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ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Cílem je analyzovat systém zaměstnaneckých
výhod a daní a jejich uplatnění ve výzkumné instituci. V první části práce je popsána současná teorie
vztahující se k zaměstnaneckým benefitům. Druhá část je věnována vyhodnocení nastavení systému
zaměstnaneckých výhod v dané společnosti. Na základě dotazníkového šetření je navržena změna
v systému zaměstnaneckých výhod.

Zaměstnanci nejvíce využívají stravenky a poukázky 
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Zaměstnanci by si jako nový benefit přáli příspěvek na 
penzijní připojištění
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Spokojenost zaměstnanců s nabídkou benefitů
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Metodika

Za účelem zodpovězení výzkumných otázek bylo
provedeno dotazníkové šetření. Zpět se vrátilo 66
vyplněných dotazníků ze 100 distribuovaných. Ve
výzkumném ústavu je zaměstnáno 220 zaměstnanců.
Výzkum se tedy týká 30 % zaměstnanců. Dotazníky byly
šířeny pouze v papírové podobě a distribuce dotazníků
probíhala s pomocí zaměstnanců Výzkumného ústavu.
Dotazníkové šetření bylo založeno na metodě náhodného
výběru zaměstnanců napříč odděleními bez ohledu na typ
pracovní smlouvy.

English summary

The bachelor thesis deals with employee benefits. The
aim is to analyze the system of employee benefits and
taxes and applying them in a research institution. The
first part describes the current theories related to
employee benefits. The second part is devoted to the
evaluation system settings employee benefits in the
company. Based on the survey is designed to change the
system of employee benefits.
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