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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce „Analýza pracovního trhu dopravních pilotů v EU“ je posouzení 

současných trendů na pracovním trhu dopravních pilotů v Evropě, vytvoření dostatečné datové 

základny a nalezení vhodných ukazatelů, díky kterým bude možné popsat současný stav a 

potenciál pro budoucnost. 

V první části práce je uveden přehled formou literární rešerše v dané problematice. Práce zde 

uvádí, jak vypadal vývoj pracovního trhu dopravních pilotů a popisuje zásadní události, které 

vývoj trhu ovlivnily. Další část práce se zaměřuje na současný stav pracovního trhu, datovou 

základnu a problematiku životního cyklu dopravních pilotů. Na základě analýzy z poznatků 

rešerše jsou uvedené ukazatele trhu, které vyznačují současné trendy pracovního trhu 

dopravních pilotů.  

Součástí práce je také dotazníkové šetření, jehož cílem je statistické potvrzení poznatků 

rešerše a doplnění datové základny. 

 

Klíčová slova: Pracovní trh, dopravní pilot, ukazatele trhu, vývoj trhu, zaměstnanost. 
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Abstract 

The main goal of the diploma thesis "Analysis of the labor market of transport pilots in the EU" 

is to assess the current trends in the labor market of transport pilots in Europe, creating a 

sufficient database and finding suitable indicators that will make it possible to describe the 

current state and potential for the future. 

The first part of the thesis provides an overview of literary research in the field. The work 

presents what the development of the labor market of transport pilots looked like and describes 

the major events that affected the development of the market. The next part of the work focuses 

on the current state of the labor market, the database and the issue of the life cycle of transport 

pilots. Based on the analysis of the research findings, the market indicators are given, which 

indicate the current trends in the labor market of transport pilots. 

Another part of the work is also a questionnaire survey, which aims to statistically confirm the 

findings of the search and supplement the database. 

Keywords: Labor market, airline pilots, market indicators, market development, employment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi poskytli podklady pro vypracování této 

práce. Zvláště pak děkuji panu doc. Ing. Peterovi Vittekovi Ph.D., za odborné vedení a 

konzultování diplomové práce a za rady, které mi poskytoval po celou dobu mého studia. 

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat svým rodičům a blízkým za materiální a morální 

podporu, které se mi dostávalo po celou dobu studia. 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem „Analýza pracovního trhu dopravních pilotů 

v EU“ vypracoval samostatně a použil k tomu úplný výčet citací použitých pramenů, které 

uvádím v seznamu přiloženém k diplomové práci. 

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu §60 Zákona č.121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon).  

                                                                                          

                                 

 

 

Praze dne 3. května 2022                                        



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................13 

1. Vývoj pracovního trhu dopravních pilotů ..............................................................14 

1.1 Milníky ve vývoji pracovního trhu dopravních pilotů .........................................14 

Teroristické útoky z 11. září 2001..............................................................................14 

Poptávka po letecké dopravě stoupá v letech 2002-2006 .........................................15 

Světová ekonomická krize – 2008 .............................................................................17 

1.2 Datová základna .............................................................................................18 

1.2.1 Náhled do globální demografie pilotů v průběhu pandemie Covid-19 ..........18 

1.2.2 Globální demografie pilotů ...........................................................................20 

1.2.3     Demografie pilotů v Evropě ..........................................................................21 

1.2.3 Demografie pilotů v USA .............................................................................23 

1.3 Současný stav na pracovním trhu dopravních pilotů........................................26 

1.3.1 Vývoj pracovního trhu dopravních pilotů před a v období pandemie ............27 

1.3.2 Atypické pracovní smlouvy ..........................................................................31 

2. Životní cyklus dopravních pilotů a základní principy kvalifikací .........................33 

2.1 Základní principy kvalifikací dopravních pilotů .................................................33 

2.1.1 Požadavky na udržení platnosti třídní a typové kvalifikace...........................34 

2.1.2 Podmínky vydání Osvědčení zdravotní způsobilosti ....................................35 

2.1.3 Věkové omezení ..........................................................................................35 

2.2 Životní cyklus dopravních pilotů ......................................................................36 

2.2.1 Fáze životního cyklu dopravního pilota ........................................................36 

2.2.2 Fáze životního cyklu pilota dle věku .............................................................37 

2.2.3 Fáze životního cyklu pilota dle zkušeností ...................................................38 

2.2.4 Mladší první důstojník ..................................................................................39 

2.2.5 První důstojník .............................................................................................39 

2.2.6 Mladší kapitán .............................................................................................40 

2.2.7 Starší kapitán...............................................................................................41 

3. Stanovení ukazatelů pracovního trhu pilotů .........................................................42 

4. Dotazníkové šetření ................................................................................................46 

4.1 Zveřejnění dotazníkové šetření .......................................................................47 



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

4.2 Porovnání vzorku dotazníkového šetření.........................................................47 

4.3 Výtah dat z dotazníkového šetření dle fází životního cyklu pilota ....................50 

4.3.1 Základní data o pilotech ve všech fázích životního cyklu .............................50 

4.3.2 Výtah dat o pilotech ve fázi životního cyklu mladšího FO .............................51 

4.3.3 Výtah dat o pilotech ve fázi životního cyklu staršího FO ..............................53 

4.3.4 Výtah dat o pilotech ve fázi životního cyklu mladšího kapitána ....................55 

4.3.5 Výtah dat o pilotech ve fázi životního cyklu staršího kapitána ......................56 

5. Analýza dotazníkového šetření ..............................................................................59 

5.1 Metody ............................................................................................................59 

5.1.1 Krok 1 – Příprava .........................................................................................59 

5.1.2 Krok 2 – Existuje vztah? ..............................................................................60 

5.1.3 Krok 3 – Jak silný je vztah ...........................................................................61 

5.1.4 Krok 4 – Kde přesně je vztah? .....................................................................62 

5.2 Srovnání míry nezaměstnanosti na evropském trhu ........................................63 

5.3 Analýza závislosti míry zaměstnanosti na fázi životního cyklu dopravních pilotů

 63 

5.4 Analýza ukazatele „Nízký podíl pilotů by doporučil povolání pilota novým 

uchazečům“ ..............................................................................................................65 

5.5 Analýza ukazatele „Obava dopravních pilotů o zaměstnání“ ...........................66 

5.6 Analýza ukazatele – Ochota pilotů přijmout nižší mzdu ...................................68 

5.7 Analýza ukazatele – Podíl pilotů chystajících se ukončit kariéru ......................69 

5.8 Analýza ukazatele – Nízká úroveň loajality pilotů vůči leteckým společnostem

 71 

5.9 Analýza ukazatele – poměr nezaměstnaných pilotů je shodný s počtem pilotů 

v pořadníku uchazečů o pilotní pozice ......................................................................72 

5.10 Analýza spokojenosti pilotů s výší mzdy ......................................................73 

5.11 Validace výsledků ........................................................................................74 

6. Stanovení hypotéz vývoje pracovního trhu dopravních pilotů ............................75 

7. Závěr ........................................................................................................................77 

Seznam grafů ......................................................................................................................78 



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

Seznam příloh .....................................................................................................................79 

Seznam použité literatury ..................................................................................................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

Seznam obrázků 

Obrázek číslo 1 – Historická populace dopravních pilotů v USA (upraveno autorem) [3] 

Obrázek číslo 2 – Počet zaměstnanců leteckých společností v USA (upraveno autorem) [1] 

Obrázek číslo 3 – Celosvětový zisk z letecké dopravy a porovnání ztrát [5] 

Obrázek číslo 4 – Profil zaměstnanosti pilotů pro rok 2021/22 (upraveno autorem) [12] 

Obrázek číslo 5 – Porovnání věkového rozložení pilotů [12][14] 

Obrázek číslo 6 – Věkový průměr pilotů (upraveno autorem) [13]  

Obrázek číslo 7 – Počet aktivních pilotů v Evropě (upraveno autorem) [17] 

Obrázek číslo 8 – Priority pilotů před vypuknutím pandemie Covid-19 [9] 

Obrázek číslo 9 – Priority mladších pilotů před vypuknutím pandemie Covid-19 [9] 

Obrázek číslo 10 – Časové intervaly návratu pilotů leteckým společnostem dle regionu. [12] 

Obrázek číslo 11 – Množství pilotů, kteří by doporučili povolání pilota [10] 

Obrázek číslo 12 – Postup získávání kvalifikací dopravního pilota [16] 

Obrázek číslo 13 – Profil zaměstnanosti pilotů pro rok 2021/22 (upraveno autorem) [12] 

Obrázek číslo 14 – Porovnání podílu pohlaví dopravních pilotů [12] 

Obrázek číslo 15 – Porovnání věkového rozložení dopravních pilotů [14][12] 

Obrázek číslo 16 – Popis výpočtové tabulky 

Obrázek číslo 17 – Tabulka statistické významnosti [33] 

Obrázek číslo 18 – Porovnání zaměstnanosti v Evropě [12] 

 

 

 

 

 

 



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

Seznam tabulek 

Tabulka číslo 1 - Profil nezaměstnaných pilotů k říjnu 2020 [10] 

Tabulka číslo 2 – Demografie pilotů na území USA mezi lety 2012-2021 [14] 

Tabulka číslo 3 – Počet pilotů v USA dle věku k 31.12. 2021 [14] 

Tabulka číslo 4 – Fáze životního cyklu pilota dle věku 

Tabulka číslo 5 – Fáze životního cyklu pilota dle zkušeností 

Tabulka číslo 6 – Porovnání dotazníkového šetření s výsledky průzkumů Pilot Survey  

Tabulka číslo 7 – Výpočtová tabulka 1 

Tabulka číslo 8 – Výpočtová tabulka 2 

Tabulka číslo 9 – Výpočtová tabulka 3 

Tabulka číslo 10 – Výpočtová tabulka 4 

Tabulka číslo 11 – Výpočtová tabulka 5 

Tabulka číslo 12 – Výpočtová tabulka 6 

Tabulka číslo 13 – Výpočtová tabulka 7 

Tabulka číslo 14 – Výpočtová tabulka 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

Seznam symbolů a zkratek 

𝑋2  Testové kritérium Pearsonova testu nezávislosti 

ATO  Organizace schválená pro výcvik (Approved training organisation) 

ATPL(A) Dopravní pilot letounů (Airline pilot transport licence (airplanes)) 

B 737              Boeing 737 

CPL(A) Obchodní pilot letounů (Commercial pilot licence (airplanes))           

CPT   Kapitán  

FAA  Federal aviation administration 

fATPL   Frozen airline pilot transport licence  

FO   První důstojník (First officer) 

IR          Kvalifikace létání podle přístrojů (Instrument rating) 

MCC   Kvalifikace součinnosti ve vícečlenné posádce (Multi-crew cooperation) 

ME        Kvalifikace na vícemotorové letouny (Multi-engine rating) 

MEP      Kvalifikace na vícemotorové letouny se spalovacím motorem 

               (Multi-engine piston rating)  

MPL   Pilot ve vícečlenné posádce (Multi-Crew Pilot Licence) 

OSVČ   Osoba samostatně výdělečně činná 

PPL(A) Soukromý pilot letounů (Private pilot licence) 

SARS   Severe Acute Respiratory Syndrome 

SEP   Kvalifikace na jednomotorové letouny se spalovacím motorem  

           (Single-engine piston rating) 

SFO  Starší první důstojník (Senior first officer) 

SOP   Standardní operační postupy (Standard operation procedures) 

USA   Spojené státy americké (United States of America) 

WHO      Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

13 
 

Úvod 

Pracovní trh dopravních pilotů je zhruba každou dekádou ovlivněn negativní událostí, která 

má na jeho vývoj zásadní vliv. Zpravidla se jedná o události, které vedou k narušení ekonomiky 

a poklesu poptávky po cestování. Kořeny těchto událostí mohou být však také přírodní (výbuch 

sopky), nebo politické (ozbrojený konflikt nebo válka). Poslední krizí, která ochromila nejen 

pracovní trh dopravních pilotů, ale celé letectví a mnoho dalších odvětví, byla pandemie Covid-

19. Pandemie Covid-19 znamenala vynucení restrikcí za účelem omezení šíření pandemie, 

včetně omezení cestování. Ze dne na den tak značná část pracovního trhu pilotů přestala 

existovat, což vedlo k velké míře nezaměstnanosti. 

 Vývoj míry nezaměstnanosti pilotů v průběhu pandemie, až do současnosti, hraje 

v obsahu práce zásadní roli. Doba od vrcholu pandemie odezněla a poptávka po cestování se 

opět zvětšuje a „ruku v ruce“ se zlepšuje i situace na pracovním trhu dopravních pilotů. Nutno 

říct, že ne pro všechny piloty stejnou mírou. Z toho důvodu je součástí práce segmentace 

pilotů do čtyř fází životního cyklu pilota. Každá z fází životního cyklu pak popisuje, jak 

pandemie piloty ovlivnila a jaká je jejich situace na pracovním trhu v současnosti. Situace pilotů 

v jednotlivých životních fázích je popsána pomocí ukazatelů trhu, které byly nalezeny na 

základě analýzy vývoje pracovního trhu, současného stavu trhu, a dostupné datové základny.   

Součástí práce je dotazníkové šetření, které je určeno pro všechny dopravní a obchodní 

piloty v Evropě. Díky možnému zveřejnění dotazníkového šetření na sociálních sítích obsahuje 

dotazníkové šetření odpovědi od pilotů z 20 evropských zemí. Dotazníkové šetření obsahuje 

otázky, vyplývající z ukazatelů pracovního trhu a poznatků rešerše. Cílem šetření je potvrzení 

výsledků práce – ukazatelů. Dotazníkové šetření navíc slouží k doplnění datové základny.   

Na základě zjištěných ukazatelů trhu a statistického vyhodnocení dotazníkového šetření 

je možné posoudit trendy, které se v současnosti na pracovním trhu dopravních pilotů vyskytují 

a stanovit hypotézy vývoje trhu, kterými bude možno se v budoucnu dále zabývat. 
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1. Vývoj pracovního trhu dopravních pilotů 

Pracovní trh dopravních pilotů byl vždy ovlivněn mírou poptávky po letecké dopravě. Ačkoli 

poptávka po letecké dopravě a počet přepravených cestujících v průměru každoročně 

stoupají, letectví je v nepravidelných časových intervalech postiženo krizí, která poptávku po 

letecké dopravě prudce strhne a s ní i poptávku po pilotech [1]. 

V minulosti byl již trh několikrát ochromen různým druhem krizí, které v konečném důsledku 

vždy vedly k rušení letů, ať už z důvodu nízkého počtu cestujících, či z důvodu omezení 

provozu mezi jednotlivými státy. Časovou linii jednotlivých událostí, které vedly ke krizím 

v letectví a snížení poptávce po pilotech, je možné vidět na obrázku číslo 1. Pro lepší 

porozumění vlivu na pracovní trh pilotů je v následujících kapitolách každá událost detailně 

popsána. 

Graf na obrázku číslo 1 popisuje historickou populaci dopravních pilotů v USA. Jelikož zájmem 

této práce je především situace na evropském trhu pilotů, můžeme přeskočit události jako 

válka v Perském zálivu a asijská finanční krize. Tyto události měly vliv na poptávku po letecké 

dopravě především v oblasti Severní Ameriky a Asie.  

 

1.1 Milníky ve vývoji pracovního trhu dopravních pilotů  

Následující kapitoly popisují hlavní milníky – události, které předznamenaly velké změny ve 

vývoji pracovního trhu dopravních pilotů. Tyto události vedly zpravidla k negativním změnám 

na pracovním trhu, tedy k poklesu poptávky po pilotech, propuštění, snižování mezd.  

Teroristické útoky z 11. září 2001 

Okamžitě po atentátu 11. září byl v USA na téměř týden pozastaven letový provoz jako 

opatření proti dalším atentátům. To samozřejmě ochromilo letectví především v USA, nicméně 

mezinárodní odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Po uvedení letového provozu do 

normálního stavu zaznamenaly letecké společnosti dramatické snížení počtu přepravených 

cestujících. Poptávka po letecké dopravě klesla téměř o 30 %, což vedlo ke ztrátě zhruba 

62 000 pracovních míst v letectví [2].  11. září jednoduše změnilo pohled veřejnosti na 

bezpečnost letecké dopravy. Strach z létaní se podařilo minimalizovat zavedením přísných 

letištních prohlídek a opatření. Přesto se letecké společnosti musely potýkat s dalšími 

problémy, mimo snížení poptávky po letecké dopravě komplikovaly fungování leteckým 
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společnostem také vyšší ceny paliva a prodloužení časů spjatých s bezpečnostní prohlídkou. 

Z výše zmíněných důvodů nezbylo leteckým společnostem nic jiného než propouštět velké 

množství pilotů. Situace se brzy přenesla i na evropský trh, zejména u síťových dopravců, kteří 

byli nuceni rušit značné množství dálkových letů [1].   

 

Obrázek číslo 1 – Historická populace dopravních pilotů v USA (upraveno autorem) [3] 

 

Poptávka po letecké dopravě stoupá v letech 2002-2006 

Po opadnutí strachu z událostí 11. září se poptávka po letecké dopravě začíná opět zvolna 

zvětšovat. Nicméně pracovní trh dopravních pilotů stále stagnuje a v mnoha leteckých 

společnostech dochází k dalšímu propouštění zaměstnanců. Ke stagnování pracovního trhu 

navzdory zvýšení poptávky po letecké dopravě vedly 2 faktory: 

• Snížení cen letenek – vedlo ke snížení příjmu za přepraveného cestujícího 

• Rychle rostoucí ceny paliva  
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Tyto faktory vedly letecké společnosti k maximálnímu omezení výdajů. Z důvodu velké 

konkurence nebyly letecké společnosti schopny zvednout příjmy z cen letenek. Hlavní problém 

však představovaly ceny paliva, které se od konce 90. let do roku 2006 téměř ztrojnásobily [1]. 

Na obrázku číslo 2 je možné vidět celkový počet zaměstnanců leteckých společností. Ten od 

roku 2001 stále klesá až do roku 2006, kdy je zaznamenáno mírné zvyšování zaměstnanosti.  

Do pracovního trhu dopravních pilotů zasáhla také epidemie SARS. Jak ukázal dopad 

epidemie SARS, která vedla k přibližně 8 000 případům po celém světě, převážně v Číně, 

Hongkongu, Tchaj-wanu, Singapuru a Kanadě, opatření a chybné začátky mohou způsobit 

přetrvávající strach. Rychlé šíření viru prostřednictvím mezinárodního cestování přimělo 

Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) 15. března 2003 vydat první cestovní upozornění 

týkající se SARS. Když bylo 23. dubna na seznam přidáno Toronto, dominový efekt byl 

okamžitý: Nejméně 11 zemí jej následovalo a doporučilo svým občanům, aby se zdržovali 

doma. Opatření bylo zrušeno o šest dní později, ale cestování mimo USA do celé Kanady 

příští měsíc přesto kleslo o 33 procent [2].  

 

Obrázek č. 2 – Počet zaměstnanců leteckých společností v USA (upraveno autorem) [1] 
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Světová ekonomická krize – 2008  

Globální krize po roce 2008 si vybrala svou daň na leteckých společnostech v oblasti osobní i 

letecké nákladní dopravy. Ačkoli klesající poptávka byla očekávána jako součást cyklického 

poklesu po nějakou dobu, krize přišla rychleji a zasáhla hlouběji, než se předpokládalo. 

Nejdříve do zisků získaných v roce 2008 zasahovaly raketově rostoucí ceny pohonných hmot, 

poté poptávku po letecké dopravě oslabovalo rozsáhlé zhroucení finančního sektoru. Tato 

situace nevyhnutelně vedla k přerušení náboru nových pilotů a v některých případech 

k propouštění [4]. Na obrázku č. 1 si můžeme povšimnout výrazného poklesu v počtu nových 

dopravních pilotů. Finančních ztráty, které vedly k rozrušení pracovního trhu dopravních pilotů 

jsou patrné na obrázku č. 1. Na obrázku č. 3 je též patrný obrovský rozdíl mezi ztrátami 

z celosvětové ekonomické krize a ztrátami v období pandemie Covid-19, které jsou viditelně 

vyšší. 

 

Obrázek č.3 – Celosvětový zisk z letecké dopravy a porovnání ztrát [5] 

V průběhu opětovného zotavení ekonomické situace, které nastalo během roku 2012, došlo 

k dalšímu strmějšímu nárůstu počtu nových dopravních pilotů, což je patrné na obrázku       

číslo 1. Tento strmý nárůst pokračoval až do pandemie Covid-19 v roce 2020 [5][6].  
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1.2 Datová základna 

Pro provedení analýzy pracovního trhu dopravních pilotů je nezbytné provést detailní průzkum 

demografie obchodních pilotů. Zajímá nás nejen současný stav na trhu, ale také pohled do 

minulosti. 

1.2.1 Náhled do globální demografie pilotů v průběhu pandemie Covid-19 

Pandemie COVID-19 měla a stále má značný dopad na letecký průmysl. Neodmyslitelnou 

součástí leteckého průmyslu jsou piloti, jejichž životy pandemie také značně ovlivnila. Silný 

pokles poptávky po letecké dopravě a zavedení mezinárodních restrikcí v cestování dostalo 

několik leteckých společností na pokraj bankrotu [7]. Některé letecké společnosti musely 

přerušit provoz, zatímco ostatní dosáhly rekordně nízkého počtu letů a mimo jiné také 

zrychleného vyřazování starších letadel [8]. 

Celý rok 2020 byl ve znamení poklesu poptávky po letecké dopravě, a proto je důležité vědět, 

jaký byl skutečný dopad na pracovní trh dopravních pilotů. K říjnu 2020 bylo celosvětově 

nezaměstnaných rekordních 30 % pilotů [9]. Toto číslo je přímým opakem poptávky po pilotech 

z roku 2019, kdy byla poptávka extrémně vysoká, zejména v Číně a na Blízkém východě. 

V roce 2020 dosáhla míra nezaměstnanosti v Číně 43 %. Podobně vysoké číslo zaznamenala 

také Jižní Amerika s mírou nezaměstnanosti 41 %. Nejlépe si v průběhu pandemie vedla 

Severní Amerika s 20 % nezaměstnaných. Poptávka v Severní Americe zůstala navzdory 

pandemii relativně stabilní především díky vnitrostátním letům, a nižnímu množství restrikcí 

v cestování [10].  

Z výzkumu The Pilot Survey, pro rok 2020 vyplývá, že kromě 30 % nezaměstnaných pilotů je 

dalších 17 % pilotů na neplaceném volnu. Největší podíl pilotů na neplaceném volnu má Čína 

s 24 % a dále Evropa s 16 % [10].  

4 % pilotů tvoří skupinu, která si našla práci mimo svůj obor, například jako řidiči apod [11]. Je 

šokující realitou, že k únoru 2021 je pouhých 43 % pilotů zaměstnaných u některé z leteckých 

společností, a tedy více než polovina pilotů je nezaměstnaná [10].  

Ze skupiny nezaměstnaných pilotů byl v říjnu 2020 proveden výzkum, jehož účelem bylo zjistit, 

zdali se piloti stále snaží hledat práci v leteckém odvětví, či se rozhodli věnovat jinému 

povolání [10]. Výsledky výzkumu jsou vidět v tabulce číslo 1. Údaje v tabulce číslo 1 

pojednávají o globální situaci na pracovním trhu pilotů. 
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V tabulce číslo 1 je patrné, že dvě třetiny nezaměstnaných pilotů aktivně hledá nové pilotní 

pozice, zatímco zbylá třetina pilotů vyčkává na zotavení pracovního trhu nebo z letectví úplně 

odešla.  

 

Tabulka č. 1 - Profil nezaměstnaných pilotů k říjnu 2020 [10] 

Profil nezaměstnaných pilotů k říjnu 2020 

Aktivně hledám nové pilotní příležitosti 66 % 

Čekám na zotavení leteckého sektoru, než začnu hledat novou pilotní pozici 15 % 

Hledám práci v jiném oboru 9 % 

Chystám se do penze 7 % 

Jsem v procesu výběrového řízení na pilotní pozici 3 % 

Na obrázku číslo 4 je znázorněn rozdíl v zaměstnaneckém profilu dopravních pilotů pro rok 

2021 a rok 2022. O rapidním zotavování poptávky po pilotech není pochyb.  

                 

Obrázek č. 4 – Profil zaměstnanosti pilotů pro rok 2021/22 (upraveno autorem) [12] 
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1.2.2  Globální demografie pilotů  

V roce 2017 bylo na pracovním trhu odhadem 290 000 dopravních pilotů [13]. Obrázek číslo 

5 znázorňuje globální věkové rozložení dopravních pilotů. Data byla nasbírána ve 3 

průzkumech Pilot Survey s celkovým množstvím 6 000 odpovědí. Pravá část obrázku číslo 5 

popisuje věkové rozložení pilotů v USA z oficiálního zdroje FAA [14]. Podrobnější věkové 

rozložení je znázorněno v tabulce číslo 3 – Počet pilotů v USA dle věku k 31.12. 2021.    

Obrázek číslo 5 – porovnání věkového rozložení pilotů [12][14] 

Při porovnávání levého a pravého grafu na obrázku č. 5, můžeme vidět patrné rozdíly 

v procentuálním věkovém rozložení pilotů. Patrným rozdílem je například menší množství 

pilotů ve věku 25-34 let v USA. Důvodem je zejména rozdílný přístup k výcviku. V USA je po 

pilotech požadováno 1500 letových hodin k možnosti létat na dopravních letounech, což 

zabere podstatně déle času než například v Evropě, kde je postup rychlejší (viz kapitola č.2.1 

– základní principy kvalifikací dopravních pilotů) [15]. Další z důvodů k rozdílu mezi věkovým 

rozložením výzkumu Pilot Survey [12] a USA, je věkový průměr pilotů. Ten je v Americe, 

s největším podílem pilotů v USA, nejvyšší na světě – průměrný věk pilota v Americe se 

pohybuje okolo 48 let. [13] Přehled průměrného věku dopravních pilotů, v různých částech 

světa, je znázorněn na obrázku číslo 6. 

S ohledem na důvody nepřesností uvedené výše, se demografie uvedená průzkumem Pilot 

Survey dá považovat za velmi podobnou demografii v USA.  

2%

15%

29%
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Globální věkové rozložení 
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méně než 24 let 25-34 let
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Obrázek číslo 6 – Věkový průměr pilotů (upraveno autorem) [13] 

1.2.3     Demografie pilotů v Evropě 

Obrázek číslo 7 popisuje množství pilotů, kteří disponují některou z pilotních kvalifikací. Na 

obrázku najdeme například počet dopravních, obchodních nebo soukromých pilotů v Evropě 

mezi roky 2019 až 2021. Předmětem této práce jsou dopravní piloti, z toho důvodu se 

zajímáme výhradně o piloty s kvalifikacemi ATPL(A) a MPL. Množství pilotů, kteří disponují 

těmito kvalifikacemi, je na obrázku číslo 7 červeně vyznačeno.  

Potenciálními dopravními piloty jsou též držitele kvalifikace CPL(A) – Obchodní pilot letounů. 

Takový pilot však musí projít dalším výcvikem a disponovat kvalifikacemi jako IR – kvalifikace 

na létání podle přístrojů [16] (viz. Kapitola číslo 2.1 – základní principy kvalifikací dopravních 

pilotů). Není bohužel v silách této práce zjistit, kolik z držitelů kvalifikace CPL je potenciálním 

uchazečem o pozici dopravního pilota, z toho důvodu jsou z výzkumu práce vynecháni.  
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Obrázek číslo 7 – počet aktivních pilotů v Evropě (upraveno autorem) [17] 

Jednotlivá čísla na obrázku číslo 7 znázorňují počty „aktivních“ pilotů. Dle definice FAA [14] se 

za aktivního pilota považuje: „Ten, kdo je držitelem platného letového osvědčení a platného 

osvědčení zdravotní způsobilosti.“ V tomto množství pilotů jsou tím pádem zahrnuti i piloti, 

kteří jsou nezaměstnaní, ale udržují si platné kvalifikace. 

Z obrázku číslo 7 je patrný nárůst počtu pilotů, a to i v období pandemie Covid-19. Nárůst 

počtu pilotů se však celkově zpomalil, a to již před vypuknutím pandemie Covid-19. Příčiny 

menšího nárůstu počtu pilotů, ještě před vypuknutím pandemie byly především geopolitické 

nejistoty jako odchod Velké Británie z Evropské unie [13]. Dále také silná poptávka po pilotech 

na Blízkém východě [18].  

Datová základna o dopravních pilotech v Evropě je dále doplněná o data získaná pomocí 

odpovědí dotazníkového šetření, které je součástí této práce. 
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1.2.3 Demografie pilotů v USA 

Do součásti datová základna jsem zařadil také demografii pilotů v USA. Důvodem jsou 

především velmi detailně vedené záznamy o množství pilotů, které si vede FAA. Díky těmto 

údajům je také možné udělat si rychlý obrázek o počtech pilotů v Evropě a v USA. 

V tabulce číslo 2 jsou znázorněná data o „aktivních“ pilotech v rozmezí let 2012 až 2021. Data 

obsahují informace o množství pilotů v jednotlivých kategoriích. Kategorie představují 

kvalifikace, které mají piloti zapsány v osvědčení letové způsobilosti. V tabulce jsou navíc 

informace o dodatečných kvalifikacích letového instruktora a držitele kvalifikace přístrojového 

létání. Důležité jsou též údaje o příbytků nebo úbytku pilotů v jednotlivých letech, které jsou 

znázorněny v posledním řádku tabulky. Jedná se pouze o příbytek či úbytek mezi dopravními 

piloty, kteří jsou předmětem této práce.  

V kategorii ostatní jsou zahrnuti piloti, kteří jsou držiteli kvalifikací pilot ultralehkých letounů, 

pilot kluzáků a pilot vrtulníků. Držitelé těchto kvalifikací jsou z podrobnější datové základny 

vynecháni, podobně jako držitele kvalifikace soukromého pilota – PPL a obchodního pilota – 

CPL.  

Tabulka číslo 3 obsahuje data o počtech pilotů v jednotlivých věkových intervalech. Věková 

rozmezí jsou členěna s odstupem 4 let. Věk pilotů je použit pro srovnání s globálními daty a 

daty z dotazníkového šetření, na základě čehož je možné se kriticky zamyslet nad rozdílem 

mezi globální populací pilotů a vzorkem z dotazníkového šetření.  

Zajímavostí je poměrně velké množství dopravních pilotů s věkem 65 let a více [14]. Na tyto 

piloty se pochopitelně vztahují specifická pravidla popsaná v kapitole číslo 2.1 – Základní 

principy kvalifikací dopravních pilotů. 
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Tabulka číslo 2 – Demografie pilotů na území USA mezi lety 2012-2021 [14] 

Kategorie 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Celkový počet pilotů 720 605 691 691 664 565 633 317 609 306 584 362 590 039 593 499 599 086 610 576 

Soukromí piloti 161 459 160 860 161 105 163 695 162 455 162 313 170 718 174 883 180 214 188 001 

Obchodní piloti 104 610 103 879 100 863 99 880 98 161 96 081 101 164 104 322 108 206 116 400 

Dopravní piloti 163 934 164 193 164 947 162 145 159 825 157 894 154 730 152 933 149 824 145 590 

Piloti ve výcviku (studenti) 250 197 222 629 197 665 167 804 149 121 128 501 122 729 120 546 120 285 119 946 

Počet pilotů kromě studentů 470 408 469 062 466 900 465 513 460 185 455 861 467 310 472 953 478 801 490 630 

Ostatní 40 405 40 130 38 617 39 512 40 005 37 633 36 528 35 978 36 123 38 423 

                      

Piloti s kvalifikací FI 121 270 117 558 113 445 108 564 106 692 104 382 102 628 100 993 98 842 98 328 

Piloti s kvalifikací IR 317 169 316 651 314 168 311 017 306 652 302 572 304 329 306 066 307 120 311 952 

                      

Příbytek/úbytek dopravních pilotů oproti 
předešlému roku   -754 2 802 2 320 1 931 3 164 1 797 3 109 4 234   
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Tabulka číslo 3 – Počet pilotů v USA dle věku k 31.12. 2021 [14] 

Věkové rozmezí 

Kategorie 

Celkový počet pilotů Piloti ve výcviku (studenti) Soukromí piloti Obchodní piloti Dopravní piloti Letoví instruktoři 

Celkové množství 720 603 250 197  173 606  119 827  170 086  121 270  

14-15 552  552  0  0  0  0  

16-19 24 568  18 615  5 613  329  0  117  

20-24 75 925  41 178  19 161  14 481  1 020  7 264  

25-29 89 307  49 116  14 152  19 366  6 517  11 828  

30-34 76 933  39 706  13 230  12 923  10 814  12 264  

35-39 69 460  28 513  13 102  10 667  16 861  13 933  

40-44 60 499  20 740  12 217  8 262  18 960  12 772  

45-49 50 597  13 375  10 703  6 493  19 647  11 184  

50-54 56 118  11 754  13 181  7 357  23 301  11 664  

55-59 59 212  9 753  15 512  7 829  25 314  10 639  

60-64 56 972  7 335  17 927  8 096  22 551  9 328  

65-69 43 117  4 802  16 941  8 082  12 182  7 928  

70-74 28 915  2 862  11 814  6 904  6 439  6 109  

75-79 17 718  1 314  6 567  5 259  3 996  3 999  

80 a více 10 710  582  3 486  3 779  2 484  2 241  
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1.3 Současný stav na pracovním trhu dopravních pilotů  

Kapitola popisuje souvislosti a vztah mezi leteckými společnostmi a dopravními piloty. Z vývoje 

pracovního trhu dopravních pilotů vyplývá, že piloti a letecké společnosti jsou na sobě 

vzájemně závislí. Dokud budou mít letecké společnosti poptávku po cestování, transportu 

zboží či dalších druzích leteckých prací, budou závislé na určité dostupnosti dopravních pilotů. 

Podobně jsou piloti závislí na leteckých společnostech, které jim dávají práci a tím zajišťují 

jejich živobytí. Jako v jakémkoli jiném oboru je na trhu rozhodující poměr mezi poptávkou a 

nabídkou, stejně tak je tomu i na pracovním trhu s dopravními piloty [1].  

Zjednodušeně se dá trh popsat následujícím způsobem. Je-li silná poptávka po cestování, pak 

budou letecké společnosti potřebovat více letadel, a i více frekvencí, a tedy více pilotů pro 

pokrytí nabídky. Letecké společností začnou nabírat nové piloty. Protože je poptávka vysoká 

a pilotů je málo, letecké společnosti nabízejí vysoké odměny a mají nižší požadavky na danou 

pozici. Tato situace velmi dobře svědčí pilotům, a z hlediska příjmů samozřejmě i leteckým 

společnostem. Z pohledu pracovního trhu dopravních pilotů je však jisté, že letecké 

společnosti jsou na pilotech více závislí a musejí tak piloty dostatečně motivovat k setrvání 

v dané letecké společnosti [19].  

Situace je obrácená v případě, že z jakéhokoliv důvodu dojde ke snížení poptávky po letecké 

dopravě. Všeobecně reagují letecké společnosti snížením kapacit, zvýšením load faktoru a 

snížením cen letenek. Mimo všeobecná opatření vede taková situace letecké společnosti 

k přerušení hledaní nových pilotů a pokud se poptávka stále snižuje, pozdějšímu propouštění 

již zaměstnaných pilotů. Nyní jsou na leteckých společnostech daleko více závislí piloti, 

kterých je přebytek. Letecké společnosti tedy pochopitelně reagují zvýšením požadavků na 

přijetí pro danou pozici a snížením odměn za vykonanou práci [20]. 

Výše popsaná situace se v minulosti již několikrát opakovala [1] a s největší pravděpodobností 

se znovu opakovat bude. Jednotlivé příklady, kdy došlo k obratech na pracovním trhu 

dopravních pilotů jsou uvedeny v kapitole č. 1 – Vývoj pracovního trhu dopravních pilotů.  

Každé výše popsané zvýšení nebo snížení poptávky po letecké dopravě má na vývoj 

pracovního trhu zásadní vliv. Letecké společnosti a piloti jsou v důsledku těchto vlivů nuceni 

učinit určité změny či opatření, které způsobují mezi piloty a leteckými společnostmi pozitivní 

či negativní následky. 
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Cílem je popsat tyto změny či opatření, které letecké společnosti a piloti vytvářejí, a na základě 

toho nalézt ukazatele, které popisují jak současný stav pracovního trhu pilotů, tak i jeho 

budoucí vývoj. 

Nejlepším způsobem, jakým najít ukazatele pracovního trhu pilotů, je analyzovat jeho vývoj 

v období před pandemií Covid-19 a v období pandemie.  

1.3.1 Vývoj pracovního trhu dopravních pilotů před a v období pandemie  

Od roku 2012 se výrazně zvedla poptávka po letecké dopravě po nedávno uplynulé 

ekonomické krizi a zvolna se zvětšovala až do roku 2019 [21]. Poptávka po pilotech se dostala 

na svůj vrchol mezi roky 2017-2019, kdy z důvodu nedostatku pilotů museli některé letecké 

společnosti, například Ryanair, zrušit tisíce letů [22]. V první třetině roku 2020 došlo k silnému 

omezení letového provozu v důsledku šíření pandemie Covid-19, což vedlo k velkému poklesu 

poptávky a následnému propouštění pilotů [23].  

Během několika měsíců roku 2020 došlo k velkému obratu na pracovním trhu dopravních 

pilotů a následným změnám přístupu jak leteckých společností k pilotům, tak pilotům 

k leteckým společnostem. 

U pilotů došlo po vypuknutí pandemie Covid-19 ke změně priorit, které určují jejich 

spokojenost, a podle kterých si piloti vybírají ideální leteckou společnost. Výzkum Pilot Survey 

2020 [9], který se mimo jiné zabýval právě prioritami pilotů, dospěl k výsledku, který popisuje 

obrázek číslo 8. 

 

Obrázek číslo 8 – Priority pilotů před vypuknutím pandemie Covid-19 [9] (upraveno autorem) 

Za důležité považuji zmínit, že priority pilotů se s narůstajícím věkem a zkušenostmi začínají 

lišit. Zatímco mladí piloti se soustředí na nalétávání hodin a výdělek pro splacení nákladů na 

výcvik (viz. obrázek číslo 9), piloti zkušenější, především kapitáni, dávají přednost 

pravidelnému letovému řádu [19].  
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Obrázek číslo 9 – Priority mladších pilotů před vypuknutím pandemie Covid-19 [9]  

(upraveno autorem) 

Ihned po prvních dopadech pandemie Covid-19 došlo ke změně priorit pilotů. Ve všech 

věkových kategoriích se stala nejdůležitější prioritou jistota zaměstnání. Výsledky výzkumu 

Pilot Survey 2020/21 ukazují, že v roce 2019 mělo o jistotu svého zaměstnají obavy 52 % 

dopravních pilotů, a v roce 2020 až 82 % pilotů [9] [10]. Druhou nejdůležitější prioritou by podle 

výsledků výzkumu byla kultura letecké společnosti. K posunutí této priority přispěl zřejmě fakt, 

že spoustě pilotů se zdál přístup leteckých společností po vypuknutí pandemie značně 

neférový. Zejména z důvodu propouštění pilotů s velmi vysokou senioritou, či pilotů 

označených jako tzv. „Bad Apples“, za které byli označení ti piloti, kteří podle leteckých 

společností „neplnili své povinnosti“ [24]. O důležitosti kultuře letecké společnosti vypovídají 

také některé z komentářů pilotů získaných z Pilot Survey: 

„Mám pocit, že letecké společnosti zapomněly na dlouhé roky práce, které do nich piloti vložili, 

aby je přivedli k úspěchu. Piloti se stali obětmi této situace a já jsem ztratil jakoukoli důvěru 

v další rozhodnutí, které vedení aerolinky udělá.“ – Pilot Survey 2021 [10] 

Propuštění pilotů bez jakéhokoliv systému vedlo také k úpadku na loajalitě pilotů vůči leteckým 

společnostem. Průzkum COVID-19 and airline employment [21] prokázal, že většina 

dopravních pilotů nepociťuje loajalitu vůči letecké společnosti, která je zaměstnává [21]. 

Koronavirová krize navíc situaci ještě zhoršila [12]. Problém může nastat, pokud se opět 

razantně navýší poptávka po pilotech v jiných částech světa s lákavějšími podmínkami. 

Někteří piloti pak nebudou váhat a stávající leteckou společnost opustí. 

Letecké společnosti se v době před pandemií těšili velké poptávce po cestování. Netýkalo se 

to všech leteckých společností, neboť některé trápilo uzemnění letounu B 737 MAX a některé 

Brexit, ale pro většinu velkých společností byl největší problém nedostatek pilotů [25].  
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Nedostatek pilotů může být pro letecké společnosti stejně závažný problém jako pandemie         

Covid-19, či jakákoliv jiná krize, která způsobí přebytek pilotů, v obou případech musí letecké 

společnosti rušit linky. Otázkou v případě nedostatku pilotů tedy je, jak piloty nalákat nebo si 

je udržet? Nabízí se jednoduchá odpověď: zvednutí mzdy. Výzkum An Empirical study of 

Ryanair [19] však poukazuje na fakt, že značná část pilotů od společnosti odešla navzdory až 

20% navýšení mzdy [26]. Z článku BBC News vyplývá, že piloti byli nespokojeni 

s nedostatečným množstvím výhod, které mají jejich kolegové z jiných leteckých společností, 

k poměru práce, kterou musí vykonávat [27].  

Z výše uvedeného je patrné, že letecké společnosti by v případě nedostatku posádek neměli 

jako motivaci používat pouze zvýšení mezd. Spousta leteckých společností, zejména síťových 

dopravců a vlajkových aerolinek nabízí spoustu zaměstnaneckých výhod jako je zajištění 

bydlení, letenky zdarma atd. I přes množství výhod není možné pilotům vždy vyhovět ve 

vyvážeností mezi prací a osobním životem.  

V posledních letech se mezi leteckými společnostmi a piloty prosazuje tzv. „Atypical 

Employment“ [20].  Jedná se o situaci, kdy pilot nepracuje pro společnost na hlavní pracovní 

poměr nebo nemá smlouvu přímo s leteckou společností ale s některou z agentur, které tyto 

typy kontraktů zpracovávají. V současnosti je několik možností, které mohou letecké 

společnosti nabízet jako Atypical Employment. Jednotlivé druhy kontraktů jsou rozebrány 

v kapitole číslo 1.3.2 – Atypické pracovní smlouvy. Atypical employment přináší výhody jak pro 

piloty, tak pro letecké společnosti. Z hlediska leteckých společností je principem Atypical 

kontraktu najmout, co největší množství pilotů na letní sezonu a na zimní sezonu kontrakt 

přerušit. Využívají je nejčastěji charterové a nízko nákladové společnosti. Jak bylo zjištěno 

z výzkumu Study on employment and working conditions, piloti využívají Atypical kontraktů, 

především z důvodu vlastní organizace času [28].  

Vypuknutí pandemie Covid-19 a následný úpadek poptávky z důvodu uzávěr hranic států a 

rušení letů způsobilo vznik obrovského přebytku dopravních pilotů ve velmi krátké době. 

Leteckým společnostem nezbylo než razantně omezit výdaje, což za současné situace 

znamenalo propuštění zaměstnanců. Za situace, kdy počet přepravených cestujících klesl o 

téměř 85 %, neměly letecké společnosti příliš na výběr [23]. Můžeme říct, že pracovní trh 

dopravních pilotů v Evropě zmizel stejně rychle, jako přišla samotná pandemie. Nedá se však 

říct, že by se tak vážný úpadek týkal celého světa, například v USA nebyl pracovní trh tak silně 

oslaben, zejména z důvodu rozvinuté regionální dopravy a jednotným protiepidemickým 

opatřením [10].  
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Většině pilotů, kteří z důvodu pandemické krize nepřišli o zaměstnání, byly zhoršeny pracovní 

podmínky, a to především formou snížení mezd a zrušení pravidelných letových řádů [10]. 

Z výzkumu Pilot Survey 2021 vyplývá, že až 82 % pilotů je ochotno přijmout nižší mzdu, aby 

si udrželi své zaměstnání. Ve spojení celkově horších podmínek, odchodu spousty zkušených 

pilotů do důchodu či jiného oboru, a navíc v kombinaci s některými Atypical kontrakty (zejména 

pay-to-fly) se dostáváme do situace, která může způsobit další velký nedostatek pilotů ve více 

či méně vzdálené budoucnosti.  

Obrázek číslo 10 popisuje, v jakých časových intervalech se piloti vraceli zpět k leteckým 

společnostem nebo jak dlouho jim trvalo najít práci u jiné letecké společnosti. S výjimkou 

Severní Ameriky se časové intervaly pro jednotlivé regiony výrazně neliší. Nejčastěji se 

objevuje 9 měsíců a déle [12].  

 

 

Obrázek číslo 10 – Časové intervaly návratu pilotů leteckým společnostem dle regionu. [12] 
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Další změnou ve vývoji pracovního trhu, kterou přinesly následky pandemie, je relativní 

zmenšení poměru pilotů, kteří by doporučili povolaní profesionálního pilota novým uchazečům. 

Dle průzkumu Pilot Survey by v Evropě pro rok 2019 doporučilo kariéru dopravního pilota 67 

% pilotů [9]. V roce 2020 se toto množství snížilo na 60 %. Většina pilotů vyjádřila, že je obtížné 

kombinovat rodinný život s pracovním, nebo neustále přemýšlet nad nejistotou zaměstnání [9]. 

Obrázek číslo 11 popisuje množství pilotů pro daný region, kteří by povolání dopravního pilota 

doporučili.  

 

Obrázek číslo 11 – Množství pilotů, kteří by doporučili povolání pilota [10] 

1.3.2 Atypické pracovní smlouvy  

Atypické pracovní smlouvy („Atypical contract“) se mezi leteckými společnostmi a dopravními 

piloty za posledních 10 let výrazně rozšířily [20]. Jedná se o trend, který zpravidla přináší 

výhody jak pro piloty, tak pro letecké společnosti. Jde o velmi rozsáhlé téma, na které byl 

provedený výzkum New forms of emloyment in the aviation sector [28]. Cílem této podkapitoly 

je pouze definovat základní a Atypické smlouvy mezi leteckými společnostmi a piloty a popsat 

důvody rozšíření nových druhů pracovních smluv. Graf číslo 1 znázorňuje zastoupení 

Atypických pracovních smluv v Evropě. Nejčastější pracovní smlouvy jsou následující: 
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Graf číslo 1 – Zastoupení Atypických pracovních smluv v Evropě [28] 

• Smlouva přímo s leteckou společností – „Direct contract“   

 

Jedná se o klasickou smlouvu na plný pracovní úvazek, která je podepsána přímo mezi 

dopravcem a pilotem. Stále se jedná o nejrozšířenější druh smlouvy mezi pilotem a 

leteckou společností [28].  

 

• Piloti pracující jako osoby samostatně výdělečně činné – „Self-employment“  

 

Jde o Atypickou pracovní smlouvu. Rozšířená je zejména v business letectví a 

charterových dopravců. Čím dál více je rozšířená také u nízkonákladových společností. 

Tato pracovní smlouva představuje velkou výhodu pro „sezonní“ letecké společnosti, 

které potřebují piloty zejména v létě. Pro piloty představuje tato pracovní smlouva 

především možnost vlastní organizace času [28]. 

 

• Smlouva přes pracovní agenturu – „Temporary work agency“ 

 

Tento druh Atypické smlouvy je rozšířený především u nízkonákladových společností. 

Největší zastoupení má u pilotů, kteří jsou ve fázi výcviku tzv. „Line training“. Po 

dokončení tohoto výcviku nebo po smluvené době zpravidla přecházejí na smlouvu 

přímo s leteckou společností [28]. 

 

79%

16%

5%

Přímo s leteckou společností Atypical Bez odpovědi
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2. Životní cyklus dopravních pilotů a základní principy kvalifikací  

2.1 Základní principy kvalifikací dopravních pilotů  

Aby se osoba mohla stát dopravním pilotem komerční letecké společnosti, musí absolvovat 

letecký výcvik v příslušné letecké škole, která poskytuje získání kvalifikace ATPL(A) – Airline 

transport pilot licence a získat Osvědčení zdravotní způsobilosti třídy 1, které je v České 

republice vydáváno na Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze. Po absolvování praktického a 

teoretického výcviku a jednotlivých zkoušek, získá pilot kvalifikaci fATPL – frozen ATPL, 

s tímto typem kvalifikace létá pilot do doby, než získá dostatečné zkušenosti na „odmrazení“ 

licence, viz. níže. Licence fATPL se skládá z řady individuálních kvalifikací jako je,                 

CPL- Průkaz způsobilosti obchodního pilota, ME – kvalifikace na vícemotorové letouny, IR – 

kvalifikace na létání podle přístrojů, MCC – Součinnost ve vícečlenné posádce [16].  

Uchazeč má též možnost zvolit cestu MPL – pilot ve vícečlenné posádce. Tento druh výcviku 

připravuje uchazeče na zaměstnání u konkrétní letecké společnosti, pro kterou po úspěšném 

ukončení výcviku začne létat. Piloti s kvalifikací MPL jsou omezeni pouze na vykonávání 

pozice prvního či druhého důstojníka [16]. 

Po získání kvalifikace fATPL nebo MPL pokračuje uchazeč v získání typové kvalifikace. 

Typová kvalifikace zahrnuje výcvik na konkrétním typu letounu (např. B737, A320) a následné 

přezkoušení. Typovou kvalifikaci si uchazeč zpravidla musí uhradit sám, nebo ji uhradí letecká 

společnost, buď v plné výši nebo formou strhávání z platu.  

Před (i po) získání typové kvalifikace, má v osvědčení letové způsobilosti zapsané tzv. třídní 

kvalifikace. Jedná se o kvalifikace SEP (Single engine piston) – Jednomotorové pístové 

letouny, MEP (Multi engine piston) – Více motorové pistové letouny. Tyto kvalifikace je nutné, 

stejně jako typové kvalifikace, pravidelně prodlužovat (viz kapitola 2.1.1). 

V momentě, kdy má pilot odlétáno 1500 letových hodin, přičemž alespoň 500 hodin je ve 

vícečlenné posádce, může dojít k „rozmrazení“ jeho fATPL a pilot je plně kvalifikovaný pro roli 

velitele letounu – kapitána. Většina leteckých společností klade na kapitány vyšší nálet než 

1500 hodin a absolvování kapitánského kurzu [20]. Postup získání jednotlivých kvalifikací 

popisuje obrázek číslo 12. 
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Obrázek číslo 12 – Postup získávání kvalifikací dopravního pilota [16] 

2.1.1 Požadavky na udržení platnosti třídní a typové kvalifikace 

Doba platnosti třídní a typové kvalifikace je 1 rok. Toto stanovení neplatí pro jednopilotní, 

jednomotorové pístové letouny, kde je doba platnosti třídní kvalifikace 2 roky. Přibližuje-li se 

pilot k datu vypršení platnosti kvalifikace, měl by zvažovat o prodloužení platnosti dané 

kvalifikace. Prodloužení kvalifikace zahrnuje tzv. Proficiency check. Jedná se o přezkoušení 

dovedností pilota. Obsah tohoto přezkoušení je pro každou část třídní a typové kvalifikace 

odlišný. Konkrétní obsah přezkoušení, pro každou kvalifikaci je možné najít v PART – FCL 

Appendix 9 [16].  

V případě vypršení platnosti kvalifikace je nutná obnova. Požadavky na obnovení, ať už třídní 

nebo typové kvalifikace, se liší podle toho, jak dlouho uběhlo od data vypršení kvalifikace, dále 

pak na zkušenostech pilota a komplexnosti daného letounu. Organizace schválená pro výcvik 

vyhodnotí zmíněné „parametry“ a určí, zdali pilot potřebuje absolvovat dodatečný výcvik pro 

zvýšení úrovně jeho znalostí a dovedností. V případě, že pilot žádá o obnovení nejdéle 3 

měsíce od data vypršení kvalifikace, může ATO usoudit, že pilot nepotřebuje dodatečný 

výcvik. Pokud od vypršení kvalifikace uběhlo déle jak 3 měsíce [16], postupuje se následovně:  

• 3-12 měsíců od data vypršení kvalifikace: Nutný dodatečný výcvik zahrnující minimálně 

2 lekce  

• 1-3 roky od data vypršení kvalifikace: Nutný dodatečný výcvik zahrnující minimálně 3 

lekce, ve kterých je zahrnuta simulace selhání nejdůležitějších systému letounu  
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• Déle než 3 roky od data vypršení: žadatel je povinen absolvovat stejný výcvik jako při 

počátečním vydání třídní nebo typové kvalifikace [16].  

2.1.2 Podmínky vydání Osvědčení zdravotní způsobilosti  

Žadatelé o osvědčení zdravotní způsobilosti nesmí mít:  

• žádnou vrozenou ani získanou abnormalitu  

• žádnou aktivní, latentní, akutní ani chronickou nemoc nebo vadu 

• žádné poranění, poškození nebo následek operace 

• žádné účinky nebo vedlejší účinky jakékoli předepsané nebo nepředepsané léčebné, 

diagnostické nebo preventivní medikace [29] 

Při prohlídce se klade důraz na: Kardiovaskulární soustavu, krevní tlak, poruchy rytmu/vedení, 

dýchací soustavu, trávící soustavu, systémy přeměny látek na endokrinní systémy, 

hematologii, močopohlavní soustavu, infekční onemocnění, svalovou kosterní soustavu, 

psychiatrii, psychologii, zrakovou soustavu [29].  

Osvědčení zdravotní způsobilosti třídy 1  

Zdravotní způsobilost 1. třídy je nezbytnou podmínkou pro vykonávání operací v obchodní 

letecké dopravě. Musí ji tedy mít každý žadatel o kvalifikace CPL, MPL a ATPL. 

Zdravotní způsobilost třídy 1 je platná na dobu 12 měsíců.  

Výjimkou jsou piloti, kteří jsou zapojeni do operací jedno pilotních letadel v obchodní letecké 

dopravě, kteří jsou starší 40 let, a piloti, kteří dovršili stáří 60 let. Pro ty je platnost zdravotní 

způsobilosti zkrácena na dobu 6 měsíců [29].  

2.1.3 Věkové omezení 

Omezení práv držitelů průkazu letové způsobilosti ve věku 60 let a více v obchodní letecké 

dopravě dle Part FCL.065 [30]. 

• Věk 60-64. 

Držitel pilotního průkazu, který dosáhl věku 60 let, nesmí vykonávat funkci pilota letadla 

provozovaného obchodní leteckou dopravu s výjimkou více pilotní posádky [30]. 

• Věk 65 let a více. 
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 S výjimkou držitele průkazu způsobilosti pilota balonů nebo kluzáků, držitel způsobilosti 

letové posádky, který dosáhl věku 65 let, nesmí vykonávat funkci pilota letadla 

provozovaného v obchodní letecké dopravě [30]. 

2.2 Životní cyklus dopravních pilotů 

   Následující kapitola má za cíl definovat jednotlivá stádia životního cyklu dopravního pilota. 

Aby bylo možné pracovní trh dopravních pilotů detailně popsat, je nutné piloty rozčlenit do 

několika kategorií tzv. fází životních cyklů, kterými každý profesionální pilot postupně projde. 

Následující popis je nutný, protože váha pilota na pracovním trhu se mění se značným 

množstvím faktorů. Základními faktory jsou věk a zkušenosti. Vedlejší faktory jsou například 

ochota pilota přijmout nižší mzdu pro udržení zaměstnání nebo odstěhovat se za prací do jiné 

části světa.  

    Každou fázi životního cyklu pilota je nutné přesně definovat a poté určit co největší množství 

ukazatelů, které popisují současný stav pilotů na pracovním trhu a jejich potenciál pro 

budoucnost v jednotlivých životních fázích. 

2.2.1 Fáze životního cyklu dopravního pilota  

      Zdroj pro určení následujících fází životního cyklu pilota je výzkum vycházející přímo z 

modelové letecké společnosti, která zaměstnává piloty ve všech fázích životního cyklu pilota. 

Prvotní „hranice“ mezi jednotlivými fázemi jsou určeny legislativou – Part FCL. Legislativa 

jasně stanovuje počet odlétaných hodin a nezbytné kvalifikace pro samotnou kariéru pilota a 

její vývoj. Problematika legislativy je detailněji probrána v kapitole 2.1 – Základní principy 

kvalifikací dopravních pilotů. Jednotlivé fáze jsou v podstatě pojmenovány dle hodností pilota.  

     Důležitou roli pro oddělení jednotlivých životních fází pilota hraje věk pilotů a jejich 

zkušenosti. V této práci jsou zkušenosti pilota vyjádřeny v odlétaných hodinách.  Jednotlivé 

fáze životního cyklu pilota jsou následující:  

• Mladší první důstojník – někdy též popisován jako pilot kadet, či v anglickém jazyce 

„Junior first officer“, pro zjednodušení se v textu bude objevovat zkráceně „Mladší FO“ 

• První důstojník (First officer) – v anglickém jazyce též „Senior first officer“, zkráceně 

„SFO“ 

• Mladší kapitán – zkráceně „Mladší Ctp“  

• Starší kapitán – zkráceně „S. Cpt“ 
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2.2.2 Fáze životního cyklu pilota dle věku 

Pro každou fázi životního cyklu je nutné určit přibližné věkové rozmezí. Určení věkových 

rozmezí je důležitě pro dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření bude obsahovat různé otázky 

pro piloty v různém životním cyklu. To je nutné, neboť například dotazovat se pilota na úrovni 

druhého důstojníka, který ještě nebyl zaměstnaný, otázkou: “Doporučil byste kariéru 

dopravního pilota novým uchazečům?“ není relevantní.  

Věková rozmezí pilotů pro jednotlivé fáze životního cyklu pilota byla určena v tabulce číslo 4 

následovně: 

Tabulka číslo 4 – Fáze životního cyklu pilota dle věku 

Fáze životního cyklu Věkové rozmezí 

Mladší první důstojník 21–24 let 

První důstojník 25–29 let 

Mladší kapitán 30–45 let 

Starší kapitán 46 let a více 

Věkové rozmezí u mladšího prvního důstojníka je určeno podle minimálního věku, kdy je 

možné být držitelem fATPL, což je 21 let [16]. Hranice 24 let, která dělí mladšího prvního 

důstojníka (druhého důstojníka) a prvního důstojníka je určena na základě průměrného 

ročního náletu, který dle zdroje The factors influencing entry level airline pilot retention [19], 

činí 500 hod ročně [19] a legislativně určenému náletu (1500 hodin) pro získání kvalifikace 

ATPL(A) [16].  

Věková hranice rozdělující prvního důstojníka a mladšího kapitána je určena na základě 

výzkumu provedeného výzkumem The factors influencing entry level airline pilot retention [19], 

dle kterého se v nízkonákladových leteckých společnostech stanou kapitány nejčastěji první 

důstojníci s minimálně pětiletou praxí. V případě síťových dopravců je průměrná praxe 

odhadována na desetiletou praxi [31].  Proto byl pro naše účely použit průměr 7,5 let, 
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zaokrouhleno na 8 let praxe. Při přičtení k minimálnímu věku k získání kvalifikace dopravního 

pilota fATPL činí věková hranice 29 let. Poslední věková hranice dělící staršího a mladšího 

kapitána je 45 let. Věková hranice byla opět určena na základě zdroje The factors influencing 

entry level airline pilot retention, podle kterého se kapitánům ve věkovém rozmezí 40 až 50 let 

nejen mění jejich priority, ale také jsou dostatečně zkušení, aby mohli, jako instruktoři a 

zkoušející, cvičit nové kapitány [31].  

2.2.3 Fáze životního cyklu pilota dle zkušeností  

Zkušenosti pilota se v letectví nejčastěji vyjadřují v odlétaných hodinách. Množství odlétaných 

hodin se také používá jako požadavek na pilota, pro přijetí na danou pozici. Role odlétaných 

hodin je důležitá nejen pro oddělení fází životního cyklu pilota, ale také pro zařazení těch pilotů, 

kteří zkušenostmi neodpovídají věkovému rozdělení dle přechozí kapitoly.  Záměrem tedy 

bude například porovnat atributy pilota, kterému je 35 let a má 1000 letových hodin s pilotem 

o věku 21 let a stejným množstvím hodin.  

Rozdělení pilotů pro jednotlivé fáze životního cyklu pilota dle jeho zkušeností je následující: 

Tabulka číslo 5 – Fáze životního cyklu pilota dle zkušeností 

Fáze životního cyklu Množství odlétaných hodin 

Mladší první důstojník Méně než 500 

První důstojník 500-1500 hodin 

Mladší kapitán 1500-7000 hodin 

Starší kapitán 7000 hodin a více 
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2.2.4 Mladší první důstojník   

Jedná se o počáteční životní fázi pilota. Pilot je na začátku své pilotní kariéry, disponuje však 

již všemi nezbytnými kvalifikacemi pro přijetí do letecké společnosti. Piloti v této fázi zpočátku 

zpravidla nedisponují výcvikem na konkrétní typ letounu – typovým výcvikem. 

Hranice pro tuto fázi jsou jasně dány legislativně. Spodní hranice, fáze životního cyklu, je dána 

věkem. Uchazeč musí dovršit věk 18 let, aby mohl být obchodním pilotem [16]. Horní hranice, 

fáze životního cyklu mladšího prvního důstojníka, je dána legislativně – počtem letových hodin 

(viz kapitola 2.1), kdy má uchazeč nárok na zapsání kvalifikace dopravní pilot letounů (ATPL). 

Ačkoli věk, ve kterém uchazeč dosáhne požadovaného počtu odlétaných hodin, je individuální, 

minimální věk pro dosažení kvalifikace ATPL je 21 let [16].  

Dle výzkumu [6] mají o piloty v této fázi životního cyklu zájem především nízkonákladové 

společnosti s vlastním výcvikovým střediskem, přičemž se předpokládá, že pilot je během 

typového výcviku vycvičen podle procedur (SOP) dané letecké společnosti.  

V kapitole číslo 1.3.1 bylo zjištěno, že mladí piloti, právě na úrovni kadeta, mají zcela odlišné 

priority v porovnání se staršími a zkušenějšími kolegy. Jejich hlavní prioritou je nalétávání 

hodin a zkušeností, pro „rozmražení“ jejich kvalifikace ATPL frozen, a možnosti kariérního 

vývoje. Značná část pilotů, kteří procházejí touto fází životního cyklu, je ochotna investovat do 

typového výcviku a přestěhovat se kvůli práci do jakékoliv části světa [12].   

Navzdory velké flexibilitě u pilotů v této fázi životního cyklu, mají letecké společnosti větší 

zájem o starší první důstojníky. Mladší první důstojníci mají větší problém nalézt práci, 

zejména pokud nedisponují typovým výcvikem a nejsou ochotni do výcviku investovat [32].  

Drtivá většina těchto pilotů pracuje pro nízkonákladové letecké společnosti. Určité množství 

pilotů v této fázi životního cyklu pracuje i pro vlajkové dopravce. Jedná se zejména o piloty, 

kteří se rozhodli jít cestou MPL výcviku a v současnosti se jedná o kadety nebo druhé 

důstojníky [20].  

2.2.5 První důstojník 

Druhou fází životního cyklu dopravního pilota je dosažení hodnosti „prvního důstojníka“. 

Spodní hranicí této fáze je dosažení kvalifikace dopravního pilota – ATPL, jedná se tedy o 

dosažení určitého počtu odlétaných hodin a tím pádem opět o legislativně danou hranici [16]. 

Horní hranice této fáze je dána povýšením do hodnosti kapitána. Dosažení hodnosti kapitána 
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je závislé na mnoha faktorech, především na potřebách letecké společnosti a snaze pilota. 

Věk při dosažení hodnosti kapitána je tím pádem značně individuální, ačkoliv v případě 

nízkonákladových společností se doba dosažení hodnosti kapitána od hodnosti druhého 

důstojníka pohybuje okolo 5 let [31].  

Prochází-li pilot touto fází životního cyklu, jedná se zpravidla o zkušenějšího pilota (nad 1500 

letových hodin) disponujícího typovým výcvikem. Letecké společnosti si budou v této fázi volit 

piloty především podle typového výcviku, kterým piloti disponují. Na současném pracovním 

trhu dopravních pilotů je o první důstojníky, kteří mají platný typový výcvik největší zájem. 

Důvodem je, že velké množství zkušených FO bylo začátkem pandemie propuštěno ze 

zaměstnání, nyní, při zvýšení poptávky nabírají letecké společnosti zpět stejné piloty, které 

propustili [12].  

S vyšším množstvím zkušeností a vyšším věkem se mění i priority FO. Jak ukazuje kapitola 

2.1, starší piloti preferují práci s vyvážeností mezi prací a osobním životem, před vyšší mzdou 

či kariérním postupem [9].  

2.2.6 Mladší kapitán 

Následující fáze je pro každého pilota velkým kariérním skokem. Mění se nejen nároky letecké 

společnosti, ale také nároky pilota samotného. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, 

dosažení hodnosti kapitána je značně individuální. Spodní hranice této fáze se dá určit jak 

věkem, tak odlétanými hodinami. Dle zdroje: „An empirical study of Ryanair“ je nejnižší 

věkovou hranicí dosažení fáze Mladšího kapitána věk 26 let [19]. Pro naše účely je použit věk 

29 let viz. Kapitola 2.1. Pokud jde o odlétané hodiny, záleží již na samotných požadavcích 

leteckých společností. Po projití většího množství pracovních nabídek na pozici kapitána bylo 

zjištěno, že nízkonákladové společnosti požadují mezi 3000-5000 odlétanými hodinami, 

zatímco vlajkové letecké společnosti požadují nálet mezi 5000-7000 letovými hodinami. Horní 

hranici, tedy přechod mezi mladším a starším kapitánem, se dá těžko definovat legislativou, či 

počtem odlétaných hodin. Dle studie se za tuto hranici považuje věk v rozmezí 40-50 let. 

Důvodem jsou především měnící se priority kapitánů a jejich ochota přistupovat na podmínky 

leteckých společností [19]. Změny priorit pilotů v jednotlivých fázích životního cyklu jsou 

popsány v kapitole číslo 1.3.1. 

Dle průzkumu Pilot Survey 2021 [10] preferují letecké společnosti mladší kapitány před 

staršími. Důvodem je větší flexibilita a perspektiva pro budoucnost letecké společnosti [12].  
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2.2.7 Starší kapitán 

Starší kapitáni patří mezi nejdůležitější prvky letecké společnosti, především díky svým 

zkušenostem, které předávají mladším a méně zkušeným pilotům. Pokud jde o priority, 

nedochází oproti mladším kapitánům k větším změnám. Co se ovšem mění, je pohled 

leteckých společností na starší kapitány. Značná část leteckých společností se zdráhá 

zaměstnat starší kapitány, z několika důvodu: jejich vyšší finanční náročnosti, znalosti 

odlišného SOP než kterým disponuje potenciální letecká společnost, a jejich nižšího potenciálu 

pro budoucnost letecké společnosti. Tento popis je podpořen také samotnými výpovědmi 

jednotlivých kapitánů, kteří se podíleli na výzkumu Pilot Survey 2021. Jeden z výroků zní takto:  

„Byl jsem výcvikovým kapitánem ve společnosti Thomas Cook, po značnou část mojí kariéry, 

ale v roce 2019 jsem byl propuštěn. Zajistil jsem si novou pozici ve společnosti Flybe, odkud 

jsem byl propuštěn v březnu 2020. Ve věku 61 let již vnímám pouze malou naději na získání 

dalšího zaměstnaní na pozici pilota.“ – odpověď dotazovaného Pilot Survey 2020 [10]. 

Podobné reakce jsou zaznamenány ve výsledcích dotazníkového šetření, ve kterém se drtivá 

většina pilotů shodla na preferenci mladších, méně zkušených kapitánů, kteří jsou ochotni 

pracovat za nižší mzdu či přijmout jakoukoli bázi [10].  
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3. Stanovení ukazatelů pracovního trhu pilotů  

Na základě provedení analýzy současného stavu pracovního trhu dopravních pilotů v Evropě 

a na základě analýzy životního cyklu dopravních pilotů a principu jejich kvalifikací, byly zjištěny 

ukazatele pracovního trhu popsané níže. V tabulce číslo 6, jsou procentuálně porovnány 

ukazatele pruzkumů Pilot Survey s ukazateli dotazníkového šetření. 

Zvyšování zaměstnanosti dopravních pilotů 

Zřejmě nejdůležitějším ukazatelem pracovního trhu dopravních pilotů, od počátku pandemie 

Covid-19, je zvyšování úrovně zaměstnanosti. Obrázek číslo 13 popisuje vývoj úrovně 

zaměstnanosti, přičemž je patrné, že podíl zaměstnaných pilotů se za jeden rok zvětšil o téměř 

20 %.  

 

Obrázek č. 13 – Profil zaměstnanosti pilotů pro rok 2021/22 (upraveno autorem) [12] 

Letecké společnosti upřednostňují mladší kapitány a starší FO  

Z analýzy současného stavu pracovního trhu plyne, že největší zájem mají letecké společnosti 

o starší první důstojníky a mladší kapitány, zatímco mladší první důstojníci a starší kapitáni 

tvoří největší podíl těch, kteří stále hledají zaměstnání. Mnohým starším FO bylo nabídnuto 

vrátit se do letecké společnosti, ze které byli po vypuknutí pandemie propuštěni. Oproti 

mladším FO navíc z velké části disponují typovým výcvikem.  
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Letecké společnosti preferují mladší kapitány před staršími zejména z důvodu ochoty přijetí 

nižšího platu, větší flexibilitě a z důvodu většího potenciálu pro budoucnost letecké 

společnosti. 

Časový interval návratu pilotů do zaměstnání 

Jedná se o časový interval, ve kterém se již zaměstnaní piloti, kteří byli propuštěni z důvodu 

pandemie, nejčastěji vraceli zpět k leteckým společnostem. Dle průzkumu Pilot Survey 2022 

trvalo v Evropě 40 % dopravních pilotů najít zaměstnání déle než 9 měsíců [12]. V ostatních 

časových intervalech se procentuální hodnoty pilotů, kteří našli zaměstnání pohybují             

mezi 13-17 % [12]. Lze tedy usoudit, že prvních 9 měsíců od začátku pandemie Covid-19 

pracovní trh spíše stagnoval. 

Podíl pilotů chystajících se ukončit kariéru  

Dalším z ukazatelů je podíl pilotů, kteří se z jakéhokoliv důvodů chystají do 2 let ukončit 

kariéru. Nejčastějším důvodem ukončení kariéry je odchod pilota do penze [10]. Dle globálního 

průzkumu z roku 2020 by 8 % pilotů ukončilo kariéru pilota do 2 let [10]. Stejný průzkum byl 

proveden pro rok 2021. Pro rok 2021 by 18 % pilotů ukončilo kariéru dopravního pilota [12].  

Obava dopravních pilotů o zaměstnání  

Pandemie Covid-19 opět připomněla pilotům, jak nejistá je jejich budoucnost u leteckých 

společností. Zatímco k říjnu roku 2019 mělo obavy ze ztráty zaměstnání 52 % pilotů, k říjnu 

2020 to bylo již 82 % [10][12].  

Ochota pilotů přijmout nižší mzdu  

S velkou úrovní nezaměstnanosti signifikantně vzrostla ochota létat za nižší mzdu. 

V průzkumu Pilot Survey 2021 odpovědělo až 82 % pilotů, že je ochotno přijmout nižší mzdu, 

aby si zachovali zaměstnání [10]. V praxi většinou dochází k přijetí horších podmínek po 

opětovném návratu k letecké společnosti [12].  

Nízký podíl pilotů by doporučil povolání pilota novým uchazečům  

Od roku 2019 se snižuje počet pilotů, kteří by povolaní dopravního pilota doporučili novým 

uchazečům. V roce 2019 by v Evropě doporučilo povolání dopravního pilota 67 % pilotů. 

V roce 2020 by povolání pilota doporučilo 60 % pilotů. Za vinou nižšího doporučení tohoto 

povolání stojí především nejistota zaměstnání, obtížnost vyrovnat osobní a pracovní život, či 
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neustále se snižující mzdy [10]. Investici do povolání dopravního pilota by nedoporučili 

zejména starší piloti [10].  

Nízká úroveň loajality pilotů vůči leteckým společnostem  

U většiny dopravních pilotů v současnosti převládá nedůvěra k managementu leteckých 

společností. Tato nedůvěra pramení zejména z bezmyšlenkového propouštění pilotů. 

Zejména z důvodu této nedůvěry ztratili piloti loajalitu vůči leteckým společnostem a 

v budoucnu pravděpodobně nebudou váhat o odchodu do lepší letecké společnosti.  

Rozšíření Atypických pracovních smluv 

Další z ukazatelů pracovního trhu je rozšíření tzv. Atypických kontraktů. Rozšířili se zejména 

typy pracovních smluv na základě, kterých piloti pracují jako OSVČ (Self-emloyment), anebo 

jim pracovní smlouvu zpracovává některá z pracovních agentur (Middle work agency, 

tempolary work agency). Využití Atypických smluv přináší zpravidla výhody pro letecké 

společnosti i pro piloty [20].  

Poměr nezaměstnaných pilotů je shodný s počtem pilotů v pořadníku uchazečů o 

pilotní pozici 

Tento ukazatel představuje množství pilotů, kteří se v současnosti nacházejí v pořadníku 

uchazečů na pozici dopravního pilota. Jedná se o tzv. „Holding pool“. V tomto pořadníku se 

dle průzkumu Pilot Survey 2022 nachází k říjnu roku 2021 20 % z globální populace pilotů [12]. 

Zajímavostí je, že stejný průzkum vykazuje 20 % nezaměstnanost pilotů k říjnu roku 2021 (viz. 

Obrázek č.13 – profil zaměstnanosti pilotů). Lze tedy říct, že většina nezaměstnaných je již 

v určitém stádiu výběrového řízení do letecké společnosti.  
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Tabulka číslo 6 – Porovnání výsledků dotazníkového  

šetření s výsledky průzkumů Pilot Survey  

Ukazatele pracovního trhu 
Dotazníkové šetření 

(Evropa k dubnu 2022) 
Pilot survey (globální 

průzkum) 

Zvyšováni zaměstnanosti 
dopravních pilotů 

 Podíl zaměstnaných 
pilotů: 71 % 

 říjen 2020: 43 %, 
 říjen 2021 62 % 

Časový interval návratu pilotů 
do zaměstnání 

1-2 roky 9 měsíců a více 

Podíl pilotů chystajících se do     
2 let ukončit kariéru  

23 % by ukončilo kariéru 

K říjnu 2020 by ukončilo 
kariéru 8 % pilotů.                      

K říjnu 2021 by ukončilo 
kariéru 18 % pilotů.  

 Obava dopravních pilotů o 
zaměstnání  

53 % pilotů má obavy o 
zaměstnání 

 K říjnu 2019 má obavu 
 52 % pilotů                                            

K říjnu 2020 má obavu  
82 % pilotů 

Ochota pilotů přijmout nižší 
mzdu  

56 % je ochotno přijmout 
nižší mzdu 

K říjnu 2020 by přijalo nižší 
mzdu 82 % pilotů. 

Nízký podíl pilotů by 
doporučil povolání pilota 

novým uchazečům  

32 % pilotů by 
doporučilo kariéru pilota 

K říjnu 2019 by doporučilo 
kariéru pilota 67 % pilotů 
říjnu 2020 by doporučilo 
kariéru pilota 60 % pilotů 

Počet pilotů v "holding poolu" 
  20 % se nachází v 

"holding poolu" 
 K říjnu 2021 20 % se 

nachází v "holding poolu" 
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4. Dotazníkové šetření  

Na základě poznatků rešerše a definování ukazatelů pracovního trhu dopravních pilotů, bylo 

vytvořeno dotazníkové šetření, které je určeno pro držitele kvalifikace dopravního pilota 

(ATPL) a studenty, kteří jsou stále ve výcviku pro získaní těchto kvalifikací.  

Cílem dotazníkového šetření je, na základě výsledků, nalézt ukazatele pracovního trhu, které 

byly definovány v kapitole číslo 3, nalezené ukazatele dále vyčíslit a rozšířit výsledky 

dotazníkového šetření do jednotlivých fází životního cyklu dopravních pilotů.  

Dotazníkové šetření je složeno ze 40 otázek. Otázky jsou formulovány tak, aby bylo možné 

z výsledků potvrdit stanovené ukazatele pracovního trhu. Otázky jsou řazeny dle návaznosti 

na jednotlivá témata. První část šetření je zaměřena na demografii pilotů, tedy jejich věk, 

pohlaví, národnost, zkušenosti a pozici. Druhá část šetření je zaměřena na současnou situaci 

pilotů a jejich situaci v období vrcholu pandemie. Zahrnuje otázky týkající se ztráty povolání 

atd.  Třetí částí je problematika potenciálu povolání dopravního pilota. Otázky se zaměřují 

především na ochotu investice do výcviku pilota a typového výcviku. Ochoty zachovat si 

zaměstnání v případě snížení mzdy atd. Další část je zaměřena na druh smlouvy, kterou mají 

piloti uzavřenou s leteckými společnostmi a také úroveň loajality, kterou mají piloti vůči 

leteckým společnostem a obráceně. 

Dotazníkové šetření bylo, s povolením zakladatele skupiny, zveřejněno na sociální síti 

Facebook, ve skupině s názvem „European Airline Pilots“. Tato skupina vznikla v dubnu 2020, 

tedy na začátku pandemie Covid-19, s cílem vzájemné podpory pilotů. Členové skupiny zde 

zveřejňují pracovní nabídky a hledají partnery na simulátor pro prodlužování kvalifikací. V době 

zveřejnění dotazníkového šetření měla skupina okolo 20 400 členů. Jelikož vstupním 

požadavkem do této skupiny je, být držitelem některé z kvalifikací pilota, dají se všechny 

odpovědi považovat za plnohodnotné. Dotazníkové šetření bylo zveřejněno také na skupině 

„International Airline Pilots“. Tato skupina čítá přes 70 tisíc členů, nicméně se jedná skupinu, 

která je tvořena spíše fanoušky letectví než profesionálními piloty, váha těchto odpovědí je 

tedy sporná, protože však dotazníkové šetření vyplnilo pouhých 5 členů skupiny byla váha 

těchto odpovědí zanedbatelná. 

Je třeba zmínit, že v nedávné minulosti bylo zveřejněno již několik dotazníkových šetření, které 

se zaměřují na problematiku zaměstnanosti dopravních pilotů. Jedná se zejména o 

dotazníková šetření provedená k průzkumu Pilot Survey. Dotazníkové šetření v této práci 

obsahuje podobnosti pouze v otázkách demografie pilotů. Tyto otázky byly záměrně vytvořeny 
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v podobném znění, aby byla možnost porovnat výsledky dotazníkových šetření. Pro úplnost je 

také nutné zmínit, že zatímco tato práce se vymezuje výhradně pro piloty evropských zemí, 

výzkum Pilot Survey je celosvětový. 

Poměry odpovědí, ve formě grafů, jsou k dispozici v příloze A – Výsledky otazníkové          

šetření – grafy. Příloha B – Výsledky dotazníkového šetření, obsahuje jednotlivé odpovědi 

všech účastníků dotazníkového šetření. 

4.1  Zveřejnění dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření bylo zveřejněno 2. dubna 2022. Většina odpovědí byla nashromážděna 

během prvních 5 dnů od zveřejnění. Dotazníkové šetření jsem uzavřel 30. dubna 2022, 

přičemž poslední odpověď přišla 21. dubna. Po zveřejnění dotazníkového šetření na skupině 

„European Airline Pilots“ bylo dotázáno všech přibližně 20 400 členů, z nichž odpovědělo na 

dotazníkové šetření 325 členů. Celkově dotazníkové šetření dosáhlo 330 odpovědí. 

Zbývajících 5 odpovědí bylo nasbíráno na facebookové skupině „International airline pilots“. 

Ačkoli celkových 330 odpovědí je malé množství, v porovnání s celkovým množstvím 20 400 

potenciálních odpovědí, považuji tento výsledek za úspěch a dostatečné množství pro splnění 

účelu diplomové práce. Za úspěch považuji 330 odpovědí především proto, že nasbírat toto 

množství odpovědí bez facebookové skupiny by bylo extrémně náročné. Za důvod, proč 

nebylo nasbíráno větší množství odpovědí, považuji fakt, že skupině již nevěnuje pozornost 

tak velké množství pilotů, jako tomu bylo na vrcholu pandemie.  

4.2 Porovnání vzorku dotazníkového šetření  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 330 pilotů z 25 zemí světa, přičemž 20 zemí je součástí 

Evropy. Nejvíce zúčastněných pilotů pochází z Velké Británie a České republiky. Důvodem 

vysoké účasti českých pilotů je, že část těchto pilotů byla přímo požádána o vyplnění 

dotazníku.   

Výsledek zaznamenal 7,7 % podíl žen na dotazníkovém šetření. Výzkum Pilot Survey 2022 

[12] zjistil, že v globálním měřítku je podíl žen na pracovním trhu pilotů 4 %. Z toho vyplývá, 

že množství „pilotek“ v Evropě převyšuje globální výsledek o 3,7 %. Pravděpodobným 

důvodem vyššího množství žen v porovnání s globálním výzkumem je přímé požádání 

několika pilotek o vyplnění dotazníkového šetření. V pravé části obrázku číslo 14 je podíl žen 

na dotazníkovém šetření, levá část popisuje globální výsledek průzkumu Pilot Survey.  
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Obrázek číslo 14 – porovnání podílu pohlaví dopravních pilotů [12] 

Obrázek číslo 15 popisuje porovnání věkového rozložení pilotů s výsledky dotazníkového 

šetření, výsledky průzkumu Pilot Survey a věkového rozložení pilotů v USA. V dotazníkovém 

šetření byly zvoleny jiné věkové intervaly. Věkové intervaly byly zvoleny na základě fází 

životního cyklu dopravních pilotů viz. kapitola 2.2. Navzdory rozdílným věkovým intervalům 

můžeme usoudit, že věkové rozložení se liší. Sečtením věkových intervalů 25–29 let a 30–45 

let v horním grafu obrázku číslo 15, dostaneme výsledek 75,4 % pro věkový interval 25-45 let. 

Pokud v pravém dolním grafu na obrázku číslo 15 sečteme věkový interval 25-34 let a 35–44 

let, dostaneme stejný věkový interval (25-45 let) s výsledkem 44 %. Věkový rozdíl pilotů je dán 

především rozdílným populačním vzorkem dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo 

publikováno na sociální sítě, kde se předpokládá účast především mladších pilotů, navíc bylo 

přímo osloveno množství pilotů ve věkovém intervalu 21–29 let. V případě porovnání vzorku 

dotazníkového šetření s věkovým rozložením v USA (levý dolní graf na obrázku číslo 15), si 

můžeme všimnout ještě většího věkového rozdílu. K tomuto rozdílu přispívá fakt, že populace 

pilotů v USA má nejvyšší věkový průměr v porovnání s ostatními regiony, viz. Kapitola číslo 

1.2.2 – Globální demografie pilotů.  
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Obrázek č. 15 – Porovnání věkového rozložení dopravních pilotů [14][12] 
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4.3 Výtah dat z dotazníkového šetření dle fází životního cyklu pilota 

Následují podkapitola obsahuje data vytažená z dotazníkového šetření. Výtah dat byl učiněn 

tak, aby bylo možné data přiřadit k jednotlivým fázím životního cyklu pilota. K jednotlivým fázím 

životního cyklu jsou vytažena data zejména o zaměstnanosti, spokojenosti u leteckých 

společností, loajalitě pilotů vůči leteckým společnostem či ochotě přijmout nižší mzdu. Data 

jsou v jednotlivých fázích navíc posuzována nejen podle věku, ale také podle zkušeností 

(odlétaných hodin). Výtah dat byl učiněn z výsledků dotazníkového šetření, které jsou 

k dispozici v příloze B.  

4.3.1 Základní data o pilotech ve všech fázích životního cyklu 

Dotazníkové šetření obsahuje otázku „Byl/a jste někdy zaměstnán jako pilot?“, na kterou 

odpovědělo „Ne“ 9,2 % zúčastněných. Přičemž 3 % pilotů odpověděli v další otázce, že ještě 

nedokončili výcvik. To znamená, že až 6.2 % tvoří piloti s dokončeným výcvikem, kteří jsou 

nezaměstnaní.  

 

Graf číslo 2 – Podíly letových hodin pilotů, kteří se účastnili dotazníkového šetření 
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V grafu číslo 2 je znázorněno množství odlétaných hodin u pilotů v jednotlivých fázích 

životního cyklu pilota. Piloti s množstvím 0–500 odlétaných hodin spadají do fáze životního 

cyklu mladší první důstojník, nálet 500-1500 hodin patří do fáze Starší první důstojník,                    

1500-7000 letových hodin přísluší mladšímu kapitánovi. Nakonec nálet 7000 hodin a více patří 

do fáze životního cyklu Staršího kapitána. Rozdělení je podrobněji popsáno v kapitole 2.2.  

V grafu číslo 3 je znázorněn poměr hodností pilotů, kteří se účastnili dotazníkového šetření. V 

grafu č. 3 je patné, že prvních důstojníků je větší množství než kapitánů. Kadety a druhé piloty 

můžeme navíc  připočíst k prvním důstojníkům, jelikož v letadle tato skupina pilotů vždy 

zaujme pouze „pravou sedačku“. Dnešní moderní letouny vyžadují zpravidla posádku 

se dvěma piloty, tj. kapitán a první důstojník, tzn. v ideálním případě by bylo rozdělení kapitánů 

a prvních důstojníků půl na půl. Nepoměr v populaci pilotů je s velkou pravděpodobností 

zapříčiněn tím, že bylo přímo požádáno několik pilotů s hodností prvního důstojníka o vyplnění 

dotazníkového šetření. 

 

Graf číslo 3 – Poměr hodností pilotů v dotazníkovém šetření 

4.3.2 Výtah dat o pilotech ve fázi životního cyklu mladšího FO 

Z celkového počtu 330 odpovědí na dotazníkové šetření, tvoří 9.2 % piloti ve věku 21 až 24 

let. Toto věkové období je přiřazeno fázi životního cyklu pilota, která byla pojmenována jako 

mladší první důstojník či kadet nebo druhý důstojník. 9,2 % odpovídá 30 pilotům. 
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Dotazníkového šetření se navíc zúčastnilo 5 pilotů, kterým je méně než 21 let. Dle popisu v 

kapitole 2.2, odpovídají piloti mladší 21 let mladším prvním důstojníkům, a proto jsou přiřazeni 

právě sem. Celkově této fázi životního cyklu náleží 35 pilotů.  

Z 35 pilotů se 10 (29 %) zatím nepodařilo najít zaměstnaní na pozici pilota. Z těchto 10 pilotů 

je 5 stále ve fázi letového výcviku, nicméně aktivně vyhlížejí pracovní příležitosti. Každý 

z pilotů, kterým se již podařilo najít zaměstnání na pozici pilota vypověděl, že je v současnosti 

zaměstnaný a aktivně létá. Jedná se o 25 pilotů (71 %). Z pilotů, kteří jsou zaměstnáni, pracuje 

16 pilotů pro některé z nízkonákladových společností, 4 piloti pro některého ze síťových 

dopravců a zbylí 4 pracují v business letectví. Část pilotů, která je nezaměstnaná, 

vypověděla, že vyhlíží nové příležitosti a v současnosti nepočítá se změnou kariéry pilota. 

Odpovědi na dotaz: “Za jak dlouho po dokončení výcviku jste našli zaměstnání?“ byly velmi 

různorodé, od méně než 1 měsíce, po více než 2 roky. Průměrná doba hledání zaměstnání 

odpovídá 1 roku. 1 rok je relativně dlouhá doba, nicméně je třeba zdůraznit, že každý z těchto 

pilotů hledal práci v období koronavirové krize, která měla bezpochyby negativní dopad. Každý 

z pilotů uvedl, že má obavy z možné ztráty zaměstnání, výjimkou jsou piloti, kteří jsou 

zaměstnáni u síťových dopravců.  

Každý z pilotů, který uvedl, že již byl zaměstnaný v některé z leteckých společností, také uvedl, 

že z důvodu následků pandemie Covid-19 mu bylo zhoršeno finanční ohodnocení a celkově 

zhoršeny podmínky v letecké společnosti (zejména ztráta stabilního plánování letů). Navzdory 

faktu o zhoršení finančního ohodnocení, každý z pilotů uvedl, že je ochoten přijmout další 

snížení mzdy, aby si zachoval své stávající zaměstnání. 30 pilotů uvedlo, že je ochotno 

přestěhovat se za prací kamkoli na světě. Zbývajících 5 pilotů uvedlo, že variantu přestěhování 

se považuje za nepravděpodobnou. Tito piloti jsou zaměstnáni u síťových dopravců. 

19 pilotů uvedlo, že pro leteckou společnost pracují na plný úvazek. Zbylým 6 zaměstnaným 

pilotům zpracovává kontrakt s leteckou společností některá z agentur (Middle agency).  

Na otázku spokojenosti v současné letecké společnosti odpovídali piloti spíše pozitivně, pouze 

5 pilotů uvedlo, že není spokojeno. Nicméně k otázce loajality vůči letecké společnosti 

odpověděla více než polovina pilotů, že spíše necítí loajalitu k letecké společnosti. Piloti navíc 

uvedli, že od začátku pandemie se jejich loajalita k letecké společnosti ještě zhoršila.  

Každý z nezaměstnaných pilotů uvedl, že se v současnosti nachází minimálně v jednom 

holding poolu. Piloti uvedli, že se v některém z holding poolu nachází od 6 měsíců, po déle 

než 2 roky.  
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Výtah dat dle letových hodin 

Dle rozdělení do fází životního cyklu pilotů mají „Mladší první důstojníci“ v této fázi věk 21-24 

let a mezi 200-500 letovými hodinami. K této fázi jsem navíc připočítal i téměř zanedbatelné 

množství (v dotazníkovém šetření) pilotů, kterým je méně než 21 let a mají méně než 200 

letových hodin. Z toho důvodu je hodnoceno od 0 do 500 letových hodin. V dotazníkovém 

šetření se projevil předpokládaný výskyt starších pilotů s méně zkušenostmi, kteří se věkem 

již vyskytují ve fázi „Prvních důstojníků“, ale zkušenostmi patří právě do této fáze. Tato 

podkapitola se věnuje právě těmto „starším“, ale „měně zkušeným pilotům“.  

V dotazníkovém šetření se objevilo 25 pilotů, kteří jsou starší 25 let a mají méně než 500 

letových hodin. 15 z nich dosud nebylo zaměstnáno na žádné pilotní pozici. Zbylých 10 pilotů 

vypovědělo, že z důvodů následků Covid-19 ztratilo práci. V současnosti vypadá jejich 

zaměstnanecký profil následovně: 11 pilotů aktivně létá, 9 pilotů je jinak zaměstnáno v letectví, 

5 pilotů je zaměstnáno v jiném oboru. S výjimkou 3 pilotů se všichni, kteří momentálně nelétají, 

chtějí k létání vrátit. 

Všech 25 pilotů vypovědělo, že letový výcvik dokončili mezi rokem 2014-2020 a na první 

zaměstnání pilota čekali od 1 do 2 let, v některých případech až dosud.  

U těchto „starších“ pilotů s projevila neochota investice do typového výcviku. Pouze 5 pilotů 

vypovědělo, že jsou ochotni investovat do typového výcviku v případě jistoty zaměstnání.  

4.3.3 Výtah dat o pilotech ve fázi životního cyklu staršího FO 

Dle definice v kapitole 2.2, spadají piloti v tomto věku do fáze životního cyklu definované jako 

„Starší první důstojník“. 

Dle věku tvoří první důstojníci 80 odpovědí z dotazníkového šetření, to odpovídá 25 % 

z celkového počtu odpovědí. 15 pilotů uvedlo, že dosud nebylo zaměstnáno na pozici pilota. 

Těchto 15 pilotů tvoří skupinu, ve které piloti nyní dokončují letový výcvik, nebo výcvik právě 

dokončili a hledají zaměstnání. Z této skupiny více než 10 pilotů uvedlo, že práci pilota hledá 

již 2 roky. Všichni ostatní piloti (75 %), kteří uvedli, že již byli zaměstnáni jako piloti, 

v současnosti mají zaměstnání a aktivně létají, nicméně 30 pilotů (38 %) uvedlo, že v důsledku 

pandemie ztratili zaměstnání a dalších 15 pilotů uvedlo, že bylo na neplaceném volnu. Dalších 

20 pilotů uvedlo, že přijali snížení platu, aby si zachovali zaměstnání.  
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Z 15 pilotů, kteří dosud nenašli zaměstnání, všichni uvedli, že se k létaní chtějí co nejdříve 

vrátit a všichni hledají nové pracovní příležitosti. Všech 15 pilotů uvedlo, že není ochotno 

investovat do typového výcviku bez jistoty zaměstnání, přičemž 10 pilotů uvedlo, že by do 

typového výcviku neinvestovali ani v případě jistoty zaměstnání po úspěšném dokončení 

typového výcviku.  

U prvních důstojníků se podstatně méně projevuje ochotna přistoupit na snížení mzdy pro 

udržení zaměstnání a také ochota odstěhovat se kvůli zaměstnání do jiných zemí. 38 % pilotů 

uvedlo, že již není ochotno přistoupit na další snížení platu.  Na dotaz, jestli jim z důvodu 

pandemie bylo zhoršeno finanční ohodnocení, odpovědělo 100 % ano.  

Projevuje se také rozšíření tzv. „Atypických kontraktů“ (Atypical employment) se 

zaměstnavateli. 44 % pilotů uvedlo, že pro leteckou společnost pracuje na plný úvazek, 19 % 

uvedlo, že jsou osoby samostatně výdělečně činné (Self-emloyment contract) a dalších 25 % 

uvedlo, že pracovní poměr s leteckou společností zpracovává některá z agentur (contract 

through a middle agency). 25 % pilotů uvedlo, že v důsledku pandemie Covid-19 došlo ke 

změně pracovní smlouvy s leteckou společností, nejčastěji z plného úvazku právě na smlouvu 

s agenturou nebo na Self-employment.  

V otázce spokojenosti v současné letecké společnosti uvedlo 56 % pilotů, že jsou celkově 

spokojeni. 38 % pilotů uvedlo, že spokojeno není, přičemž hlavní důvody nespokojenosti jsou 

následující: management společnosti, cestování do práce, mzda, nevyváženost mezi osobním 

a pracovním životem a nejistota zaměstnání.  

50 % pilotů uvedlo, že nepociťuje téměř žádnou loajalitu vůči svému zaměstnavateli. Každý 

z pilotů, který uvedl, že pociťuje určitou míru loajalitu vůči svému zaměstnavateli, zároveň 

uvedl, že od začátku pandemie, úroveň loajality k letecké společnosti klesla. 

Výtah dat dle letových hodin 

Prvních důstojníků se zkušenostmi od 500 do 1500 letových hodin se zúčastnilo 40. 15 z nich 

je ve věkovém rozmezí 21-24 let a 5 je 46 let a více. Všech 40 pilotů uvedlo, že již byli 

zaměstnáni na pilotní pozici. Celkem 30 pilotů uvedlo, že z důvodu následků koronavirové 

krize ztratili práci nebo byli na neplaceném volnu. Zbylých 10 o práci nepřišlo. V současnosti 

je jich 32 zpět v letecké společnost a aktivně létají. 3 piloti jsou stále nezaměstnaní a 7 je 

zaměstnáno v jiném oboru, všichni počítají s návratem k létání. Průměrná doba návratu 

k létání u propuštěných pilotů se pohybuje okolo 1 až 2 let.  
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Do následujícího hodnocení jsem zahrnul také skupinu pilotů, kteří mají více než 1500 letových 

hodin a věkem spadají do fáze životního cyklu „mladších kapitánů“, nicméně se stále jedná o 

první důstojníky. Tomuto popisu odpovídá 82 pilotů – prvních důstojníků. Z 82 pilotů bylo 50 

propuštěno nebo na neplaceném volnu. Zbytek pilotů vypověděl, že pro udržení zaměstnání 

přijali snížení mzdy. V současnosti je pouze 10 pilotů nezaměstnaných nebo na neplaceném 

volnu, každý počítá s návratem k létání. Průměrná doba návratu propuštěných pilotů do 

leteckých společností se pohybuje v rozmezí 1 až 2 let.  

4.3.4 Výtah dat o pilotech ve fázi životního cyklu mladšího kapitána 

Celkem 160 pilotů, kteří odeslali své odpovědi k dotazníkovému šetření se pohybuje v této 

věkové kategorii, z nichž je 70 (44 %) pilotů hodnosti kapitána. Tato podkapitola se bude 

zabývat především těmito kapitány. První důstojníci ve věkové kategorii 30-45 let jsou 

rozebráni v kapitole 4.3.3.  

Ze 70 kapitánů je 59 (84 %) kapitánů zaměstnaných a aktivně létají. 11 kapitánů uvedlo že 

jsou nezaměstnaní nebo jinak zaměstnaní v letectví a všichni se chtějí vrátit k práci pilota. 35 

kapitánů uvedlo, že pracuje pro nízkonákladovou společnost a 25 kapitánů uvedlo, že pracuje 

pro síťového dopravce. Zkušenosti kapitánů, kteří uvedli, že pracují pro síťové dopravce, již 

odpovídají zkušenostem staršího kapitána (tzn. víc než 7000 odlétaných hodin). Zbylých 10 

kapitánů uvedlo, že pracuji nebo pracovali, v business letectví nebo jiném obchodním letectví.   

Z celkového množství 70 kapitánů vypovědělo 50, že z důvodu následků krize Covid-19 buď 

ztratili zaměstnání nebo byli na neplaceném volnu. 15 kapitánů uvedlo, že museli přijmout 

snížení platových podmínek, aby si udrželi místo v letecké společnosti. Kapitánům, kteří zůstali 

nezaměstnaní nebo na neplaceném volnu (z důvodu následků Covid-19), trvalo v průměru 

jeden rok, než se vrátili k leteckým společnostem nebo našli místo v jiné letecké společnosti. 

93 % kapitánu uvedlo, že jim letecké společnost zhoršila finanční ohodnocení, nebo jinak 

zhoršila podmínky, ať už v případě pilotů, kteří propuštěni nebyli nebo těch, kteří se k letecké 

společnosti vrátili.   

V otázkách pracovní smlouvy se zaměstnavatelem uvedlo 45 (64 %) kapitánů, že pracuje na 

plný úvazek. Na plný úvazek pracuje taky každý, kdo uvedl, že pracuje pro síťového dopravce. 

10 kapitánů uvedlo, že jsou osoby samostatně výdělečně činné (Self-emloyment). Každý 

z těchto 10 kapitánu uvedl, že pracuje buď pro nízkonákladového dopravce nebo má jiný druh 

letecké práce.  
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64 % kapitánů uvedlo, že je ochotno přistoupit na snížení platového ohodnocení, a to i 

v případě kapitánů, kterým už platové podmínky byly zhoršeny v počátcích pandemické krize. 

57 % procent kapitánů uvedlo, že jsou spokojeni v současné letecké společnosti. 36 % uvedlo, 

že spokojeno není. Kapitáni, kteří uvedli nespokojenost, jsou zaměstnání především 

v nízkonákladových společnostech. Jako hlavní důvody nespokojenosti uvedli: nevyváženost 

mezi osobním životem a prací, cestování do práce a nejistotu zaměstnání. Ze 70 kapitánů, 20 

uvedlo, že se v následujících 5 letech chystá opustit kariéru profesionálního pilota.  

Drtivá většina kapitánů je proti investování do typového výcviku, a to jak v případě investice 

s jistotou zaměstnání, tak s nejistotou zaměstnání. 70 % kapitánů by nedoporučilo investovat 

novým zájemcům do pilotního výcviku, tedy do povolání pilota.  

Výtah dat dle letových hodin 

Dle zkušeností se jedná o kapitána, který má od 1500 do 7000 letových hodin. Do této fáze 

životního cyklu spadá na 50 účastníků dotazníkového šetření. Ve všech případech se jedná o 

kapitány v některé z nízkonákladových společností.  

Jejich zaměstnanecký profil je následující. Z důvodu koronavirové krize přišlo 19 kapitánů o 

práci a dalších 16 jich bylo na neplaceném volnu. 9 kapitánů přijalo snížení mzdy, aby si udrželi 

zaměstnání. Zbylých 6 kapitánů vypovědělo, že se jich koronavirová krize nijak zvlášť 

nedotkla. Všech 6 kapitánů pracuje pro nákladní leteckou společnost nebo v business letectví. 

V současnosti uvedlo všech 41 kapitánů, že je zaměstnáno a aktivně létá. Průměrná doba 

návratu do letecké společnosti se pohybuje mezi 6-12 měsíci. 9 kapitánů uvedlo, že je 

zaměstnáno v jiném oboru, stále však vyhlíží nové pilotní pozice.  

4.3.5 Výtah dat o pilotech ve fázi životního cyklu staršího kapitána 

Dle věku spadá do této fáze životního cyklu 50 pilotů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření. 

Z těchto 50 pilotů je 40 pilotů starších kapitánů a dle definice staršího kapitána v této práci 

(viz. Kapitola 2.2) souhlasí jejich věk i jejich míra zkušeností, tzn. 40 pilotů je starších 46 let a 

má více než 7000 letových hodin. Z toho důvodů není nutné odděleně posuzovat výsledky dle 

odlétaných hodin a dle věku. 10 pilotů starších 46 let uvedlo, že je stále prvními důstojníky. Až 

na výjimku se jedná o piloty, kteří začali s výcvikem mezi lety 2001-2008 a v současnosti 

pracují pro síťové dopravce nebo pracují v jiném odvětví. 

 

Zaměstnanecký profil těchto pilotů je následující. 20 kapitánů (50 %) uvedlo, že z důvodu 
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následků koronavirové krize ztratilo práci, přičemž 9 z nich je stále nezaměstnaných. Kapitáni, 

kteří ztratili práci, ale nyní jsou již opět zaměstnaní, uvedli, že se do leteckých společností 

vrátili v rozmezí 6-12 měsíců. Kapitáni, kteří jsou stále nezaměstnaní, uvedli, že se k létaní 

chtějí vrátit a stále vyhlížení nové příležitosti.  6 kapitánů přistoupilo na snížení platového 

ohodnocení, aby si zachovali své zaměstnání. Zbylých 14 kapitánů svými odpověďmi 

vypovědělo, že se koronavirová krize nedotkla jejich platového ohodnocení, ani nebyli 

propuštěni ze svého zaměstnání. Z dotazovaných kapitánů 50 % odpovědělo, že má obavy ze 

ztráty zaměstnání, stejní kapitáni rovněž odpověděli „ano“ na dotaz, zdali mají nějaký záložní 

plán pro případ ztráty zaměstnání.  

Piloti byli dotazováni, zdali by doporučili investici do letového výcviku pro kariéru dopravního 

pilota novým zájemcům o toho povolání. Výsledek byl překvapivě jednotný. 25 kapitánů 

odpovědělo: „Spíše ne“, a zbylých 15 odpovědělo: „Rozhodně ne“. Většina kapitánů 

vypověděla, že prošla Modulovým výcvikem, ale v současnosti by doporučili Integrovaný 

výcvik. 

U starších kapitánů se ukázala převaha plného pracovního úvazku, na který odpovědělo 27 

kapitánů ze 40. Šest dalších kapitánu označilo, že pracují jako osoby samostatně výdělečně 

činné a zbylí kapitáni odpověď vynechali. Nikomu nebyla pracovní smlouva od začátku 

pandemie pozměněna.  

V otázce, zda jsou kapitáni ochotni odcestovat z důvodu pracovní nabídky kamkoli do světa, 

odpovědělo 15 pilotů: „pravděpodobně ano“. Tuto odpověď označil každý kapitán, který je 

v současnosti nezaměstnaný.  

V otázkách spokojenosti a loajality vůči letecké společnosti dopadly výsledky následovně. 27 

kapitánů (68 %) odpovědělo, že v současné letecké společnosti jsou „spíše spokojení“ nebo 

„velmi spokojení“. Pouhých 5 kapitánů odpovědělo: „velmi nespokojený“, přičemž jako důvody 

nespokojenosti označili především nevyváženost mezi osobním a pracovním životem, 

nejistotu zaměstnání a management společnosti. 

Kapitánům byl položen dotaz, kterého kapitána letecké společnosti preferují, zda mladšího 

s větší perspektivou pro budoucnost letecké společnosti, nebo staršího s větší množstvím 

zkušeností. Téměř všichni kapitáni (včetně mladších) se shodli, že letecké společnosti preferují 

mladší kapitány. Většina pilotů, kteří se navíc vyjádřili k otázce do otevřené odpovědi uvedla, 

že letecké společnosti dávají přednost „levnějším“ pilotům před zkušenými. Piloti navíc uvedli, 
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že mladší kapitáni jsou více ochotní pracovat na hranici limitu, méně si „stěžují“ a jsou více 

nakloněni k Atypickým pracovním smlouvám. 

Starší kapitáni byli též tázání, zdali je koronavirová krize postihla více, než předchozí krize 

v letectví (9/11, velká recese). Na tuto otázku odpověděla drtivá většina kapitánů, že 

koronavirová krize měla na jejich kariery mnohem vážnější následky než předchozí krize 

v letectví. 
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5. Analýza dotazníkového šetření 

Cílem této kapitoly je statistické vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření. Na základě 

vyhodnocení dotazníkového šetření jsme schopni nalézt stejné nebo podobné ukazatele 

pracovního trhu dopravních pilotů, jako ty, které jsou definovány v kapitole číslo 3 – Stanovení 

ukazatelů pracovního trhu dopravních pilotů. Dalším cílem je zjistit, jak se ukazatele trhu 

promítají do jednotlivých fází životního cyklu dopravních pilotů.  

5.1 Metody 

Pro vyhodnocení dat dotazníkového šetření je zvolena metoda Pearsonova Chi-kvadrat testu 

a metoda Pearsonových adjustovaných residuí. Tyto metody byly zvoleny na základě povahy 

získaných dat. Metody se dají shrnout do 4 základních kroků:  

• Příprava 

• Existuje nějaký vztah? 

• Jak silný je přesně vztah? 

• Kde přesně se vztah objevuje? 

Každý je krok je přesně rozebrán v následujících podkapitolách.  

5.1.1 Krok 1 – Příprava  

Před samotnou analýzou je nutné stanovit dvě základní věci. Zaprvé je nutné formulovat 

hypotézu, kterou budeme testovat. Znění hypotézy již v našem případě známe dopředu, 

případě ji formulujeme na základě proměnných v tabulce. Důležité je, aby bylo možné naši 

hypotézu převést na nulovou hypotézu. 

Druhou věc, kterou je potřeba udělat, je kontrola souhrnného údaje vzorku. Jde hlavně o 

kontrolu chybějících proměnných. Nakonec je dobré překontrolovat samotné proměnné a 

rozhodnout, jestli jsou nominální nebo ordinální. 

Na obrázku číslo 16 je znázorněn příklad výpočetní tabulky, kde jsou vysvětleny jednotlivé 

proměnné. Hodnoty zvýrazněné modře znázorňují signifikantně vyšší hodnotu reziduí, tj. 

v dané fázi životního cyklu odpovědělo více pilotů, než se očekávalo. Hodnoty zvýrazněné 

červeně znázorňují signifikantně nižší hodnotu reziduí, tj. v dané fázi životního cyklu 

odpovědělo méně pilotů, než se očekávalo. 



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

60 
 

 

Obrázek č. 16 – Popis výpočtové tabulky 

5.1.2 Krok 2 – Existuje vztah?  

Nejdříve je nutné otestovat, jestli je mezi našimi proměnnými nějaký vztah. K tomu využijeme 

Pearsonův 𝑋2 testu nezávislosti (Chi-Kvadrát test), viz vzorec 3.1.2. Samotný test se skládá 

ze dvou částí: ověřování předpokladů a výpočtu testu samotného 

• Výpočet testové statistiky: 

𝑋2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗)

2

𝑒𝑖𝑗
           3.2.1 [33] 

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

• Kde: 𝑛𝑖𝑗 – je počet pozorovaná četnost 

         𝑒𝑖𝑗 – je očekávaná četnost  

• Nulovou hypotézu o nezávislosti dvou proměnných zamítáme na hladině významnosti 

α, když:  

𝑋2 = 𝑋(1−𝛼)
2 (𝑟 − 1)(𝑐 − 1)        3.2.2 [33]  

 

• r – počet řádků kontingenční tabulky 

c – počet sloupců kontingenční tabulky 

 

Pro správný výpočet 𝑋2 je nutné, aby byla výpočtová tabulka dostatečně zaplněná, tedy aby 

nemělo více než 20 % buněk očekávanou hodnotu menší než 5 a zároveň, aby žádná buňka 
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neměla očekávanou hodnotu menší než 1. Pokud je tabulka dostatečně zaplněná, je možné 

spočítat 𝑋2 test samotný. Pro výpočet testu je nutné formulovat nulovou hypotézu (negace 

původní hypotézy, kterou zkoumáme). Interpretace výsledků funguje klasicky, jako u většiny 

testů, zajímá nás tedy hlavně p hodnota, která říká, jestli máme důkaz pro zamítnutí nulové 

hypotézy. Pokud je p hodnota větší než kritická hodnota (většinou 0,05), tak nemáme důkaz, 

že by vztah mezi našimi proměnnými existoval a nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu. 

Pokud je p hodnota menší, máme důkaz o existenci vztahu mezi proměnnými a nulovou 

hypotézu zamítnout můžeme. Hodnotu p jsme schopni vyčíst z tabulky statistické významnosti 

– viz obrázek číslo 17. Z počtu stupňů volnosti a hodnoty 𝑋2 odečteme přibližnou hodnotu p.  

Na základě 𝑋2 testu jsme tedy zjistili, jestli existuje vztah mezi našimi proměnnými nebo ne. 

Pokud, pro existenci vztahu nemáme důkaz, tak analýza kontingenčních tabulek právě 

skončila. Pokud máme důkaz pro zamítnutí nulové hypotézy (p hodnota je menší než 0,05), 

tak můžeme dál pokračovat v analýze vztahu mezi našimi proměnnými [33].  

 

Obrázek číslo 17 – Tabulka statistické významnosti (slouží k nalezení hodnoty p) [33] 

5.1.3 Krok 3 – Jak silný je vztah  

Jakmile víme, že existuje vztah mezi našimi proměnnými, je nutné zjistit, jak je vztah silný, a 

případně,jaká je jeho povaha. K tomu se využívají ukazatel obecně zvané (symetrické) 

koeficienty kontingence. To, které koeficienty použijeme, závisí na tom, zda jsou naše 

proměnné nominální nebo ordinální. Všechny koeficienty mají svou hodnotu statistické 

signifikance, která se interpretuje stejně jako u 𝑋2 testu. V našem případě lze použít 

Pearsonův koeficient C [33], viz. vzorec 3.2.3.  
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• Pearsonův koeficient:  

𝐶 = √
𝑋2

𝑛 + 𝑋2
         3.2.3 [33] 

• Síla vztahu se popisuje následovně:  

Hodnota C = 0 – žádný vztah 

Hodnota C = 0,2 – slabý vztah  

Hodnota C = 0,5 – střední vztah  

Hodnoty C = 0,7 a výše – silný vztah [33] 

5.1.4 Krok 4 – Kde přesně je vztah?  

Poslední částí analýzy je zjistit, kde přesně se vztah proměnných projevuje. Je totiž možné, 

že se vztah neobjevuje napříč celou tabulkou, ale pouze v některé její části. Přesnou podobu 

vztahu zjistíme pomocí „Pearsonových adjustovaných reziduí“, viz. vzorec 3.2.4. 

• Výpočet Pearsonových adjustovaných reziduí: 

 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑑𝑢𝑎 =
𝑂 − 𝐸

√𝑛𝐴 ∗ 𝑛𝐵 ∗ (1 −
𝑛𝐴
𝑁 ) ∗ (1 −

𝑛𝐵
𝑁 )

𝑁

     [33] 

 

• Kde: O – je pozorovaná četnost 

         E – je očekávaná četnost 

         nA – součet pozorovaných četností v daném sloupci  

         nB – součet pozorovaných četností v daném řádku 

         N – je počet pozorovaných četností (počet odpovědí dotazníkového šetření) 

Podíváme se na jednotlivé buňky a vyznačíme všechny rezidua, jejichž hodnota je vyšší než 

1,96 nebo menší než -1,96. Pokud je hodnota rezidua vyšší než 1,96, znamená to, že v dané 

buňce je statisticky signifikantně více pozorování, než jich bylo očekáváno (odpovědělo více 

pilotů, než bylo očekáváno). Naopak, pokud je hodnota rezidua nižší než -1,96, znamená to, 

že v dané buňce je statisticky významně méně pozorování, než bylo očekáváno. Cílem je 

nalézt v rozmístění signifikantních reziduí interpretovatelnou strukturu. 
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5.2 Srovnání míry nezaměstnanosti na evropském trhu  

Obrázek číslo 18 popisuje porovnání zaměstnanosti v Evropě z výsledků dotazníkového 

šetření (Napravo) a průzkumu Pilot Survey 2022 [12]. V míře zaměstnanosti se hodnoty liší o 

5 %. Důvodem je pravděpodobná rozdílnost vzorku. V dotazníkovém šetření totiž bylo 

osloveno větší množství mladších pilotů, kteří jsou nezaměstnaní. S přihlédnutím na tento fakt 

považuji výsledky za velmi podobné a v porovnání s mírou zaměstnanosti z minulých let, která 

byla signifikantně vyšší, tvrdím, že poptávka po pilotech razantně stoupá.  

  

Obrázek číslo 18 – porovnání zaměstnanosti v Evropě [12] 

5.3 Analýza závislosti míry zaměstnanosti na fázi životního cyklu dopravních pilotů  

Pomocí tabulky je testována hypotéza, že existuje vztah mezi mírou zaměstnanosti a fázi 

životního cyklu, ve které se pilot nachází. Existenci vztahu ověříme Pearsonovým Chí-kvadrát 

testem. Toto analýza rovněž umožní vyjádřit se k hypotéze definované                                    

v kapitole 3 – ukazatel: letecké společnosti upřednostňují mladší kapitány a starší první 

důstojníky. 

 

 

 

 

 

76%

24%

Dotazníkové šetření
(Duben 2022)

Aktivně létají Nelétají

82%

18%

Pilot survey (říjen 2021)

Aktivně létají Nelétají
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Tabulka č. 7 – Výpočtová tabulka 1 

  Věková segmentace   

  

Mladší 
FO SFO Mladší CPT S CPT   

  21-24 let 25-29 let 30-45 let 46 let a více   

 V
e
 k

te
ré

 f
á
z
i 
ž
iv

o
tn

íh
o
 c

y
k
lu

, 
je

 v
 s

o
u
č
a
s
n
o
s
ti
 

n
e
jv

ě
tš

í 
p
o
d

íl
 n

e
z
a
m

ě
s
tn

a
n

ý
c
h
 p

ilo
tů

?
  

Zaměstnaný 20 65 135 30 250 

Nezaměstnaný 15 15 30 20 80 

  35 80 165 50 330 

            

Zaměstnaný 26,51515 60,60606 125 37,878788   

Nezaměstnaný 8,484848 19,39394 40 12,121212   

            

            

  1,600866 0,318561 0,8 1,6387879   

  5,002706 0,995502 2,5 5,1212121   

            

  Hodnota X^2 17,977634   

            

Zaměstnaný -2,71791 1,317028 2,5690465 -2,8226128   

Nezaměstnaný 2,71791 -1,31703 -2,5690465 2,822613   

 

Hodnoty pro výpočet jsou znázorněny v tabulce číslo 7 – Výpočtová tabulka 1. Žádná buňka 

nemá očekávanou hodnotu menší než pět a nejmenší očekávaná je 8,48, předpoklady testu 

jsou tedy splněné a můžeme pokračovat s analýzou. Nulová hypotéza bude znít „Neexistuje 

vztah mezi mírou zaměstnanosti a životním cyklem dopravního pilota“. Výpočet testové 

statistiky, dle vztahu 3.2.1 𝑋2 vyšel 18. Dle tabulky na obrázku 17, vidíme, že při 3 stupních 

volnosti a 𝑋2 = 18, je 𝑝 < 0,01 (viz. Vzorec 3.2.2). Nulovou hypotézu můžeme zamítnout a 

máme důkaz, že vztah mezi mírou zaměstnanosti a fází životního cyklu existuje. 

Síla závislosti vyjádřena Pearsonovým koeficientem C, viz vzorec 3.2.3, vyšla 0,23. Vyjadřuje 

tak slabší až střední úroveň závislosti.  

Rezidua ukazují, že větší část nezaměstnaných pilotů tvoří ti, kteří se v současnosti nacházejí 

ve fázi „Mladšího prvního důstojníka“ a „Staršího kapitána“. Naopak „Starší první důstojník“ a 

„Mladší kapitán“ vykazují vyšší úroveň zaměstnanosti. Tento výsledek tak navazuje na tvrzení, 

že letecké společnosti dávají přednost „Starším FO“, protože disponují typovým výcvikem a 

„Mladším kapitánům“, protože představují větší perspektivu pro budoucnost a jsou více 

přizpůsobiví podmínkám, které letecké společnosti na piloty kladou.    
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5.4 Analýza ukazatele „Nízký podíl pilotů by doporučil povolání pilota novým 

uchazečům“ 

V následujícím příkladě je testována hypotéza „Starší piloti by spíše nedoporučili povolání 

dopravního pilota“. Existenci vztahu ověříme Pearsonovým Chí-kvadrát testem.  

Tabulka číslo 8 – Výpočtová tabulka 2 

  Věková segmentace   

  

Mladší 
FO SFO Mladší CPT S CPT   

  21-24 let 25-29 let 30-45 let 46 let a více   

D
o
p
o
ru

č
ili

 b
y
 p

ilo
ti
 v

 r
ů
z
n
ý
c
h
 f
á
z
íc

h
 ž

iv
o
tn

íh
o
 

c
y
k
lu

 i
n
v
e
s
to

v
a
t 

d
o
 k

a
ri

e
ry

 d
o
p
ra

v
n
íh

o
 

p
ilo

ta
?

 

Ano 15 45 40 5 105 

Ne 20 35 125 45 225 

  35 80 165 50 330 

            

Ano 11,13636 25,45455 52,5 15,909091   

Ne 23,86364 54,54545 112,5 34,090909   

            

            

  1,340445 15,00812 2,9761905 7,4805195   

  0,625541 7,003788 1,3888889 3,4909091   

            

  Hodnota X^2 39,314399   

            

Ano 1,482983 5,390335 -2,9546842 -3,5959161   

Ne -1,48298 -5,39034 2,954684 3,5959161   

 

Hodnoty pro výpočet jsou znázorněny v tabulce číslo 8 – Výpočtová tabulka 2. Žádná buňka 

nemá očekávanou hodnotu menší než pět a nejmenší očekávaná je 11,13, předpoklady testu 

jsou tedy splněné a můžeme pokračovat s analýzou. Nulová hypotéza bude znít „Neexistuje 

vztah mezi množstvím pilotů, kteří by doporučili povolání pilota a životním cyklem dopravního 

pilota“. Výpočet testové statistiky, dle vztahu 3.2.1 𝑋2 vyšel 39. Dle tabulky na obrázku 17, 

vidíme, že při 3 stupních volnosti a 𝑋2 = 39, je 𝑝 < 0,01 (viz. vzorec 3.2.2). Nulovou hypotézu 

můžeme zamítnout a máme důkaz, že vztah mezi množstvím pilotů, kteří by doporučili 

povolání pilota a fází životního cyklu existuje. 

Síla závislosti vyjádřena Pearsonovým koeficientem C, viz vzorec 3.2.3, vyšla 0,32. Vyjadřuje 

tak slabší až střední úroveň závislosti.  
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Z výčtu reziduí v tabulce číslo 8 vidíme, že zejména starší kapitáni by nedoporučili povolání 

dopravního pilota novým uchazečům. Podobný výsledek vyšel i u mladších kapitánů. Naopak 

starší FO by povolání dopravního pilota doporučili.  

Příklad lze uzavřít následujícím závěrem. S přibývajícím věkem ubývá pilotů, kteří by 

doporučili povolání pilota. Důvodem je zejména rostoucí priorita pilotů mít vyvážený osobní a 

pracovní život.  

5.5 Analýza ukazatele „Obava dopravních pilotů o zaměstnání“ 

V následujícím příkladě je testována hypotéza „Existuje závislost mezi mírou obavy 

dopravních pilotů o zaměstnání a fází životního cyklu dopravního pilota“. Existenci vztahu 

ověříme Pearsonovým Chí-kvadrát testem.  

Tabulka číslo 9 – Výpočtová tabulka 3 

  Věková segmentace   

  

Mladší 
FO SFO Mladší CPT S CPT   

  21-24 let 25-29 let 30-45 let 46 let a více   

V
e
 k

te
ré

 f
á
z
i 
ž
iv

o
tn

íh
o
 c

y
k
lu

 p
ilo

ta
, 
m

a
jí
 p

ilo
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n
e
jv

ě
tš

í 
o
b
a
v
y
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e
 z

tr
á
ty

 z
a

m
ě
s
tn

á
n
í?

 

Má obavy 30 55 70 15 170 

Nemá obavy 5 25 95 25 150 

  35 80 165 40 320 

            

Má obavy 18,59375 42,5 87,65625 21,25   

Nemá obavy 16,40625 37,5 77,34375 18,75   

            

            

  6,997111 3,676471 3,5564283 1,8382353   

  7,93006 4,166667 4,0306187 2,0833333   

            

  Hodnota X^2 34,278924   

            

Má obavy 4,093938 3,233808 -3,9577242 -2,1170245   

Nemá obavy -4,09394 -3,23381 3,957724 2,117024   

 

Hodnoty pro výpočet jsou znázorněny v tabulce číslo 9 – Výpočtová tabulka 3. Žádná buňka 

nemá očekávanou hodnotu menší než pět a nejmenší očekávaná je 16,4, předpoklady testu 

jsou tedy splněné a můžeme pokračovat s analýzou. Nulová hypotéza bude znít „Neexistuje 

vztah mezi mírou obavy dopravních pilotů o zaměstnání, a fází životního cyklu dopravního 

pilota“. Výpočet testové statistiky dle vztahu 3.2.1 𝑋2 vyšel 34. Dle tabulky na obrázku 17 
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vidíme, že při 3 stupních volnosti a 𝑋2 = 34, je 𝑝 < 0,01 (viz. vzorec 3.2.2). Nulovou hypotézu 

můžeme zamítnout a máme důkaz, že vztah mezi mírou obavy dopravních pilotů o zaměstnání 

a fází životního cyklu dopravního pilota existuje. 

Síla závislosti vyjádřena Pearsonovým koeficientem C, viz vzorec 3.2.3, vyšla 0,30. Vyjadřuje 

tak slabší až střední úroveň závislosti.  

Z výčtu reziduí v tabulce číslo 9 vidíme, že obavy o zaměstnání mají zejména mladší první 

důstojníci a starší první důstojníci. Bez obav se cítí zejména mladší kapitáni. V případě 

mladších FO obavy pramení zejména ze stále velké konkurence a většího množství 

nezaměstnaných pilotů v této fázi životního cyklu. V případě starších FO odhaduji, že obavy 

pramení z doznívající krize Covid-19, nicméně u většiny pilotů v této fázi životního cyklu se, 

dle mého odhadu, zmenší množství pilotů, kteří mají obavy o zaměstnání, čemuž nasvědčují 

i výsledky průzkumu Pilot Survey [7]. Výsledek příkladu se liší v případě starších kapitánů, 

kteří v tomto příkladě neprojevují obavy o zaměstnání, nicméně v průzkumech Pilot Survey 

mají starší kapitáni větší obavy o zaměstnání než například starší FO. Rozdíl je 

pravděpodobně dán zlepšením situace na pracovním trhu od průběhu průzkumu Pilot Survey. 
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5.6 Analýza ukazatele – Ochota pilotů přijmout nižší mzdu 

V následujícím příkladě je testována hypotéza „Existuje závislost mezi ochotou přijmout nižší 

mzdu a fází životního cyklu dopravního pilota“. Existenci vztahu ověříme Pearsonovým Chí-

kvadrát testem.  

Tabulka číslo 10 – Výpočtová tabulka 4 

  Věková segmentace   

  

Mladší 
FO SFO Mladší CPT S CPT   

  21-24 let 25-29 let 30-45 let 46 let a více   
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á
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á
n
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Ochotný 33 50 70 25 178 

Neochotný 2 30 95 15 142 

  35 80 165 40 320 

            

Ochotný 19,46875 44,5 91,78125 22,25   

Neochotný 15,53125 35,5 73,21875 17,75   

            

            

  9,404545 0,679775 5,1690607 0,3398876   

  11,7888 0,852113 6,4795268 0,4260563   

            

  Hodnota X^2 35,139759   

            

Ochotný 4,878118 1,429167 -4,9039471 0,9356092   

Neochotný 4,87812 -1,42917 4,903947 -0,9356092   

 

Hodnoty pro výpočet jsou znázorněny v tabulce číslo 10 – Výpočtová tabulka 4. Žádná buňka 

nemá očekávanou hodnotu menší než pět a nejmenší očekávaná je 15,5, předpoklady testu 

jsou tak splněné a můžeme pokračovat s analýzou. Nulová hypotéza bude znít „Neexistuje 

vztah mezi ochotou dopravních pilotů přijmout nižší mzdu a fází životního cyklu dopravního 

pilota“. Výpočet testové statistiky dle vztahu 3.2.1 𝑋2 vyšel 35. Dle tabulky na obrázku 17 

vidíme, že při 3 stupních volnosti a 𝑋2 = 35, je 𝑝 < 0,01 (viz. Vzorec 3.2.2). Nulovou hypotézu 

můžeme zamítnout a máme důkaz, že vztah mezi ochotou dopravních pilotů přijmout nižší 

mzdu a fází životního cyklu dopravního pilota existuje. 

Síla závislosti vyjádřena Pearsonovým koeficientem C, viz vzorec 3.2.3, vyšla 0,31. Vyjadřuje 

tak slabší až střední úroveň závislosti.  
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Z výčtu reziduí v tabulce číslo 10 vidíme, že ochota přistoupit na snížení mzdy se projevuje 

zejména u mladších prvních důstojníků. Výsledek podporuje tvrzení v kapitole                           

číslo 2. – Analýza současného stavu pracovního trhu dopravních pilotů, kde je hlavní prioritou 

mladších pilotů nalétávaní hodin a karierní postup, přičemž výše mzdy není zpočátku natolik 

důležitá. Opakem je výsledek mladších kapitánů, kteří projevili malý zájem přistoupit na 

snížení mzdy. Výsledek opět podporuje tvrzení, že starší kapitáni jsou méně ochotní přistoupit 

na snížení mzdy. Ze zotavujícím se pracovním trhem dopravních pilotů ochota přistoupit na 

snížení mzdy rychle klesá.  

5.7 Analýza ukazatele – Podíl pilotů chystajících se ukončit kariéru  

V následujícím příkladě je testována hypotéza „Existuje závislost mezi množstvím pilotů 

chystajících se ukončit kariéru a fází životního cyklu pilotů“. Existenci vztahu ověříme 

Pearsonovým Chí-kvadrát testem.  

Tabulka číslo 11 – Výpočtová tabulka 5 

  Věková segmentace   

  

Mladší 
FO SFO Mladší CPT S CPT   

  21-24 let 25-29 let 30-45 let 46 let a více   

 V
e
 k

te
ré

 f
á
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 c

y
k
lu

, 
s
e
 c
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?
  

Nechystám se 
končit 30 75 110 35 

250 

Chystám se končit  5 5 50 15 75 

  35 80 160 50 325 

            

Nechystám se 
končit 26,92308 61,53846 123,07692 38,461538   

Chystám se končit  8,076923 18,46154 36,923077 11,538462   

            

            

  0,351648 2,944712 1,3894231 0,3115385   

  1,172161 9,815705 4,6314103 1,0384615   

            

  Hodnota X^2 21,65506   

            

Nechystám se 
končit 1,306797 4,114254 -3,4437214 -1,263113   

Chystám se končit  -1,3068 -4,11425 3,443721 1,263113   
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Hodnoty pro výpočet jsou znázorněny v tabulce číslo 11 – Výpočtová tabulka 5. Žádná buňka 

nemá očekávanou hodnotu menší než pět a nejmenší očekávaná hodnota je 8, předpoklady 

testu jsou tak splněné a můžeme pokračovat s analýzou. Nulová hypotéza bude znít 

„Neexistuje vztah mezi množstvím pilotů chystajících se ukončit kariéru a fází životního cyklu 

pilota“. Výpočet testové statistiky dle vztahu 3.2.1 𝑋2 vyšel 22. Dle tabulky na obrázku 17 

vidíme, že při 3 stupních volnosti a 𝑋2 = 22, je 𝑝 < 0,01 (viz. Vzorec 3.2.2). Nulovou hypotézu 

můžeme zamítnout a máme důkaz, že vztah mezi ochotou dopravních pilotů přijmout nižší 

mzdu a fází životního cyklu dopravního pilota existuje. 

Síla závislosti vyjádřena Pearsonovým koeficientem C, viz vzorec 3.2.3, vyšla 0,25. Vyjadřuje 

tak slabší až střední úroveň závislosti.  

Z výčtu reziduí v tabulce číslo 11 vidíme překvapivý výsledek u mladších kapitánů, kterých je 

signifikantně větší množství pro ukončení kariéry do 2 let. Tento výsledek však může být 

zkreslený, protože v dotazníkovém šetření byla na otázku „Chystáte se v následujících 2 

letech ukončit kariéru pilota?“, odpověď „Spíše ano“ a „určitě ano“. Pro zjednodušení se tyto 

odpovědi sečetly na prosté „ano“ (stejný postup byl proveden v případě odpovědi „ne“). 

Z tohoto důvodu se dá předpokládat, že ve skutečnosti bude množství mladších kapitánů, kteří 

do 2 let upustí od kariéry dopravního pilota, podstatně menší. 

Celkově by ze všech fází životního cyklu pilota ukončilo kariéru do 2 let 23 % účastníků 

dotazníkového šetření. Tento výsledek je o 5 % vyšší, ve srovnání s průzkumem Pilot Survey 

2021 [10]. Vyšší hodnotu opět odůvodňuji sečtením odpovědí „Spíše/určitě ano“ a 

„Spíše/určitě ne“.  
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5.8 Analýza ukazatele – Nízká úroveň loajality pilotů vůči leteckým společnostem 

V následujícím příkladě je testována hypotéza „Existuje závislost mezi úrovní loajality a fází 

životního cyklu pilotů“. Existenci vztahu ověříme Pearsonovým Chí-kvadrát testem.  

Tabulka číslo 12 – Výpočtová tabulka 6 

  Věková segmentace   

  

Mladší 
FO SFO Mladší CPT S CPT   

  21-24 let 25-29 let 30-45 let 46 let a více   
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Loajální 10 35 60 30 135 

Neloajální 10 40 85 20 155 

  20 75 145 50 290 

            

Loajální 9,310345 34,91379 67,5 23,275862   

Neloajální 10,68966 40,08621 77,5 26,724138   

            

            

  0,051086 0,000213 0,8333333 1,9425287   

  0,044494 0,000185 0,7258065 1,6918799   

            

  Hodnota X^2 5,2895261   

            

Loajální 0,320405 0,023177 -1,7658651 2,095609   

Neloajální -0,32041 0,023177 1,765865 -2,095609   

Hodnoty pro výpočet jsou znázorněny v tabulce číslo 12 – Výpočtová tabulka 6. Žádná buňka 

nemá očekávanou hodnotu menší než pět a nejmenší očekávaná hodnota je 9,3, předpoklady 

testu jsou tak splněné a můžeme pokračovat s analýzou. Nulová hypotéza bude znít 

„Neexistuje vztah mezi úrovní loajality a fází životního cyklu pilotů“. Výpočet testové statistiky 

dle vztahu 3.2.1 𝑋2 vyšel 5,28. Dle tabulky na obrázku 17 vidíme, že při 3 stupních volnosti a 

𝑋2 = 5,28, je 𝑝 ≅ 0,15 (viz. Vzorec 3.2.2). Pravděpodobnost je vyšší než 0,05, nemáme tím 

pádem důkaz k zamítnutí nulové hypotézy a hypotézu o závislosti mezi úrovní loajality a fází 

životního cyklu pilota nemůžeme potvrdit.  

Přesto, že se závislost mezi loajalitou a fázemi životního cyklu nepotvrdila, vidíme, že 

nadpoloviční většina pilotů nevykazuje loajalitu vůči leteckým společnostem, což potvrzuje 

ukazatel trhu o nízké úrovní loajality pilotů vůči leteckým společnostem. 

Zvýšená rezidua u starších kapitánů ukazují, že patří mezi loajálnější piloty v porovnání 

s ostatními. 
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5.9 Analýza ukazatele – poměr nezaměstnaných pilotů je shodný s počtem pilotů 

v pořadníku uchazečů o pilotní pozice 

Z tabulky číslo 13 jsme spočítali, že 20 % účastníků dotazníkové šetření se nachází 

v pořadníku uchazečů o pilotní pozice (tzv. „Holding Pool“). Toto množství pilotů je v přesné 

shodě s průzkumem Pilot Survey, jak v ohledu počtu pilotů v pořadníku, tak s počtem globálně 

nezaměstnaných pilotů. V dotazníkovém šetření uvedlo 24 % pilotů, že jsou nezaměstnaní, 

jedná se tedy pouze o 4% rozdíl. Závěrem lze usoudit, že většina nazaměstnaných pilotů se 

v současnosti nachází v pořadníku uchazečů o pilotní pozice do minimálně jedné letecké 

společnosti.  

Druhá část této analýzy porovnává shodu nezaměstnaných pilotů, s piloty nacházejícími se v 

„holding poolu“, dle fází životního cyklu pilota. V tabulce číslo 13 jsou znatelná zvýšená rezidua 

u pilotů ve fázi životního cyklu mladšího prvního důstojníka. Ve fázi životního cyklu mladšího 

FO se tedy nachází signifikantně větší množství pilotů v „holding poolu“. Tento výsledek je ve 

shodě se signifikantně větším množstvím nezaměstnaných mladších FO – viz tabulka číslo 7. 

Starších kapitánů je v „holding poolu“ méně, než se očekávalo v porovnání s úrovní 

nezaměstnanosti – viz rezidua v tabulce číslo 7. 

Tabulka číslo 13 – Výpočtová tabulka 7 

  Věková segmentace   

  

Mladší 
FO SFO Mladší CPT S CPT   

  21-24 let 25-29 let 30-45 let 46 let a více   
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o
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y
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Nachází se 15 15 30 5 65 

Nenachází se 20 65 130 45 260 

  35 80 160 50 325 

            

Nachází se 7 16 32 10   

Nenachází se 28 64 128 40   

            

            

  9,142857 0,0625 0,125 2,5   

  2,285714 0,015625 0,03125 0,625   

            

  Hodnota X^2 14,787946   

            

Nachází se 3,57881 -0,32192 -0,5547659 -1,9217653   

Nenachází se -3,57881 0,32192 0,554766 1,921765   
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5.10 Analýza spokojenosti pilotů s výší mzdy 

V následujícím příkladě je testována hypotéza „Existuje závislost mezi spokojeností s výší 

mzdy a fází životního cyklu pilota“. Existenci vztahu ověříme Pearsonovým Chí-kvadrát 

testem.  

Hodnoty pro výpočet jsou znázorněny v tabulce číslo 14 – Výpočtová tabulka 8. Žádná buňka 

nemá očekávanou hodnotu menší než pět a nejmenší očekávaná hodnota je 7, předpoklady 

testu jsou tak splněné a můžeme pokračovat s analýzou. Nulová hypotéza bude znít 

„Neexistuje vztah mezi spokojeností s výší mzdy a fází životního cyklu pilota“. Výpočet testové 

statistiky dle vztahu 3.2.1 𝑋2 vyšel 14,8. Dle tabulky na obrázku 17 vidíme, že při 3 stupních 

volnosti a 𝑋2 = 14,8 je 𝑝 < 0,010 (viz. Vzorec 3.2.2). Nulovou hypotézu můžeme zamítnout a 

máme důkaz, že vztah mezi spokojeností s výší mzdy a fází životního cyklu pilota existuje. 

Tabulka číslo 14 – Výpočtová tabulka 8 

  Věková segmentace   

  

Mladší 
FO SFO Mladší CPT S CPT   

  21-24 let 25-29 let 30-45 let 46 let a více   

P
o
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a
ž
u
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 p
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Ano 12 50 45 28 135 

Ne 11 25 110 18 164 

  23 75 155 46 299 

            

Ano 10,38462 33,86288 69,983278 20,769231   

Ne 12,61538 41,13712 85,016722 25,230769   

            

            

  0,251282 7,690037 8,9187615 2,5173789   

  0,206848 6,330213 7,3416634 2,0722326   

            

  Hodnota X^2 35,328416   

            

Ano 0,704491 4,326029 -5,8105908 2,3289668   

Ne -0,70449 -4,32603 5,810591 -2,3289668   

Rezidua v tabulce číslo 14 ukazují, že s výší mzdy jsou nejvíce spokojení starší FO. Nejméně 

spokojení jsou naopak mladší kapitáni. Výsledek je tak v souladu s neochotou mladších 

kapitánů přijmout nižší mzdu. Spokojenost s výší mzdy se ukazuje tak u starších kapitánů. Ti 

mají u leteckých společností zpravidla vyšší platy podle toho, jak dlouho pro leteckou 

společnost pracují.  
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5.11 Validace výsledků 

Validace výsledků této práce je zajištěna na základě 330 odpovědí dotazníkového šetření a 

provedení kritické analýzy u jednotlivých ukazatelů trhu a dalších výsledků. Kritická analýza 

porovnává rozdíly a důvody mezi výsledky praktické části této práce s výsledky teoretické části 

práce. Srovnávání výsledků bylo prováděno s nejerudovanějšími dostupnými studiemi a 

současně v souladu s praxí, která je v rámci vyhodnocování zaužívaná. Z kritické analýzy 

jednotlivých výsledků vyplývá, že při zohlednění všech limitací této práce jsou výsledky 

dotazníkového šetření ve shodě s poznatky z teoretické části práce. Za hlavní limitaci práce 

se považuje omezený přístup k databázi evropských dopravních pilotů. I přes tuto limitaci bylo 

pro validaci využito databáze FAA, a vzorky byly mezi sebou porovnány pomocí kritické 

analýzy, načež došlo pouze k malým odchylkám mezi těmito vzorky. Hypotézy stanovené 

dotazníkovým šetřením je vhodné do budoucna ověřovat. 
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6. Stanovení hypotéz vývoje pracovního trhu dopravních pilotů 

Všechny stanovené hypotézy vyplývají z erudovaných studií a studia čtyř průzkumů: Pilot 

survey 2020-2022 [9][10][12] a Study on employment and working conditions of aircrews in the 

EU internal aviation market [20], které se zaměřovaly na vývoj pracovního trhu dopravních 

pilotů v období pandemické krize. Hypotézy se dále opírají o výsledky dotazníkového šetření, 

které je součástí této práce. Všechny stanovené hypotézy mohou posloužit k budoucímu 

ověření. 

Zvýšení poptávky po pilotech a budoucí nedostatek pilotů. 

Výsledky diplomové práce ukazují zotavování pracovního trhu dopravních pilotů v Evropě, i ve 

světě, po následcích pandemické krize. V současnosti stoupá poptávka po dopravních 

pilotech, což lze dobře vidět na úbytku podílu nezaměstnanosti mezi piloty. [12] Pokud se 

v budoucích měsících nezhorší pandemická situace, můžeme v rozsahu dvou let očekávat 

nedostatek pilotů   na pracovním trhu, tak jako tomu bylo po zotavení trhu z Velké recese. 

Zájem o mladší první důstojníky v blízké budoucnosti 

V současnosti mají letecké společnosti zájem zejména o Starší první důstojníky a mladší 

kapitány. Jak navíc nasvědčují výsledky dotazníkového šetření, starší první důstojníci i mladší 

kapitáni již vykazují vysokou úroveň zaměstnanosti. [12] V krátké době lze očekávat, že 

letecké společnosti se začnou čím dál více obracet na mladší první důstojníky, nejdříve ty, 

kteří disponují typovým výcvikem a posléze mladší FO, kteří typový výcvik absolvují až u 

letecké společnosti. 

Rozšíření Atypických pracovních smluv 

Další z hypotéz je pravděpodobné rozšiřování Atypických pracovních smluv s leteckými 

společnostmi. Úpadek poptávky, vlivem pandemie, ukázal leteckým společnostem výhody 

Atypických pracovních smluv.  Hlavní výhoda pro letecké společnosti spočívá v tom, že piloti, 

kteří pro leteckou společnost pracují v rámci Self-emloyment kontraktu, dostávají zaplaceno 

výhradně za letové hodiny a nedisponují tak fixním platem [20]. To je velká výhoda pro letecké 

společnosti právě při úpadku poptávky po letecké dopravě, kdy piloty sice mají nasmlouvané, 

ale nepotřebují je, a nemusí jim vyplácet mzdu [20].  Výhoda Atypických kontraktů se však 

ukazuje i na straně pilotů, kteří mají větší možnost organizovat si vlastní čas. 
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Nízká úroveň loajality pilotů vůči může vést odchodu pilotů z evropských aerolinií  

Následující hypotéza navazuje na zjištění poklesu loajality pilotů vůči leteckým společnostem. 

Jak se ukázalo v teoretické části práce i v dotazníkovém šetření, z důvodu rozsáhlého 

propouštění dopravních pilotů a zhoršovaní platových a dalších podmínek, výrazně klesla 

loajalita pilotů vůči leteckým společnostem. Lze tedy předpokládat, že v případě vysoké 

poptávky po pilotech, budou piloti bez většího zaváhání přecházet do „lepších“ leteckých 

společností. Podobný problém řešili některé nízkonákladové letecké společnosti mezi lety 

2016-2018 [27], kdy proti odchodu pilotů za „lepším“ nepomohlo ani zvýšení platů.  

Nízká úroveň doporučení pilotů investovat do povolání pilota může v budoucnu 

znamenat menší počet vycvičených pilotů. 

V poznatcích této práce se objevilo velké množství pilotů, zejména kapitánů, kteří by povolání 

dopravního pilota nedoporučovali novým uchazečům. Ve svých výpovědích kapitáni říkají, že 

přístup leteckých společností se za poslední dvě desetiletí razantně změnil k horšímu. V jejich 

očích letecké společnosti neustále snižují platy a snaží se, aby piloti vždy létali až do 

maximálního počtu letových hodin, které může pilot za daný časový interval legálně odlétat. 

To, v kombinaci s nestabilním životním stylem a náročností uchovat platné všechny 

kvalifikace, vede piloty k doporučení uchazečům, zvážit výběr této profese. Z těchto poznatků 

vyplývá, že by v budoucnu mohli odradit některé uchazeče o povolání pilota, a tak podpořit 

nedostatek pilotů na pracovním trhu.  

Piloti budou, s narůstající poptávkou, klást větší podmínky na letecké společnosti 

Průzkumy vytvořené v průběhu pandemie ukázaly, že většina pilotů byla ochotna přijmout 

snížení platu, aby si udrželi své místo u letecké společnosti. Většina mladších pilotů navíc 

vypověděla, že je ochotna investovat do typového výcviku v případě jistoty zaměstnaní a odejít 

za zaměstnáním do kterékoli části světa. Všechny zmíněné vlastnosti pilotů se začínají měnit 

s přibývající poptávkou po pilotech. Zejména kapitáni přestávají projevovat ochotu ve všech 

zmíněných vlastnostech. Je tedy pravděpodobné, že letecké společnosti budou muset 

postupně lákat piloty na atraktivnější nabídky. Pilotům bez typového výcviku začnou letecké 

společnosti pravděpodobně nabízet částečné nebo úplné uhrazení nákladů za typový výcvik.  
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7. Závěr 

Teoretická část práce popisuje vývoj a současný stav pracovního trhu dopravních pilotů a 

přináší náhled do celé problematiky pracovního trhu. Zvláštní důraz je kladen na vývoj 

pracovního trhu od počátku pandemie Covid-19. Součástí práce je náhled do demografie 

pilotů, a porovnání dostupných demografických dat o pilotech v Evropě, USA a globálně. 

V teoretické části práce jsou definovány ukazatele pracovního trhu dopravních pilotů, které 

představují trendy současného stavu trhu, ze kterých jsou také stanoveny hypotézy vývoje 

trhu. 

Pro prohloubení průzkumu, této práce a dosažení cílů práce, je kariéra dopravního pilota 

rozdělena do čtyř fází životního cyklu pilota. Práce se poté zaměřuje na určení ukazatelů trhu 

pro jednotlivé fáze životního cyklu dopravních pilotů. Práce definuje postavení jednotlivých fází 

životního cyklu pilotů na pracovním trhu. Součástí práce je dotazníkové šetření, které tvoří 

hlavní část datové základny. Dotazníkové šetření je zaměřeno čistě na evropský pracovní trh 

s dopravními piloty. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 330 pilotů z 25 světových států, 

přičemž 20 států tvoří Evropa. Statistické ověření výsledků dotazníkové šetření umožnilo 

potvrdit nalezené ukazatele pracovního trhu a vyčíslení některých ukazatelů. Omezené 

množství dohledatelných dat umožnilo nalézt a potvrdit pouze omezené množství ukazatelů 

současného pracovního trhu.  

Obecné závěry práce poukazují na rychlé zotavování pracovního trhu dopravních pilotů 

z pandemické krize a dále snižování nezaměstnanosti pilotů. Průzkum ukazuje na nízkou 

nezaměstnanost mladších kapitánů a zkušenějších prvních důstojníků. Piloti prokazují nízkou 

důvěru a loajalitu vůči leteckým společnostem, což při očekávaném nedostatku pilotů může 

znamenat problém zejména pro nízkonákladové letecké společnosti v Evropě. Pracovní trh 

dopravních pilotů se začíná pomalu otáčet z nízké poptávky po pilotech na vysokou. Vývoj 

současné situace na pracovním trhu dopravních pilotů je podobný vývoji trhu po ustání 

následků Velké recese. Otázkou je, co přinesou budoucí měsíce z pohledu pandemické 

situace. Opětovné šíření pandemie Covid-19 by s největší pravděpodobností znamenalo 

zavedení restrikcí v cestování, což by mohlo vést k dalšímu obratu na pracovním trhu. 

Na základě poznatků získaných při tvorbě práce by bylo vhodné v budoucnosti posoudit 

pravdivost stanovených hypotéz vývoje pracovního trhu dopravních pilotů a posoudit také 

hypotézy týkající se jednotlivých fází životního cyklu pilota. 
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Graf číslo 3 – Poměr hodností pilotů v dotazníkovém šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

79 
 

Seznam příloh 

Přílohy jsou uloženy na datovém médiu přiloženém k diplomové práci. 
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