
Dnes jsou zaměstnanecké výhody dostupné u všech 

větších zaměstnavatelů, ale ne vždy jsou nastavené přímo 

na potřeby zaměstnanců. Cílem této bakalářské práce je 

analyzovat dosavadní systém benefitů v IKEA a navrhnout 

doporučení na zlepšení systému benefitů dle potřeb a 

požadavků zaměstnanců.  

Abstrakt 

 
Nowadays every large employer provides some benefits for 

their employees, but these are not always set directly on the 

needs of employees. The aim of this thesis is analyse the 

existing benefit system in IKEA and propose 

recommendations to improve the system of benefits 

according to the needs and demands of employees. 
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Dotazníkové šetření proběhlo na přelomu března a dubna 2017 v Obchodním domě Zličín. Dotazník pro všechny 

zaměstnance obsahoval celkem 16 otázek ohledně spokojenosti s benefity a 5 identifikačních otázek. Na dotazník 

celkem odpovědělo 114 zaměstnanců. 

   

Informovanost třetiny zaměstnanců je hodnocena jako 1-2, ale rozhodně je důležité informovanost celkově zlepšit. 

Většina zaměstnanců si myslí, že informace o benefitech jsou dostatečné.  

Zaměstnanci jsou se systémem benefitů většinově spokojeni, ale polovina z nich by uvítala nové benefity (sick days, 

stravenky a firemní školka) nebo aktualizovala ty stávající. 

Všechny benefity jsou čerpány, některé většinou zaměstnanců, u některých benefitů by čerpání markantně vzrostlo, díky 

lepší informovanosti, neboť zaměstnanci mají o tyto benefity zájem. 

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti 

 

Hodnocení 2 

37%

Hodnocení 3 
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Hodnocení 4 
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Hodnocení 1 

41%

V IKEA

1. Jsou zaměstnanci dostatečně informování o benefitech ?

2. Jsou zaměstnanci spokojeni s nabízenými benefity, chybí jim nějaký? 

3. Jak zaměstnanci dostupné benefity čerpají, nejsou některé nevyužité? 

Ne 

57%

Ano 

43%

1. Jak hodnotíš svojí informovanost o 

dostupných benefitech?

2. Chybí ti nějaký benefit? 3. O kterých benefitech víš, a které čerpáš?

Čerpám 

17%

Vím 

83%

Zavedení benefitu sick days, by rozhodně zvýšilo motivovanost a 

loajálnost zaměstnanců vůči zaměstnavateli. Protože IKEA finanční 

rok se rozděluje na tři tercie, měl by každý zaměstnanec právo čerpat 

jeden sick days za tercii. 

 Zvedení stravenek pro zaměstnance, kteří nemají zájem se stravovat 

v zaměstnanecké kantýně a nevyužívají tedy firemní dotaci na jídlo 

 

Návrh opatření

Velmi velké procento zaměstnanců si v dotazníku stěžovalo na 

neodpovídající hodnotu čerpaných Flexipassů v porovnání s 

množstvím odpracovaných hodin. 

Byly by proto vhodné upravit čerpání celého balíčku v hodnotě 10 

000  Kč. Zaměstnanec, který odpracuje 40 hod/týden by čerpal 

plnou částku, ale zaměstnanec, který odpracuje pouze 

20 hod/týden by čerpal polovinu částky. 

Zavedení nových benefitů Úprava čerpání flexibilního balíčku


