v organizaci zaměstnáno celkem 23 osob. Z uvedeného počtu pracuje 

v organizaci celkem 15 osob na hlavní pracovní poměr a 8 osoby jsou zaměstnány na dohodu o 

provedení práce.1  

Majitelkou spolec nosti je Ing. Ivona Hun kova .  

 

Poděkování 

Tým GIC NORA děkuje ředitelce organizace Ing. Ivoně Huňkové, která umožnila provedení 

genderového auditu a poskytla GIC NORA dokumenty k analýze. Dále GIC NORA děkuje paní 

Gabriele Hiklové, která koordinovala předávání dokumentů k analýze, realizaci individuálních 

rozhovorů a skupinových diskusí. V neposlední řadě náleží naše poděkování všem osobám ve firmě 

EUREGNIA, které se aktivně šetření zúčastnily a poskytly cenné podklady pro tuto zprávu. 

  

                                                             

1 K datu 31. 3. 2022. 



B SHRNUTÍ PRŮBĚHU GENDEROVÉHO AUDITU 

Genderový audit ve společnosti EUREGNIA proběhl v rámci projektu s názvem „Implementace 

doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o.“ s registrac ní m c í slem 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010572. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Evropskou unií. Genderový audit zajistila 

organizace GIC NORA, která je zároveň realizátorem výše uvedeného projektu. Sběr dat se 

uskutečnil v prostorech organizace EUREGNIA. Analýza dat proběhla v průběhu měsíců duben až 

květen 2022. Po úvodní schůzce s vedením EUREGNIA (Ing. Ivona Huňková) 27. ledna 2022, 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 tyto metody sběru a analýzy dat: 

 Předání interních dokumentů a jiných podkladových materiálů, které byly podrobeny 

společně s veřejně přístupnými informacemi na webových stránkách a sociálních sítích 

obsahové analýze. Seznam analyzovaných materiálů je součástí Přílohy  

 Cílem kvalitativní části genderového auditu bylo získat hlubší informace o klíčových 

tematických oblastech genderového auditu. Pro realizaci individuálních rozhovorů a 

skupinových diskusí byly předem vytvořeny polostrukturované scénáře. 

 Celkem se uskutečnily 2 skupinové diskuse. 

 Celkem se uskutečnily 2 individuální rozhovory. 

 

Výčet oblastí zahrnutých do genderového auditu 

 Cíle organizace a institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti  

 Personální politika 

 Hodnocení, odměňování a profesní rozvoj  

 Slaďování osobního a pracovního života 

 Kultura organizace a vztahy na pracovišti 

 



C KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ GENDEROVÉHO RE-AUDITU 

V této části zprávy uvádíme klíčová zjištění, která nejlépe charakterizují auditovanou instituci, tedy 

firmu EUREGNIA, s.r.o. Následně uvádíme pro porovnání klíčová doporučení genderového auditu 

z roku 2018. Jednotlivá doporučení jsou dále podrobně reflektována v jednotlivých tematických 

kapitolách. 

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ GENDEROVÉHO RE-AUDITU 2022: 

 Důslednější používání připravených otázek k pohovoru z přílohy směrnice Interní směrnice 

č. 2021/D/087 k náboru zaměstnanců a zaměstnankyň v EUREGNIA, s.r.o. 

 Nastavit hodnotící rozhovor se zaměstnanci/kyněmi způsobem, který přináší 

zaměstnancům/kyním důslednější zpětnou vazbu na jejich výkon. 

 Zajistit transparentní vazbu systému hodnocení na procesy odměňování (včetně 

mimořádného odměňování). 

 Doporučujeme důslednější používání genderově vyváženého jazyka, a to nejen při inzerci 

pracovních pozic, ale také při zveřejňování informací na webových stránkách a sociálních 

sítích firmy. 

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ GENDEROVÉHO AUDITU 2018: 

 Nastavit systém pravidelného hodnocení zaměstnanců/kyň s přesně danou strukturou 

hodnocení. Zajistit vazbu systému hodnocení na procesy odměňování ve firmě, tyto procesy 

by měly mít transparentní charakter.   

 Proškolit vedoucí pracovníky/ce ve vedení hodnotících rozhovorů a poskytování zpětné 

vazby.  

 Ve větší míře poskytovat otevřenou zpětnou vazbu (pozitivní i negativní) při komunikaci ve 

firmě. K posílení otevřenosti komunikačních kanálů ve firmě využít týmové supervize, 

teambuildingové aktivity, případně i individuální koučování. 

 V souvislosti s připravovanými změnami v organizaci doporučujeme specifikovat činnosti 

jednotlivých zaměstnaných osob, případně pracovní náplň pracovníků/ic revidovat i 

s použitím časových snímků pracovního dne. 

 Zlepšit vzájemnou informovanost o dění v organizaci mj. formou zavedení pravidelných 

porad s jasně danou strukturou. 

 Doporučujeme také úpravy některých interních dokumentů do podoby více zohledňující 

velikost a charakter organizace. 



 Pro nově příchozí zaměstnance/kyně či stážisty/ky ustanovit v organizaci interního 

mentora/ku, který/á bude podporovat adaptační proces nově zaměstnaných osob. 

 Je vhodné zavést pravidelné vzdělávací aktivity pro stážistky/y a také pro osoby na pozici 

interní mentor/ka. Před zavedením systematického vzdělávání doporučujeme identifikovat 

vzdělávací potřeby těchto uvedených skupin zaměstnanců/kyň. 

 V návaznosti na zjištění preferencí zaměstnanců/kyň zvážit rozšíření portfolia 

zaměstnaneckých benefitů.   

 Při inzerci pracovních pozic využívat důsledněji genderově korektní jazyk.  

  



D. SHRNUTÍ VÝSTUPŮ GENDEROVÉHO AUDITU 

1. CÍLE ORGANIZACE A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ POLITIKY GENDEROVÉ 

ROVNOSTI 

EUREGNIA disponuje etickým kodexem, který upravuje pravidla chování a jednání pracovníků/ic i 

celé společnosti, a to uvnitř společnosti i ve vztahu ke klientům/kám, obchodním partnerským 

společnostem a veřejnosti. Tento etický kodex platný od roku 2015 byl zahrnut do analyzovaných 

dokumentů genderového auditu z roku 20182. Vzhledem k jeho vhodnému znění, které zahrnuje 

explicitní důraz na nediskriminační jednání a to také „… zvláště s ohledem na zaměstnance zdravotně 

znevýhodněné či zaměstnance s jinými zvláštními potřebami.“3, nebyla potřeba revize a zůstává 

stejného znění. 

Anti-diskriminační jednání je dále zohledněno v pracovním řádu EUREGNII. Ten upravuje právo 

zaměstnanců/kyň na stížnost. A to následovně: 

„Každý zaměstnanec má právo podat nadřízenému či jednateli písemnou stížnost, pokud je 

přesvědčen, že je v zaměstnání podroben diskriminaci či jiné formě nespravedlivého zacházení. 

Podání takové stížnosti nesmí být zaměstnanci na újmu a adresáti jsou povinni se stížností bez 

zbytečného odkladu pečlivě zabývat, zejména co do její důvodnosti. V případě vyhodnocení 

stížnosti jako oprávněné jsou povinni podniknout bezodkladná opatření k nápravě. Na 

anonymní stížnosti se však nebere zřetel.“4 

Pracovní řád je účinný od roku 2015 a taktéž byl součástí dokumentů analyzovaných genderovým 

auditem 2018. Přesto, že se genderový audit nevyjadřoval k absenci podání anonymní stížnosti, 

doporučujeme vzít v úvahu zavedení této možnosti.  Anonymní podání stížnosti může být rozšířeno 

o možnost podání doporučení na zlepšení a to např. formou schránky důvěry.  

Důvodem tohoto doporučení je skutečnost, že anonymní stížnosti/návrhy lze mapovat a na základě 

případně četnosti připravit preventivní opatření daného problému. A to i přesto, že lze jednotlivé 

anonymní stížnosti nepodstoupit šetření. Je však zapotřebí uvést, že v kvalitativní části šetření se 

respondenti/ky vyjadřovali k tomu, že by schránku důvěry nevyužili. 

„Já bych tam určitě nic nepsala.“ 

                                                             

2 Zpráva z genderového auditu EUREGNIA, s.r.o. 
3 METODIKA č. D1/6 Etický kodex. 
4 Pracovní řád. 



„Já taky ne, není zde potřeba.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

Před tím, než se budeme v dalších kapitolách auditu podrobněji věnovat tématům dotazníkového 

šetření, je vhodné zmínit odpovědi na první obecnou otázku. První otázka zjišťovala, jestli mají ve 

společnosti EUREGNIA muži a ženy rovné pracovní podmínky. Všech 16 respondentů/ek 

odpovědělo, že zaměstnanci/kyně mají rovné pracovní podmínky na základě pohlaví, z toho 

10 (62,5 %) respondentů/ek silně souhlasilo a 6 (37,5 %) spíše souhlasilo, z toho všech šest 

mírných souhlasů pocházelo od žen (všichni tři muži respondenti souhlasili silně).  

  



2. PERSONÁLNÍ POLITIKA 

EUREGNIA se při náboru nových zaměstnaných osob řídí interní směrnicí č. 2021/D/087 k náboru 

zaměstnanců a zaměstnankyň v EUREGNIA, s.r.o. platnou od roku 2022. Tato směrnice reaguje na 

doporučení genderového auditu z roku 2018 a to konkrétně zmínkou „U názvů pracovních pozic je 

preferováno použití jak mužského, tak ženského tvaru.“5 

Na oficiální webové stránce firmy EUERGNIA je inzerována pouze jedna pracovní pozice.6  Zde je 

možné vyhodnotit, že byl dodržen princip genderově vyváženého vyjadřování. To znamená název 

pracovní pozice je skutečně inzerována v ženském i mužském rodu. Nicméně v textu inzerátu se 

objevují generická maskulina7 jako „odborníci a kolegové“8. Z toho důvodu doporučujeme 

důslednější používání genderově vyváženého jazyka při inzerci pracovních pozic. Avšak je 

třeba ocenit posun z původně používaných generického maskulina ke genderově vyváženějším 

názvům pracovních pozic. 

V otázce rovného přístupu k výběru nových zaměstnanců/kyň bylo v kvalitativní části šetření 

opakovaně uvedeno, že organizace neupřednostňuje žádnou skupinu zaměstnaných. 

EUREGNIA dlouhodobě zaměstnává osobu s handicapem, nebrání se ani zaměstnávání studujících či 

absolventek/ů. A pokud jde o starší zaměstnané osoby 55+ respondenti/ky uvádí, že jejich 

nepřítomnost na pracovišti je zřejmě způsobena spíše digitalizací oboru. 

„Je to tu náročnější skrze práci s technikou, počítače a tak.“ 

„Systém práce se úplně převrátil, si ještě pamatuji, jak se to dělalo písemně.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

                                                             

5 Interní  sme rnice č. 2021/D/087 k náboru zaměstnanců a zaměstnankyň v EUREGNIA, s.r.o . 
6 Kariéra. Dostupné z: https://www.euregnia.cz/kariera.htm 
7 Generické maskulinum je mužské podstatné jméno, které zastupuje muže i ženy. 
8 Kariéra. Dostupné z: https://www.euregnia.cz/kariera.htm 



 

V rámci baterie otázek dotazníkového šetření, týkajících se výběrového řízení, byly položeny čtyři 

otázky. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 9 respondentů/ek (56,3 %) rozhodně souhlasí s tím, že 

výběrové řízení probíhalo transparentně, 2 respondenti/ky spíše souhlasili (12,5 %). Pocit, že ve 

společnosti EUREGNIA se k výběrovým řízením nepřistupuje transparentně, sdíleli tři 

respondenti/ky (18,8 %) a dva (12,5 %) nevěděli. Z hlediska pohlaví respondentů/ek pocházela 

negativní odpověď (spíše ne) jenom od zaměstnankyň (viz Graf 1.).  

 



 

Následně jsme položili otázku, jak EUREGNIA postupuje při výběru uchazečů/ek na pozice podobné 

respondentovi/ce s ohledem na věk zaměstnance/kyně. 43,8 % (tedy 7) respondentů/ek uvedlo, že 

není upřednostňována ani jedna věková skupina. Většina se ale domnívá, že jsou 

upřednostňovány osoby pod 50 let – konkrétněji 3 (18,8 % z celku) respondenti/ky odpověděli, 

že EUREGNIA spíše upřednostňuje mladší osoby, a 5 (31,3 %) že mladší osoby jsou rozhodně 

upřednostňovány (viz graf 2.). Odpovědi na tuto otázku nejsou vázány a nekorelují s věkem 

respondentů/ek. 

Dotazníkové šetření ohledně výběrového řízení se následně soustředilo na pohlaví uchazečů/el, 

když byli respondenti/ky dotázáni/y, jestli EUREGNIA upřednostňuje při náboru muže, ženy, či 

žádnou z těchto skupin. Většina, tedy 14 respondentů/ek (87,5 %) odpověděla, že ani jedna 

skupina není žádným způsobem upřednostňována, a zbylé dvě odpovědi rozhodně (6,3 %) a 

spíše (6,3 %) naznačovali upřednostňování mužů před ženami.  

 



 

Jedna z důležitých otázek ohledně výběrového řízení se táže respondentů/ek, jestli byli při 

výběrovém řízení dotázáni na jejich rodinnou situaci a rodinné plány (plánování rodičovské 

dovolené, počet dětí, péče o členy rodiny). 8 respondentů/ek (50 %) nebylo na rodinné plány 

dotázáno a další čtvrtina si to již nepamatuje (viz graf 3.). Zbylá čtvrtina, tedy čtyři 

respondenti/ky (25 %) odpověděli, že se jich při výběrovém řízení na rodinné plány ptali. 

Tato čtvrtina, která byla na rodinu dotazována, je složena pouze z žen, které navíc ze 75% 

většiny současně odpovídaly, že pečují o dítě/děti. Současně pocházejí tyto odpovědi od 

respondentek, které v EUREGNII pracují již déle než 1 rok, nejvíce jich je v kategorii zaměstnankyň, 

které pracují v EUREGNII již 6 a více let. 

Společnost EUREGNIA k datu 28. 2. 2022 zaměstnává 23 osob (19 žen a 4 muže)9. EUREGNIA v době 

genderového auditu 2018 zaměstnávala celkem 14 osob (13 žen a 1 muže).  V roce 2018 EUREGNIA 

zaměstnávala 7,1 % mužů a v roce 2022 17,4%. Jedná se tedy o procentuální navýšení, což je 

vzhledem k feminizovanému odvětví velmi žádoucí. 

                                                             

9 Statistiky EUREGNIA. 



K vnímání většího zastoupení mužů v zaměstnanecké populaci firmy EUREGNIA se respondenti/ky 

opakovaně vyjadřovali pozitivně: 

„Mužů nám tu v posledních letech přibývá, je to fajn.“ 

„Za nás je to fajn, je to hezké, že je to namíchané.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

Zastoupení věkových kategorií je ve firmě EUREGNIA různorodé, jak dokládá věková struktura 

zaměstnanců a zaměstnankyň: 

 

 

Z uvedeného počtu 23 zaměstnaných osob pracuje na hlavní pracovní poměr 15 osob a z toho jsou 3 

muži. Dále 8 osob pracuje na dohodu o provedení práce a z toho 1 muž. Na dobu určitou jsou 

zaměstnány 3 osoby a samé ženy.10 Ve firmě EUREGNIA od 1. 7. 2019 ukončilo pracovní poměr 10 

zaměstnanců/kyň. Vzhledem k absenci údajů o počtu odchodů z let před r. 2019 nelze spolehlivě 

dojít k závěrům o fluktuaci zaměstnancům. 

EUREGNIA na doporučení genderového auditu 2018 („v organizaci doporučujeme specifikovat 

činnosti jednotlivých zaměstnaných osob, případně pracovní náplň pracovníků/ic.“)11 zavedla interní 

                                                             

10 Statistiky EUREGNIA. 
11 Zpráva z genderového auditu EUREGNIA, s.r.o. 
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směrnici č. 2020/D/083 „Náplně pracovních pozic a kompetenční profily jednotlivých pracovních 

pozic“. Kromě pracovní náplně směrnice specifikuje odborné znalosti a dovednosti a také měkké 

kompetence nezbytné pro všechny uvedené pracovní pozice. Interní směrnice slouží mj. jako 

vodítko při náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň do organizace. Rovněž je však podkladem 

pro nově příchozí pracovníky a pracovnice při jejich seznamování se s prací ve společnosti 

EUREGNIA, s.r.o.12 Tato směrnice tedy současně slouží jako podklad pro adaptační proces.  

Na zmíněnou směrnici volně navazují dva formuláře „Individuální plán adaptace nově 

zaměstnaných osob“ a „Individuální plán adaptace nově zaměstnaných osob – VYHODNOCENÍ“. Tyto 

formuláře obsahují také dotaz na „Titul, jméno, příjmení mentora/ky“13, což dokládá naplnění 

jednoho z dalších doporučení genderového auditu 2018, které zní „Pro nově příchozí 

zaměstnance/kyně či stážisty/ky ustanovit v organizaci interního mentora/ku, který/á bude 

podporovat adaptační proces nově zaměstnaných osob.“14 15 

V otázce adaptačního procesu nových zaměstnanců/kyň bylo v kvalitativní části šetření 

opakovaně uvedeno, že osobou, která provede nastoupivší pracovištěm a uvede je do chodu 

organizace, se stává o obvykle tatáž osoba, s jejímž přístupem byli respondenti spokojení. 

„Ano, máme tu osobu, která Vás na začátku provede.“ 

„To základní Vám tato osoba předá a člověk se pak doptá, když neví.“ 

„Úvod do chodu firmy byl fajn, moc pěkné.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

Genderovým auditem 2018 byla struktura organizace identifikována jako plochá s tím, že profesní 

růst je umožněn skrze vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň.16 Lze konstatovat, že v této oblasti 

došlo k pozitivnímu posunu, a to díky vytvoření individuálních rozvojových plánů pro 

jednotlivé zaměstnané osoby. Tím se stal profesní růst zaměstnaných osob ve firmě EUREGNIA 

                                                             

12 Interní směrnice č. 2020/D/083 Náplně pracovních pozic a kompetenční profily jednotlivých pracovních 
pozic. 
13 Individuální plán adaptace nově zaměstnaných osob – VYHODNOCENÍ. 
14 Zpráva z genderového auditu EUREGNIA, s.r.o. 
15 Individuální plán adaptace nově zaměstnaných osob. 
16 Zpráva z genderového auditu EUREGNIA, s.r.o. 



 systematickou a monitorovanou záležitostí. Rozvojovým plánem v tuto chvíli disponuje 13 

zaměstnaných osob.17  

K otázce informovanosti zaměstnanců/kyň bylo v kvalitativní části šetření často uvedeno, že 

informační tok slábne při předávání informací zejména mezi patry budovy.  Co se týče 

pravidelných porad, ty probíhají pravidelně jednou měsíčně, a to formou prezenční i on-line. 

Zavedení pravidelných porad splňuje doporučení genderového auditu z roku 2018: „Zlepšit 

vzájemnou informovanost o dění v organizaci mj. formou zavedení pravidelných porad s jasně danou 

strukturou.“18 

 „My jsme v tomhle patře, takže ne vždy všechno sem doputuje.“ 

„Ke mně nedoputují všechny informace, co potřebuji.“ 

„Ke mně to nedoputuje, když je ale člověk v kanceláři, tak tam většinou něco zaslechne, a tak to 

sbírá.“ 

„Ta komunikace je horší no, ale zase se líp soustředí, když se tu zavřeme.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

  

                                                             

17 Individuální rozvojové plány. 
18 Zpráva z genderového auditu EUREGNIA, s.r.o. 



3. HODNOCENÍ, ODMĚŇOVÁNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ 

Firma EUREGNIA nevyužívá mzdový předpis, nicméně má systém mzdových výměrů pro jednotlivé 

zaměstnance/kyně. V otázce rovného odměňování zaměstnanců/kyň bylo v kvalitativní části 

šetření opakovaně uvedeno, že zaměstnanci/kyně neznají výši mzdy ostatních zaměstnanců a 

zaměstnankyň. Současně tato nevědomost není zaměstnanci/kyněmi vnímaná jako problém.  

 „My nevíme, kdo kolik dostává.“ 

„Každý si řeší svoje odměňování individuálně.“ 

„Já to vědět nepotřebuju, nechci.“  

„Je to zvyk neříkat kolik kdo vydělává, já to tak beru.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

Zaměstnanci a zaměstnankyně nebyli schopni zhodnotit odměňování ostatních zaměstnanců/kyň, 

protože mzdy nejsou veřejné. Na otázku, jestli je odměňování mužů a žen na srovnatelných pozicích 

stejné, odpovědělo 56,3 % respondentů/ek, že to nedokážou posoudit či že neví, a 43,8 % usoudilo, 

že nezvýhodňuje ani muže, ani ženy.  

 

 

Co se týče osobní spokojenosti s finančním ohodnocením zaměstnanců a zaměstnankyň, ptali jsme 

se na jejich zhodnocení na pětibodové škále od 1 (Velmi spokojen) do 5 (Velmi nespokojen). 

Výsledky, ilustrované v grafu 4., ukazují, že většina odpovědí se přikláněla ke středové hodnotě, 



přesněji 7 zaměstnanců a zaměstnankyň (43,8 %), 37,6 % z nich poté udali, že jsou spokojeni či 

velmi spokojeni, a 18,8 % z nich odpověděli, že jsou spíše nespokojeni s finančním ohodnocením. 

Odpovědi na tuto otázku silně korelovali s pohlavím respondentů, kde muži zvolili spíše 

nespokojenost či neutrální odpověď a ženy neutrální či odpověď spokojenosti a velké 

spokojenosti. Odpovědi se lišily také věkem, kde platilo že v čím mladší kategorii respondent 

byl, tím volil spíše neutrální a nespokojený postoj. Stejně tomu tak bylo u výše vzdělání – čím 

vyšší vzdělání, tím větší nespokojenost s finančním ohodnocením a naopak.  

V otázce mimořádných odměn by si zaměstnanci a zaměstnankyně představovali více 

transparentní nastavení. Je tedy možné konstatovat, že doporučení z genderového auditu 2018 

„zajistit transparentní vazbu systému hodnocení na procesy odměňování“ není zcela 

naplněno. Ačkoliv je třeba dodat, že zodpovědné osoby se domnívají, že systém ukládání odměn 

mají všichni zaměstnanci uvedený v jejich smlouvách. 

„Občas dostáváme mimořádnou odměnu, ale, dozvíme se to až zpětně.“  

„Mimořádné odměny nejsou transparentní, je to překvapení kolik pak na tom účtu uvidím nebo 

jestli ji dostanu.“ 

„Mimořádné odměny jsou netransparentní, takže nás to ani nemůže motivovat.“ 

„Nemáme motivaci ani informaci, že bychom mohli za něco dostat odměnu.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

V kvalitativní části šetření se k otázce benefitů zaměstnanci/kyně vyjadřovali pozitivně. Výběr i 

škálu považují za dostatečnou. Konkrétně byly za velký benefit zmíněny firemní večírky, které se 

pořádají dvakrát ročně. Benefity firmy EUREGNIA upravuje interní směrnice č. 2021/D/086 

K poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů). Směrnice stanovuje základní podmínky 

poskytování zaměstnaneckých výhod za účelem stabilizace kolektivu zaměstnanců a zaměstnankyň 

a jejich motivace ke zvyšování pracovní výkonnosti a upevnění loajality ke společnosti. Tento vnitřní 

předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (u vedoucí kanceláře) a v elektronické podobě je 

přístupný na intranetu zaměstnavatele.19  

Genderová analýza pozitivně hodnotí prezentaci benefitů, které explicitně podporují 

slaďování pracovního a osobního života, a to skrze home-office, zavedení pružné rozvržení 

                                                             

19 Interní směrnice č. 2021/D/086 K poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů). 



pracovní doby, umožnění přítomnosti dětí zaměstnanců a zaměstnankyň na pracovišti (dětem je 

k dispozici koutek s pohovkou a mohou využívat i WiFi).20  

 

 

Se zaměstnaneckými výhodami, poskytovanými společností EUREGNIA, byli všichni dotázaní 

respondenti a respondentky spokojeni. 75 % (12 odpovědí) z nich je využívá naplno, 12,5 % (2 

odpovědí) je s nimi spokojeno, ale nevyužívá jich, a zbylých 12,5% (2) jsou spokojeni, ale uvítali 

by jejich rozšíření (z výčtu lze zmínit zájem o práci z domova, 13. plat, či příspěvky na sport 

v podobě multisport karty). 

Během implementační doby projektu Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA 

s.r.o. probíhalo pravidelné vzdělávání, kterému předcházelo mapování potřeb zaměstnanců a 

zaměstnankyň.21 Tato aktivita byla vhodně zvolena vzhledem k doporučení genderového 

auditu 2018: 

„Je vhodné zavést pravidelné vzdělávací aktivity pro stážistky/y a také pro osoby na pozici 

interní mentor/ka. Před zavedením systematického vzdělávání doporučujeme identifikovat 

vzdělávací potřeby těchto uvedených skupin zaměstnanců/kyň.“22 

„Proškolit vedoucí pracovníky/ce ve vedení hodnotících rozhovorů a poskytování zpětné 

vazby.„23 

                                                             

20 Interní směrnice č. 2021/D/086 K poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů). 
21 Zápisy aktivit. 
22 Zpráva z genderového auditu EUREGNIA, s.r.o. 



(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

K otázce vzdělávání zaměstnanců/kyň bylo v kvalitativní části šetření opakovaně uvedeno, že je 

ve firmě EUREGNIA podporované. 

„Veliká podpora ve vzdělávání a prohlubování znalostí – já to tak cítím.“ 

„Každý má právo nebo i povinnost vyčerpat 4 školení za rok. Zaměstnanci si mohou vybrat, 

podle chtějí nebo mají specializaci.“ 

„Vzdělávání tady považuju i za jeden z těch benefitů. Jsem s tím spokojená.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

 

 

V následujících třech otázkách jsme požádali respondenty a respondentky o vyjádření souhlasu či 

nesouhlasu se třemi výroky, na škále od 1 (ve velmi velké míře) do 5 (ve velmi malé míře). Na první 

výrok „Váš přímý nadřízený klade velký důraz na pracovní spokojenost zaměstnanců/kyň“ se 

polovina odpovědí přikláněla k souhlasu ve velké a velmi velké míře. 43,8 % odpovědí pak vybralo 

střední hodnotu a jedna odpověď vybrala nejvyšší formu souhlasu, tedy ve velmi malé míře (6,3 %). 

Druhý výrok „Váš přímý nadřízený zajišťuje, aby jednotliví/é zaměstnanci/kyně měli dobré 

příležitosti k dalšímu rozvoji“ byl souhlas již výraznější, kdy celých 12,5 % odpovědí se hlásilo 

k silnému souhlasu, 62,5 % k souhlasu a zbylá čtvrtina, tedy 25 % vybralo středovou hodnotu. 

                                                                                                                                                                                                     

23 Zpráva z genderového auditu EUREGNIA, s.r.o. 



Poslední výrok, vztahující se ke vztahu zaměstnanec/kyně se ptal, do jaké míry je „Vaše práce 

uznávána a oceňována vedením“, kde většina odpověděla souhlasně ve velké míře (62,5 %) a 37,5 % 

vybralo středovou hodnotu (odpovědi viz Graf 6 výše).  

K hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň slouží firmě EUREGNIA interní směrnice č. 

2021/D/088 Proces hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň v EUREGNIA, s.r.o. Tato směrnice 

nabyla účinnosti v roce 2022. Zavedení této směrnice reaguje na doporučení genderového auditu 

2018 „nastavit systém pravidelného hodnocení zaměstnanců/kyň“24. 

Průběh hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků pracovníků a pracovnic probíhá 

standardizovaným rozhovorem jednou ročně. Hodnocená osoba je aktivní/m účastníkem/cí 

hodnotícího pohovoru a ve vlastním zájmu si před konáním pohovoru musí připravit své 

sebehodnocení a návrhy svých pracovních a rozvojových cílů včetně případných požadavků na 

potřebné podmínky k jejich splnění. Hodnotitelkou jsou hodnoceny konkrétní výsledky práce, 

plnění úkolů a cílů, pozorovatelné kompetence, chování, jednání, postoje zaměstnance/kyně, apod. 

za určité období.25 

K otázce systému hodnocení zaměstnanců/kyň bylo v kvalitativní části šetření uvedeno, že právě 

zde vidí respondenti/ky největší prostor pro zlepšení. Současně však zazněly hlasy 

spokojenosti. Je tedy třeba říct, že se nejedná o konzistentní názor ohledně kvality zpětné vazby.   

Důvodem k nižší spokojenosti byl charakter zpětné vazby, kterou někteří/ré respondeti/ky vnímají 

jako jednostrannou zaměřující se pouze na jejich spokojenost s firmou. Z toho důvodu 

doporučujeme vedení hodnotícího rozhovoru způsobem, který přináší 

zaměstnancům/kyním důslednější zpětnou vazbu na jejich výkon.  Dále byla zmíněna absence 

možnosti uzavřít mentálně některé úkoly, což by podle respondentů/ek mohla řešit zpětná vazba na 

kvalitu provedení úkolu po jeho skončení.  

„Během hodnocení řeknu, jak jsem spokojená, ale nevím, jak jsou spokojeni se mnou, to by 

mohlo být lepší.“ 

„Zpětná vazba by mohla být lepší. Je to jednostranné.“ 

„A zpětná vazba, to by se mělo nějak řešit, ve většina případů, co řeším, tak nevidím to vyústění 

– to se ke mně nikdy nedostane – mozek by rád něco uzavřel, a to formální uzavření tam není, 

nějaká závěrečná zpráva nebo reakce, v 80 % se to ke mně nedostane.“ 

                                                             

24 Zpráva z genderového auditu EUREGNIA, s.r.o. 
25 Interní směrnice č. 2021/D/088 Proces hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň v EUREGNIA, s.r.o. 



„Chtěl bych obsáhlejší zpětnou vazbu.“ 

„Nesetkala jsem se s tím, že by má práce nebyla oceněna.“ 

„Já dostávám zpětnou vazbu.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

Několik vyjádření respondentů/tek se vztahovali přímo k hodnotícím otázkám. 

„Pro mě je hodnocení dost stresující, není to příjemné. Já jsem obecně stresař, a jsou tam otázky, 

že člověk se musí zamyslet a nemůže se na to připravit.“ 

„Otázky během hodnotícího rozhovoru typu kam se chci posunout, to jsou podle mně zvláštní 

otázky. Co bych měla říkat, ta profese je specifická, a nikam se šíleně posouvat nedá.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

 

Dále jsme (viz Graf 7) poprosili respondenty a respondentky o zhodnocení četnosti, ve které se 

setkávají s následujícími situacemi na škále od 1 (vždy) po 5 (nikdy/výjimečně). První popsaná 

situace zní následovně: „Jak často byste řekli, že s Vámi Váš přímý nadřízený/nadřízená mluví 

o tom, jak dobře vykonáváte svou práci?“ Že k takové situaci dochází neustále zmínila jedna 

odpověď (6,3 %), dalších 37,5 % tvrdí, že k takové situaci dochází často. Polovina odpovědí 

označila střední hodnotu „někdy“ a jeden/na respondent/ka označila odpověď „zřídka“. Další 

situace popisuje situaci, kdy je „Váš přímý nadřízený/á ochoten/a naslouchat Vašim pracovním 

problémům, pokud je to potřeba“. Na tuto otázku bylo již více pozitivních odpovědí, konkrétně 31,3 

% odpovědělo, že vždy, 50 % že často, 6,3 % někdy a 12,5 % označilo odpověď zřídka.   



4. SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA 

EUREGNIA pro slaďova ní  osobní ho a pracovní ho z ivota zavedla vnitr ní m pr edpisem: „Podmí nky 

pra ce z domova (home-office)“. Tento vnitřní předpis je vydán k podrobnější úpravě zákonných 

podmínek výkonu práce zaměstnanců/kyň EUREGNIA, s.r.o. z domova na základě dohody 

zaměstnance/kyně a zaměstnavatele. Prací z domova se myslí práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele ve směnách stanovených tak, že v pracovních dnech pondělí-pátek začínají vždy 

v 7:00 hodin a končí v 15:30 hodin včetně 30minutové přestávky v práci na jídlo a oddech.26 

K otázce využívání home-office bylo zaměstnanci/kyněmi v kvalitativní části šetření opakovaně 

uvedeno, že tuto možnost lze využít na požádání. Je třeba však také zmínit, že zazněl ojedinělý 

názor na nutnosti obhájit si home-office v rámci žádosti o jeho umožnění, což podle respondenta/ky 

by nemělo být vyžadováno. 

„Když chceš home office, tak si musíš požádat.“ 

„Pokud člověk ten home office opravdu potřebuje, tak se to domluví.“ 

„Chtěl/a bych to bez obhajoby, nevím, proč bych se měl/a obhajovat.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

Pro slaďování pracovního a osobního života využívají zkrácených úvazků ve firmě EUREGNIA 3 

zaměstnané osoby, z toho 2 ženy a 1 muž. 

Firma EUREGNIA ma  nyní  jednu zame stnankyni na rodic ovske  dovolene . Zaměstnanci/kyněmi 

v kvalitativní části šetření opakovaně uváděli, že s osobami na rodičovské dovolené firma 

zůstává v kontaktu a jejich odchodem a návrat je řádně s vedením prodiskutován. 

 „Zvou se i na firemní akce, pořád jsme v kontaktu.“ 

 „Není problém je kontaktovat, a ještě jsou zapojeni do nějakých dlouhodobějších projektů.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

                                                             

26 Vnitřní předpis: Podmínky práce z domova (home-office). 



 

V rámci dotazníkového šetření jsme se respondentů dotázali, jestli se zaměstnancům/kyním daří 

slaďovat jejich práci s osobním životem v aktuálních pracovních podmínkách. Většina 

respondentů/ek uvedlo, že se jim slaďování daří, konkrétně 6 z nich určitě ano (37,5 %) a 8 z nich 

spíše ano (50 %). Následně jedna odpověď zmiňovala spíše ne a jedna rozhodně ne (viz graf 8). 

Konkrétnější odpovědi na slaďování i v rámci jednotlivých skupin zaměstnanců/kyň jsou rozebrány 

dále u výroků v grafu 12.  



 

Na otázku, jestli je na pracovišti nabízena (i mimo opatření související s COVID-19) možnost 

využívat flexibilních forem práce jako například zkrácená pracovní doba či práce z domova. 50 % 

odpovědí (8 respondentů/ek) se vyjádřila k možnosti, že flexibilní formy práce na pracovišti jsou, 

ale je třeba je vyjednat u vedení. 43,75 % odpovědí se přiklonilo k možnosti, že na pracovišti tyto 

možnosti jsou, a 6,25 % odpovědí se vyjádřilo k neexistenci této nabídky (viz graf 9).  

 



Dále se respondenti vyjádřili (v Grafu 10) k formám flexibilních forem práce, které využívají (v této 

otázce bylo možné odpovědět na více možností zároveň). Nejvíce zaměstnanců a zaměstnankyň (9 

odpovědí) využívá individuální úpravu pracovní doby. Další početná skupina je zastoupena těmi, 

kteří využívají možnosti home office (9 odpovědí) a kratší pracovní doby (7 odpovědí). Nejméně 

početnou (3 odpovědi) je využití pracovního místa více zaměstnanci/kyněmi.  

 

Z dotázaných zaměstnanců a zaměstnankyň bylo na rodičovské dovolené 12,5 % (tedy dvě 

odpovědi), a tyto zaměstnankyně pracovali již v průběhu rodičovské dovolené (například 

v upraveném pracovním režimu). Nikdo nezmínil, že by se plně věnoval péči o dítě a vůbec se 

nezapojoval do pracovního procesu v průběhu rodičovské dovolené. S otázkou na budoucí čerpání 

rodičovské dovolené odpověděli tři (18,8 % z celku) respondenti/respondentky, že budou chtít 

čerpat dovolenou více než dva roky (dvě odpovědi) a třetí že nechá čerpat rodičovskou dovolenou 

partnera/partnerku. Následně jsme požádali zaměstnance a zaměstnankyně o zhodnocení 

následujícího výroku: „V EUREGNIA jsou nastavena opatření, která usnadňují zaměstnankyním/cům 

návrat do práce po rodičovské dovolené (např. zkrácená pracovní doba, upravená pracovní doba, 

výkon práce z jiného místa).“ Stejný počet odpovědí (6 odpovědí, 37,5 % z celku) je v kategoriích 

silného souhlasu a „spíše souhlasu“. Zbylých 31,3 % se rozhodlo, že situaci nedokáže posoudit. 

Z odpovědí vyplývá, že v EUREGNIA jsou funkční postupy, jak návrat do práce z rodičovské 

dovolené usnadnit. 

 



Část o slaďování pracovního a osobního života v dotazníkovém šetření je zakončena sérií deseti 

výroků, u kterých jsme zaměstnance a zaměstnankyně požádali o zhodnocení na škále vzhledem 

k četnosti od 1 (vždy) do 5 (nikdy) či míře 1 (ve velmi velké míře) do 5 (Nikdy/výjimečně).  

 

Shrneme-li výsledky zhodnocení této série otázek (Graf 12), zaměstnanci a zaměstnankyně ve 

společnosti EUREGNIA jsou velmi či spíše spokojeni s možnostmi osobního rozvoje, který je 

organizací poskytován. Dále mají pocit, že jejich schopnosti jsou vždy či často plně využívány. 

Vysoká je také spokojenost s fyzickým prostředím, ve kterém pracují, kde celých 43,8 % se jim 

prostředí líbí ve velice velké míře a zbylým 56,3 % se spíše líbí. Také pocit vnímání smysluplnosti 

práce je u zaměstnanců a zaměstnankyň vysoký, kdy 18,8 % cítí silnou míru smysluplnosti a 75 % 

vyšší míru spokojenosti.  



Na výrok „Jak často se Vám stává, že nemáte čas splnit všechny své pracovní úkoly?“ odpovědělo 

37,5 %, že velice často, 25 % někdy, 18,8 % zřídka a 18,8 % uvedla, že se jim taková situace nestává. 

Tato otázka velice silně korelovala se zaměstnankyněmi, které pečují o děti (mladší i starší 3 let), 

kdy tato skupina zaměstnankyň (v této skupině jsou pouze ženy) častěji cítí, vždy či často že nemají 

čas svoji práci splnit. Podobné výsledky přinesla další zhodnocení výroku „Je Vaše práce 

nerovnoměrně rozložena, takže se hromadí?“. Podobná skupina i procento 

zaměstnanců/zaměstnankyň, odpovědělo, že buď vždy či často se jim tato situace stává. Podobně 

jako u předchozí otázky je zde silná korelace mezi tím, jestli zaměstnanec/zaměstnankyně je 

pečující osoba, či nikoliv. Pečujícím osobám situace, že se práce hromadí, nastává mnohem častěji. 

Na druhé straně všichni, kteří současně odpověděli, že nepečují o mladší/starší dítě či člena rodiny, 

označili pouze odpovědi někdy, zřídka a nikdy. 

Z dalších výroků vyplývá, že jsou zde výrazné rozdíly mezi těmi, kteří mají vliv na obsah jejich práce, 

a nikoliv – výraznější odpovědi se objevují jak v odpovědích „vždy“ (12,5 %) a „nikdy“ (25 %). Jiné je 

to u vlivu na množství práce, kde se 56,3 % odpovědí shodují, že tento vliv mají „někdy“, a zbylých 

25 % a 18,8 % zvolili odpovědi zřídka a nikdy/velmi výjimečně. Předposlední výrok „Máte možnost 

zvolit, s kým budete spolupracovat“ je podobně polarizovaný, jako otázka o vlivu na obsah práce. 

Vyskytuje se tu celá škála odpovědí, od odpovědí vždy, až po nikdy/velmi výjimečně, kdy více je 

těch, kteří mají pocit, že na to vliv nemají. Poslední otázka, která hodnotí všechny předchozí výroky 

o vlivu na podobu práce, se nejvíce odpovědí přiklonilo ke středové odpovědi „někdy“, a negativních 

odpovědí „zřídka“ bylo 18,8 %, tedy méně, než u předešlých výroků.  



5. KULTURA ORGANIZACE A VZTAHY NA PRACOVIŠTI 

EUREGNIA disponuje kancelářskými prostorami, které jsou bezbariérové. V kvalitativní části šetření 

se několikrát objevilo pozitivní hodnocení pracovního prostředí.  

„ Ano je to tu bezbariérové, je to fajn, že se sem může dojet i člověk na vozíčku.“ 

„Večírek vybíráme podle bezbariérovosti.“ 

„ Pracovní prostředí tu je super.“ 

„Máme vozíčkáře, pokud by někdo byl další, tak máme home-officy, pracovní podmínky se 

přizpůsobí. Pokud někdo má třeba zdravotní problémy, vždy se to dá řešit.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

Směrnice a nařízení firmy EUREGNIA vzniklé či revidované po roce 2019 obsahují text psaný 

genderově citlivým jazykem. Webové stránky27 a oficiální facebooková stránka firmy však obsahují 

generická maskulina.28 Tato práce však vyžaduje adekvátní míru pozornosti, a to vzhledem k 

prokázaným zjištěním29, že používání generického maskulina ženy zneviditelňuje. Naproti tomu 

genderově vyvážená formulace30 působí opačně a funguje také adresně lépe.31  

K otázce genderových stereotypů bylo zaměstnanci/kyněmi v kvalitativní části šetření uvedeno, 

že činnosti spojené s péčí o kancelář32 jako je např. praní utěrek mají na starosti ženy-

zaměstnankyně. Tato praxe je dopadem celospolečenského nastavení, kde přetrvávají genderové 

stereotypy v dělbě práce. Je třeba také dodat, že tato praxe na pracovišti nebyla zaměstnankyněmi 

považována za problematickou a komunikace o zmíněné praxi „praní utěrek“ byla spíše vedena 

v rovině humoru.  

Přesto, že se tato praxe může zdát nepodstatnou pro chod firmy, doporučujeme ji věnovat adekvátní 

pozornost, protože odkazuje na firemní kulturu.  

                                                             

27 O nás. Dostupné z: https://www.euregnia.cz/o-nas.htm 
28 EUREGNIA s.r.o. Dostupné z: https://www.facebook.com/Euregnia 
29 VALDROVÁ, Jana. Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 
30 Tzn. pracovník a pracovnice nebo pracovník/ice. 
31 Kritika používání generického maskulina vychází ze zjištění, že jeho generická schopnost, tj. schopnost 
zastupovat muže a ženy, nefunguje tak spolehlivě, jak se očekávalo. Zviditelnění žen v jazyce lze docílit pouze 
vyváženějším vyjadřováním. Pro dlouhý text, jako je příručka, lze pro začátek doporučit strategii používání 
obou rodových tvarů (př. zaměstnanec a zaměstnankyně), není však třeba používat oba tvary vždy, ale jen 
průběžně, tak aby nedocházelo zcela k absenci žen. 
32 , kterou neobstarává uklízeč/ka. 



Nakonec je třeba dodat, že ženy-zaměstnankyně si vysvětlují absenci zapojení mužů do péče o 

kancelář tak, že po mužích není vyžadována nebo o ní nejsou informováni. 

„Muži-zaměstnanci neperou utěrky.“ 

„To je pravda, já je neperu.“ 

„Ani náčiní neumívají (muži-zaměstnanci).“ 

„My ženské se tady střídáme, nosíme utěrky domů a samy je pereme.“ 

„Oni (muži-zaměstnanci) o tom ani neví, není to od nich požadováno.“ 

„Ale, toto téma nás netíží.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 

 

 

Úvodním výrokem k hodnocení do tématu kultury organizace EUREGNIA a vztahů na pracovišti 

byla při dotazníkovém šetření „Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 

Pracovní atmosféra je velmi dobrá/Pracovní atmosféra je velmi špatná.“33 Na tuto otázku většina 

odpověděla, že pracovní atmosféra je velice dobrá (87,5 %) a pouze jedna odpověď se přiklonila 

                                                             

33 Přesné znění škály zní: 1 Pracovní atmosféra je velmi dobrá (zaměstnanci/kyně si pomáhají, jsou přátelští, 
respektují se); 5 Pracovní atmosféra je velmi špatná (zaměstnanci/kyně si nepomáhají, nejsou přátelští, 
existuje přílišná rivalita). 
 



k tomu, že pracovní atmosféra je špatná (6,3 %). Celkově lze konstatovat, že zaměstnanci a 

zaměstnankyně jsou většinou s atmosférou velice spokojeni. 

 

Odpovědi z grafu 13 přímo korelují s následujícím výrokem, který jsme respondenty a respondentky 

poprosili o zhodnocení, tedy „Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 

Ponižování nebo zesměšňování je běžné. V pracovním prostředí ani zesměšňování či ponižování 

neexistuje.“ 43,8 % odpovědí se přiklonilo k tvrzení, že na pracovišti k žádnému ponižování či 

zesměšňování často nedochází, a 56,3 % tvrdí, že k němu nedochází nikdy/že neexistuje.  

Následující sada otázek se týkala sada tří otázek, zaměřených na nevhodné sexuální chování, na 

sexuální obtěžování (ve fyzické formě) a šikanu: 

„Vyznačte, prosím, zda jste se na Vašem pracovišti setkal/a s nějakou fyzickou formou 

sexuálního obtěžování (nevítaný fyzický kontakt sexuální povahy)?“ 

„Setkal/a jste se v posledních 3 letech v EUREGNIA s nevhodnými či sexuálními narážkami na 

oblečení, na stavbu těla nebo na vzhled, či s vyzývavými pohledy? (Osoba se při takovém 

jednání může cítit nepohodlně, trapně nebo ohroženě.)“ 

„Vyznačte, prosím, zda jste se v EUREGNIA setkal/a s nějakou formou šikany (pravidelné 

omezování, ponižování od kolegů/yň)?“ 

Všechny z vyznačených otázek vyšly ve 100 % buď s odpovědí „nikdy jsem neslyšel/a, že by se něco 

takového v EUREGNIA stalo“/“nikdy se mi nic podobného osobně nestalo“, nebo že situaci 



nedokážou posoudit a že neví. V žádné z otázek nebyla ani jednou vybrána možnost 

přímé/nepřímé zkušenosti s těmito situacemi.  

 

V rámci institucionálního nastavení je otázkou, jak by zaměstnanci a zaměstnankyně řešili tři 

zmíněné situace, v této chvíli pouze na hypotetické rovině (v otázce bylo možné vybrat více 

odpovědí). Nejvíce zaměstnanců/kyň uvedla, že by se obrátila v takové situaci na vedení 

společnosti EUREGNIA (9 odpovědí), dále by se obrátili na kolegy/ně (6 odpovědí), či by situaci 

řešili přímo s původcem/původkyní takového chování (5 odpovědí). 3 respondenti/ky by vůbec 

nevěděli, na koho se v takové situaci obrátit, a 1 by se v takové situaci obrátil/a na instituci 

mimo EUREGNII, tedy na poradnu, oblastní inspektorát práce, Policii ČR apod.). 

K otázce hlášení sexuálního obtěžování či šikany na pracovišti bylo zaměstnanci/kyněmi 

v kvalitativní části šetření uvedeno, že by se obrátili na jednu (konkrétní) kolegyni, která se těší 

jejich důvěře. Tuto osobu vnímají jako osobu schopnou vyhodnotit, zda mají pokračovat dále 

k jednatelce či nikoliv. Obecně bylo však zmiňované, že pokud se něco někdy objeví, tak se jedná o 

problémy, kterou jsou zaměstnanci schopni sami vyřešit bez zapojení vedení.  

„Když máme problém, tak jdeme za (konkrétní) kolegyní, ta to vidí z jiných úhlů, dokáže 

poznat, jestli se to dotýká personalistiky, a podle potřeby to třeba probere s paní ředitelkou.“  

„Spíš řešíme, co by paní ředitelka už měla vědět a co ještě ne.“ 

„Nikdy se tady nic nestalo. Jsme semklý kolektiv. Vyjasní se to vždy na pracovní rovině.“ 

(Skupinové či individuální rozhovory, EUREGNIA) 



E PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  

Příručka pro užívání genderově senzitivního jazyka v komunikaci TA ČR  

Účelem této příručky je poskytnout návod k tomu, jak učinit komunikaci uvnitř kanceláře TA ČR i 

navenek zdvořilou a příjemnou vůči ženám i mužům. Doporučení nejsou závazná, jejich aplikace je 

ponechána na individuálním rozhodnutí. Předsednictvo TA ČR nicméně žádá užívání těchto principů 

ve všech dokumentech kanceláře.  

Dostupné z: https://www.tacr.cz/gender/160324_prirucka_gender_jazyk.pdf  

  

https://www.tacr.cz/gender/160324_prirucka_gender_jazyk.pdf


F PŘÍLOHY 

CHARAKTERISTIKY A STRUKTURA VZORKU 

Popis vzorku dotazníkového šetření 

 

Do analýzy bylo zařazeno celkem 16 respondentů/ek, kteří/ré zodpověděli/y všechny otázky. 

Výzkumný vzorek se skládal z 81,3 % žen (13) a 18,8 % mužů (3) viz následující graf F.1. Ve 

společnosti EUREGNIA bylo k 28. 2. 2022 zaměstnáno celkově 23 zaměstnanců, z toho 4 muži (17,4 

% z celku) a 19 žen (82,6 % z celku). Respondenti/ky z řad zaměstnanců a zaměstnankyň tak 

pokrývají 70 % celkového počtu zaměstnanců a mají skoro totožné rozložení dle mužů a žen, jako v 

celku. Rozdělení vzorku dotazníkového šetření dle druhu smlouvy bylo na dobu určitou 5 

respondentů/ek (31,3 %) v rámci dohody o provedení práce, dále jeden respondent či jedna 

respondentka má dohodu o provedení činnosti. Nejpočetnější skupina deseti respondentů/ek jsou 

zaměstnání v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou (62,5 % z celku) 



 

Z hlediska věku jsou nejvíce zastoupeny skupiny 31 až 49 let (tedy 56,3 % z celku) a 18-30 let (37,5 

% z celku). Nejméně početná byla skupina 50 let a více, (6,3 % z celku), viz graf F.2. 

 

Dalším parametrem, který byl zohledňován při hledání korelací mezi dotazníkovými otázkami, je 

délka práce v EUREGNII. Nejméně byli zastoupeni ti, kteří pracují v EUREGNII méně než jeden rok 



(18,8 % z celku), po nich byli zaměstnanci a zaměstnaknyně s délkou spolupráce 1 až 5 let (37,5 %), 

a nejpočetnější byla skupina, pracující v EUREGNII více než 6 let (43,8 %). 

 

Co se týče nejvyššího dosaženého vzdělání, polovina respondentů a respondentek (50 % z celku) 

mají středoškolské vzdělání s maturitou, 43,8 % má vysokoškolské (bakalářské, magisterské, 

postgraduální) a nejméně početná skupina, 6,3 %, má středoškolské s výučním listem. 



 

Poslední podstatnou otázkou, charakterizující vzorek dotazníkového šetření se týká péče o děti či 

nemocné členy rodiny. Otázka zněla „"Pečujete o někoho v rámci svého osobního života natolik, že 

Vám tato péče zabírá většinu Vašeho nepracovního času?". Z celku odpovědělo nejvíce 

zaměstnanců/kyň, že nepečují (10 odpovědí), dále se 5 zaměstnanců/kyň přihlásilo k péči o 

dítě/děti starší 3 let, a po jedné odpovědi bylo zmíněno jako pečování o jinou blízkou osobu a péče o 

dítě/děti mladší 3 let (viz graf F.5). 

 

Popis vzorku skupinových diskusí a individuálních rozhovorů 

Celkem se uskutečnily 2 skupinové diskuse, obě dne 20. 4. 2022. 

Obě skupinové diskuse sestávaly ze 4 respondentek a dvou respondentů zastupujících řadové 

zaměstnané. 

Proběhly také dva individuální rozhovory.  Osobní rozhovor s majitelkou společnosti byl realizován 

20. dubna 2022. Druhý rozhovor byl veden se zaměstnanou osobou na řadové pozici a to skrze on-

line nástroj. On-line rozhovor se konal 4. května 2022.  
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