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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou 

část. Teoretická část vysvětluje základní pojmy z oblasti řízení 

lidských zdrojů, psychologie a zaměstnaneckých benefitů vztahují-

cích se k této bakalářské práci. Praktická část řeší implementaci 

nového benefitu ve velkém podniku. Nejprve je daný podnik charak-

terizován a jsou popsány stávající zaměstnanecké benefity v podni-

ku. Poté je charakterizován zaváděný benefit, který má formu psy-

chologické péče o zaměstnance. Na základě analyzování provedeného 

průzkumu pomocí dotazníků a rozhovorů z pilotního programu projek-

tu, jsou navrhnuta konkrétní doporučení pro budoucí vývoj nového 

zaměstnaneckého benefitu v podniku.  

Klíčová slova 

Řízení lidských zdrojů, zaměstnanecké benefity, psychologie na 

pracovišti, psychologická péče 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical 

part. The theoretical part will explain the basic concepts of Hu-

man Resource Management, psychology and employee benefits related 

to this Bachelor´s thesis. The practical part outlines the imple-

mentation of a new benefit in a bigger corporation. First, the 

corporation is described and the existing employee benefits in the 

enterprise are outlined. Following that the implemented benefit is 

characterized, which takes form of psychological assistance for 

employees. Based on the analysis of the conducted survey using 

questionnaire and interviews from the pilot project, specific rec-

ommendations are suggested for future development of new employee 

benefit in the corporation. 

 

Key words 

Human resources management, employee benefits, work psychology, 

psychological care 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá implementací nového zaměstna-

neckého benefitu ve velké společnosti. Zaměstnanecké benefity 

v současné době nabývají na čím dál větší důležitosti. Jedním 

z důvodů je velká konkurence mezi jednotlivými společnostmi, které 

se snaží přivábit nové zaměstnance právě různými benefity a nebo 

naopak udržet stávající zaměstnance a zabránit vysoké fluktuaci. 

Benefit, kterého se týká tato práce, je psychologickou péčí pro 

zaměstnance. Ten lze spíše zařadit mezi benefity, jejichž smyslem 

je přistupovat k zaměstnanci nikoliv pouze jako k pracovní síle, 

která přináší svou výkonností zisk společnosti, nýbrž jako 

k lidské bytosti, která má svou individualitu. Pochopení individu-

ality je klíčem ke zvyšování spokojenosti každého jedince a vede 

k vytváření optimálních podmínek pro jeho pracovní výkon.  

Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout postup při za-

vádění nového benefitu s využitím výstupů realizovaného pilotního 

programu ve vybrané společnosti. Pro usnadnění dosažení hlavního 

cíle bylo nutné stanovit si dílčí výzkumné předpoklady. Tyto před-

poklady spočívají ve zjištění poptávky po tomto novém benefitu, 

stanovení metodiky a nástrojů k jeho realizaci a vyhodnocení a 

v neposlední řadě i zajištění jeho financování.  

Posledním důležitým aspektem je pak rozhodnutí o naplnění smys-

lu benefitu, tzn., zda tento benefit dále rozvíjet a nastavit ho 

jako standardní benefit vedle již existující škály benefitů. 

V tomto rozhodnutí plní důležitou úlohu dotazníkové šetření, ve 

kterém je zjišťováno, v jakých směrech by se měl projekt psycholo-

gické péče zlepšit. 

Tomu odpovídá i členění bakalářské práce. První část je věnová-

na teoretickým východiskům zkoumané oblasti řízení lidských zdro-

jů, odměňování a zaměstnaneckých benefitů se zaměřením na motivaci 

a pracovní spokojenost a psychologii na pracovišti. 

Praktická část je věnována popisu vybrané společnosti a její 

škále benefitů. Dále charakterizuje nově implementovaný benefit a 

vysvětluje doporučení pro jeho další rozvoj.   
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1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ODMĚ-

ŇOVÁNÍ 

1.1 Řízení lidských zdrojů 

Každý podnik musí pro své správné fungování efektivně  

shromažďovat, propojovat a používat různé typy zdrojů. Mezi ně 

patří finanční, materiální, informační a lidské zdroje (Koubek, 

2015, s. 13). V této bakalářské práci bude řešen poslední  

jmenovaný zdroj.  

Lidské zdroje jsou klíčovou složkou podniku. Díky lidem mohou 

být uvedeny v provoz ostatní zdroje. Ve většině vyspělých zemí 

jsou lidské zdroje považovány za nejcennější podnikový zdroj.  

Podnik se neobejde bez lidských zdrojů, a proto je nutné,  

aby byl schopen najít výkonné pracovníky, které bude umět řádně  

motivovat a odměňovat. Schopní lidé budou zlepšovat nejen tvář  

podniku, ale i jeho postavení na trhu. Prvotním krokem k úspěchu 

podniku je pochopení, že lidé jsou hlavní bohatstvím. (Koubek, 

2015 s. 13,14). Výkon zaměstnanců je měřitelný pomocí rovnice 

(Pauknerová a kol, 2006, s. 173): 

V = f (S x M) 

Neznámá V představuje úroveň pracovního výkonu, neznámá 

S vyjadřuje schopnosti zaměstnance a M určuje motivaci  

pracovníka. Ze vzorce vyplývá, že by schopnosti a motivace neměly 

nabývat hodnoty nula, protože by to vedlo i k nulovému  

výkonu (Pauknerová a kol, 2006, s. 173). 

1.2 Funkce a činnosti řízení lidských 

zdrojů 

Primární funkcí řízení lidských zdrojů je zajišťování  

výkonnosti a neustálého zlepšování využívání všech zdrojů 

v podniku za účelem dosahování cílů společnosti (Koubek, 2015, s. 

16).  

Mezi konkrétní činnosti řízení lidských zdrojů patří: 

- „vytváření a analýza pracovních míst; 

- plánování lidských zdrojů; 

- obsazování volných pracovních míst; 

- řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců; 

- odměňování zaměstnanců; 

- vzdělávání a rozvoj zaměstnanců; 
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- péče o zaměstnance; 

- využívání personálního informačního systému;“ (Šikýř, 2016, 

s. 27) 

1.3 Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců představuje mzdu, plat nebo jinou peněž-

ní odměnu jako kompenzaci za vykonávanou práci. Dle moderního po-

jetí je ale problematika odměňování mnohem širší. Patří do ní po-

výšení, pochvala za odváděnou práci a také zaměstnanecké benefity. 

„Ty jsou poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho 

pracovním výkonu, pouze z titulu pracovního poměru nebo jiného 

vztahu, na jehož základě pracovník pro organizaci pracuje.“ (Kou-

bek, 2015, s. 283) Mezi odměny může patřit například podoba kance-

láře nebo přidělení pracovního zařízení (stroj, počítač…). Čím dál 

častěji je mezi odměny zahrnována i možnost vzdělávání zaměstnanců 

poskytované prostřednictvím organizace (Koubek, 2015, s. 283). 

1.3.1 Cíle řízení odměňování 

Všeobecným cílem řízení odměňování je přidělit pracovníkům od-

měnu spravedlivě a adekvátně k jejich pracovnímu výkonu a budoucí-

mu přínosu organizaci. Klíčové je, aby pracovníci byli odměňováni 

za správné věci, které jsou důležité z hlediska chování a výsledků 

v organizaci. Vhodně nastavený systém odměňování dokáže také moti-

vovat zaměstnance a pomáhá organizaci udržet si schopné zaměstnan-

ce (Armstrong, 2009, s. 20). Mezi další cíle odměňování lze zahr-

nout i snahu o přilákání nových pracovních sil (Koubek J., 2015, 

s. 285). 

 

1.3.2 Systém odměňování 

Systém odměňování v organizaci by měl být vytvořen v závislosti 

na cílech organizace, kde odměňování patří mezi prostředky, jak 

cílů dosáhnout. To znamená snahu o udržení vhodných pracovníků, 

dále by měl správně odměňovat zaměstnance za vykonanou práci a ta-

ké by měl být pracovníky akceptován. Systém by měl pozitivně moti-

vovat zaměstnance, aby se pokusili vytvářet co nejvyšší hodnoty, a 

tím i přispívali k prosperitě organizace.  

Měl by být kladen důraz i na odměňování rovným způsobem – za-

městnanci na podobných nebo stejných pozicích v jednom podniku by 

měli být odměňováni stejně. Celý systém odměňování by měl být 

transparentní a srozumitelný tak, aby mu zaměstnanci měli možnost 

porozumět. V neposlední řadě má systém fungovat důsledně, to zna-

mená, že prováděné změny nesmí být svévolné (Armstrong M., 2006, 

s. 624). 
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Dle Martina Kopeckého (2016) je vhodné, aby se personalisté za-

měřili na vyčíslení nákladů jednotlivých zaměstnanců a zanalyzova-

li systém řízení a nastavení mzdových nákladů. Pokud bude mzdová 

politika transparentní, bude mít velký vliv na firemní kulturu. 20 

– 70 % všech nákladů podniku tvoří právě mzdy. Méně než pětina 

českých podniků používá při rozhodování, jakou strategii odměňová-

ní vybrat, analýzu návratnosti těchto investic. V praxi je běžné, 

že podniky řeší mzdovou politiku až ve chvíli, kdy se ocitnou ve 

finanční krizi. Z toho vyplývá, že mzdové systémy jsou v podnicích 

opomíjeny. Nevhodné nastavení může mít zásadní vliv na hospodaření 

podniku.  

Kopecký (2016) dále uvádí, že mzdy je možné chápat nejenom jako 

nutné náklady, ale i jako formu investic. Pravdou je, že 

v současnosti se podniky na trhu snaží investovat do svých zaměst-

nanců za účelem rozvoje společnosti. Vzhledem k tomu, že odměňová-

ní je vnímáno jako investice, je nutné si tyto investice hlídat a 

je dobré stanovit, do jakého zaměstnance a proč podnik investuje.  

Problémem mzdové politiky jsou výkyvy trhu. Otázkou zůstává, 

zdali má smysl připravit se systémově na náhlé výkyvy trhu. Kupří-

kladu oblast strojírenství musí být řešena systémové. Očekává se, 

že v následujících letech bude klesat počet strojních pozic. Školy 

neprodukují dostatek absolventů a osoby pracující ve strojírenství 

postupně stárnou a budou odcházet do důchodu. To vede k tomu, že 

nebude dostatek pracovníků, kteří by pozice mohli obsadit, a tento 

stav se sám od sebe nezlepší. V tomto případě je nevyhnutelné, aby 

podniky reagovaly systémově. Co se týče krátkodobých výkyvů, které 

brzy pominou, není nutné měnit mzdovou politiku podniku (Kopecký, 

2016).  
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2 SPECIFIKACE ZAMĚSTNANECKÝCH  

VÝHOD 

Na počátku 20. století bylo obvyklé, například v USA, že za-

městnanci dostávali pouze mzdu za odvedenou práci. Dovolená, pokud 

byla povolena, byla obvykle bez mzdy.  V průběhu 40. a 50. let po-

stupně podniky začaly přijímat zaměstnanecké benefity jako formu 

kompenzace k běžné mzdě. Během posledních let zaměstnanecké bene-

fity nabývají na oblíbenosti, čemuž přispívá i přidávání nových 

benefitů a rozšiřování stávajících (Beam, B. T. & McFadden, J. J., 

2001, s. 4). 

Zaměstnanecké benefity lze charakterizovat jako formy odměn, 

které organizace poskytuje svým pracovníkům za to, že pro ni pra-

cují. Obecně nebývají určovány dle odvedené práce a výkonu daného 

pracovníka. V některých případech jsou ale přidělovány dle posta-

vení pracovníka v organizaci. Některé zaměstnanecké benefity mohou 

využívat zaměstnanci libovolně, některé povinně. Nevýhodou někte-

rých benefitů může být, že na ně zaměstnanec přispívá povinně sám 

např. prostřednictvím srážky ze mzdy, i přesto, že o ně nemají zá-

jem (Koubek J, 2015, s. 319-320). 

Existuje několik dalších definic zaměstnaneckých benefitů. Dvo-

řáková a kol. (2012) charakterizuje benefity jako: “Benefity jsou 

zaměstnanecké výhody, které nestanoví zákon nebo které nejsou fi-

nančním produktem podporovaným státem, např. privátní zdravotní 

péče.“  

Zaměstnanecké benefity jsou tedy takové odměny, za které pra-

covník nemusí nijak platit, a jsou mu přidělovány za vykonanou 

práci. Zaměstnanec na ně má nárok a nejsou vázány na jeho výkon. 

Mezi nejznámější benefity patří například služební vozidlo, závod-

ní stravování, slevy na produkty zaměstnavatele, finanční příspěv-

ky na penzijní připojištění aj. Častým problémem je, že každý pra-

covník považuje za výhodu něco jiného (Dvořáková a kol., 2012, s. 

325). 

2.1 Systém zaměstnaneckých benefitů 

Způsob, jakým budou přidělovány zaměstnanecké výhody lze sjed-

nat v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě, v jiné smlouvě nebo 

vnitřním předpisem. Zaměstnanecké výhody lze poskytovat plošným 

nebo volitelným systémem. Plošný systém výhod poskytuje všem za-

městnancům organizace stejné výhody. Od plošného systému se začíná 

v praxi ustupovat a přechází se k volitelnému.  

Volitelný systém je v praxi známější pod názvem „kafeteria“ 

systém. Díky tomuto systému si může každý zaměstnanec libovolně 
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zvolit, který z nabízených benefitů využije. Obvykle jsou stanove-

ny určité výhody dané plošně jako například stravování, dovolená 

nad rámec stanovený Zákoníkem práce (§ 213 čl. 1) a zbytek je vo-

litelný (sportovní, kulturní aktivity). Druhou možností je plně 

volitelný systém. V tomto případě je stanoven výčet možných bene-

fitů a z nich si zaměstnanci mohou vybírat dle předem stanoveného 

rozpočtu. Stanovenou nabídku i rozpočet je možné odlišovat dle 

různých hledisek (pracovní výkon, podmínky a hodnoty práce). 

V praxi je možné setkat se s outsourcingem volitelného systému be-

nefitů za účelem optimalizace nákladů. (Šikýř, 2016, s. 135-136).  

V praxi je možné se často setkat s tím, že zaměstnanci nejsou 

dostatečně informováni o nabídce benefitů jejich organizace. To je 

zapříčiněno tím, že se organizace nesnaží lépe interpretovat a 

předávat informace o nabízených benefitech a mnohdy jsou informač-

ní materiály o výhodách příliš složité a obtížně uchopitelné pro 

zaneprázdněné zaměstnance. Další příčinou malé informovanosti je 

to, že způsob, jakým jsou informace o benefitech předávány, je ne-

vhodný. Standardně to mohou být informace vyvěšené na informačních 

deskách, kterých si zaměstnanci nevšimnou anebo obvykle obsahují 

pro ně nepodstatné věci.  

Z toho vyplývá, že informace o benefitech mají být předávány 

jasně a srozumitelně. Ideální způsob předávání informací, nejen o 

benefitech, je tedy přímé kontaktování jednotlivých zaměstnanců 

skrze email nebo na pravidelných schůzích či prostřednictvím vý-

razných plakátů na pracovišti. 

Klíčový pro organizaci je průzkum nejoblíbenějších benefitů dle 

zaměstnanců. To napomáhá zlepšování pracovní spokojenosti a dobrým 

vztahům na pracovišti. Každý z pracovníků má odlišné představy 

v závislosti na svém postavení, pohlaví, rodině, zdraví. Z tohoto 

důvodu je vhodné aplikovat v organizaci volitelný systém benefitů. 

Volitelný systém ale s sebou přináší i nevýhody, mezi které patří 

například nespokojenost s vlastním výběrem. Standardně totiž není 

možné měnit výběr zaměstnaneckých výhod každý měsíc, a proto může 

narůstat nespokojenost u jednotlivých pracovníků, kteří budou 

muset po delší období využívat vybrané benefity. Problém je, že to 

obvykle zaměstnanci chápou jako neochotu organizace k pružné změně 

jejich výběru a nikoliv jako jejich chybný úsudek (Koubek J., 

2015, s. 319 - 322). 

2.2 Právní úprava  

Základní právní úprava zaměstnaneckých výhod vychází ze zákoní-

ku práce z části desáté, která pojednává o péči o zaměstnance. Zá-

koník určuje minimální standard péče, cokoliv co je poskytováno 

nad tento standard už neřeší. Příkladem může být stravování za-

městnanců, o kterém hovoří paragraf 236. Článek první říká, že 

„zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách 
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stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pra-

covní cestu“ (Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce).  

Zákoník práce také upravuje plnění zaměstnavatele například u 

odstupného, cestovních náhrad a odborného rozvoje zaměstnanců. U 

odstupného ZP určuje jeho minimální výši, pokud je výpověď daná ze 

strany zaměstnavatele z důvodů zmíněných v paragrafu 52 písm. a) 

až d) anebo dohodou ze stejných důvodů. U cestovních náhrad je ZP 

určena taktéž minimální výše, ale horní hranice není zákoníkem 

stanovena. Co se týče odborného rozvoje zaměstnanců, je stanovena 

minimální výše pracovního volna s náhradou mzdy při zvyšování kva-

lifikace zaměstnanců (Macháček, 2017, s. 7 - 8).  

2.2.1 Zdanění zaměstnaneckých výhod na stra-

ně zaměstnance 

Dalším zákonem, který upravuje zaměstnanecké benefity je zákon 

č. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů v platném znění. „Při posuzo-

vání daňového řešení poskytovaných zaměstnaneckých benefitů na 

straně zaměstnance je nutno vždy zkoumat, zda se jedná o příjem, 

který je u zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnos-

ti, a pokud odpovíme na tuto otázku kladně, pak je nutno zkoumat, 

zda se jedná o příjem podléhající dani z příjmů ze závislé činnos-

ti anebo je od této daně osvobozen podle paragrafu 6 odst. 9 ZDP, 

přičemž v některých ustanoveních paragrafu 6 odst. 9 ZDP se váže 

osvobození od daně z příjmů na poskytování zaměstnaneckých benefi-

tů z fondu kulturních a sociálních potřeb, a u zaměstnavatelů, 

kteří tento fond netvoří, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) 

po jeho zdanění anebo z výdajů (nákladů), které nejsou u zaměstna-

vatele výdaji (náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů.“ 

(Macháček, 2017, s. 8) 

Mezi nepeněžní plnění zaměstnavatele, ze kterých není nutné od-

vádět daň z příjmu ze závislé činnosti, patří například odborný 

rozvoj zaměstnanců, stravování zaměstnanců, poskytování nealkoho-

lických nápojů a přispívání na sport. Dále sem patří také poskyto-

vání jízdenek na dopravu zdarma, poskytování darů, ale i příspěvky 

na životní a penzijní pojištění (Macháček, 2017, s. 8-10). 

2.2.2 Zdanění zaměstnaneckých výhod na stra-

ně zaměstnavatele 

Pro zaměstnavatele je klíčový paragraf 24 odst. 2 písm. j) bod 

5 ZDP. Dle tohoto ustanovení jsou výdaje zaměstnavatele, které mo-

hou být daňově uznatelné, ty výdaje, které spravují sociální a 

pracovní podmínky zaměstnanců, ty které jsou vynaloženy na zdra-

votní péči a na zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců. Zároveň 

musí platit, že tato práva zaměstnanců vychází z kolektivní 
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smlouvy, vnitřních předpisů zaměstnavatele, z pracovní smlouvy ne-

bo jiné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, za 

předpokladu, že není ZDP nebo jiným zákonem stanoveno jinak.  

Na základě výše zmíněného ustanovení lze uvést několik případů, 

kterých může zaměstnavatel využít. Mezi ně patří například příspě-

vek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců nebo 

na výdaje spojené s dopravou zaměstnanců do a ze zaměstnání. Situ-

ace, kdy nelze toto ustanovení využít, nastává, pokud ZDP nebo ji-

ný zvláštní zákon nestanoví jinak. Příkladem těchto situací může 

být přispívání na odborný rozvoj zaměstnanců, stravování nebo výše 

poskytnutých cestovních náhrad (Macháček, 2017, s. 11-13) 

 

2.3 Nejčastěji používané benefity v ČR 

Vzhledem k tomu, že v České republice je v současnosti (2018) 

velmi nízká nezaměstnanost (3,9 %, leden 2018)(„Czech Republic 

Unemploment Rate“), nabývají zaměstnanecké benefity na důležitos-

ti.  Uchazeči o zaměstnání mají větší možnost vybírat si mezi za-

městnavateli. Mnohdy na jejich úsudek může mít vliv právě spektrum 

nabízených benefitů.  

 

Počet nezaměstnaných se sice od listopadu roku 2017 mírně zvý-

šil, ale i přesto z dlouhodobějšího hlediska hrozí, že méně kvali-

fikovaní pracovníci budou vytlačeni z trhu. Mnoho firem totiž při-

stupuje k nízké nezaměstnanosti tím, že zlepšuje technologie na 

pracovišti, které dokáží pracovníky nahradit. To vede k urychlení 

nástupu čtvrté průmyslové revoluce známé jako „Industry 4.0“. 

(Křeček, 2018). 

 

Na základě výzkumu z října roku 2016, který byl proveden Česko-

moravskou konfederací odborových svazů, byla zjištěna následující 

fakta. Dotazník, vytvořený konfederací byl vyplněn 1013 různými 

subjekty. Obecným výsledkem bylo, že 97 % českých zaměstnavatelů 

poskytuje zaměstnanecké benefity. Průměrný počet nabízených bene-

fitů v podniku je osm.  

 

Mezi nejčastěji využívané benefity patří příspěvky na stravová-

ní (stravenky, podnikové stravovací zařízení). Tento příspěvek byl 

poskytován 86 % podniků. Dalším oblíbeným benefitem je příspěvek 

na životní nebo penzijní pojištění od zaměstnavatele. Stejně tak 

je využíváno přidělování dovolené nad rámec stanoveným zákoníkem 

práce, tj. 4 týdny.  

 

Dalšími benefity, které vycházely, jako nejužívanější lze zařa-

dit například služební vozidlo pro soukromé účely, flexibilní pra-

covní doba, mimořádné příspěvky při významných událostech. 
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Ve výzkumu bylo zjištěno, které zaměstnanecké benefity jsou mé-

ně poskytovány. Tam lze zařadit například školky pro děti na pra-

covišti a také náhrada mzdy během prvních tří dnů pracovní ne-

schopnosti. Během posledních let začíná být i čím dál atraktivněj-

ší poskytování kariérních koučů a poradenských psychologů. Zaměst-

nanci začínají být více otevření a mají zájem v prohlubování work 

life balance (Závěrečná zpráva BENEFITY). 

2.3.1 Typologie zaměstnanců 

Na základě průzkumu provedeného agenturou Ipsos, který proběhl 

na podzim 2017, bylo zjištěno, že až třetina zaměstnanců je nespo-

kojená s benefity, které jim nabízí jejich zaměstnavatel. Žádané 

benefity se liší i dle různých kontinentů, zatímco v Evropě jsou 

populární příspěvky na stravování, v USA je to zdravotní pojištění 

a v Číně jsou nejoblíbenější různé poukázky na tamní festivaly 

(Čínský Nový rok aj…). Situace se neliší pouze na kontinentech, 

ale i v různých českých společnostech. Důležité je, zvážit, jaké 

má podnik zaměstnance a na základě jejich rozdělení do kategorií 

určit, jaké jsou pro danou kategorii nejvhodnější benefity (Čapek, 

2017). 

Výše zmíněný průzkum rozdělil zaměstnance do sedmi skupin. Prv-

ní skupinou jsou zaměstnanci, kteří díky práci snáze navazují 

vztahy s novými lidmi. Jedná se hlavně o ženy mezi 25 a 37 lety, 

které pracují ve zdravotnickém, finančním nebo sociálním sektoru a 

maloobchodě. Nejčastěji z nabídky benefitů využívají zaměstnanec-

kých slev na produkty zaměstnavatele. 

Druhou skupinou jsou nejčastěji muži nad 38 let s nižším vzdě-

láním, kteří chtějí mít zejména pocit jistoty v práci. Obvykle se 

jedná o pracovníky v stavebnictví či dopravě. Nejoblíbenější bene-

fity u této skupiny jsou příspěvky na penzijní připojištění, stra-

vování a bonusy. 

Další kategorií je skupina zaměstnanců, obvykle ženy nad 45 let 

pracující v administrativě či na úřadě, které usilují o finanční 

zabezpečení. Ideálním benefitem je pro ně dovolená navíc a pří-

spěvky na dovolenou. 

Skupina zaměstnanců, která ráda podstupuje výzvy, zahrnuje muže 

ve věku 25-37 let se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. 

Tito zaměstnanci obvykle pracují v IT nebo ve vědeckých a dalších 

technických oborech. Nejoblíbenějšími benefity je dovolená navíc, 

flexibilní pracovní doba, využívání homeoffice nebo možnost vzdě-

lávání.  

Mladí lidé do 30 let věku nejčastěji usilují o úspěch a dobré 

postavení v podniku. Obvykle pracují v oblasti finanční, pojišťov-

nictví nebo energetiky. Rádi využívají mnoho benefitů, mezi něž 

patří například dovolená navíc, sick days a pracovní notebook. 



 15 

Předposlední skupina zahrnuje ženy s vysokoškolským vzděláním, 

které pracují ve školství, zdravotnictví, nebo v sociálních služ-

bách. Nejvíce jsou tyto ženy motivovány tím, že mohou být vzorem 

pro ostatní. Tato skupina preferuje z benefitů stravování a vzdě-

lávání. 

Poslední skupinou jsou „pohodáři“, jejichž hlavním zájmem je, 

aby měli v práci klid. Obvykle jde o pracovníky ve věku 38 až 50 

let. Rádi využívají zkráceného pracovního úvazku (Dvořáková, 

2018). 

2.4  Nejčastěji používané benefity na 

Slovensku 

Míra nezaměstnanosti na Slovensku je 5,9 % (leden 

2018),(„Slovakian Unemployment Rate“). To je rekordně nízká hodno-

ta pro Slovenskou republiku. To je pravděpodobně dáno ekonomickým 

růstem a růstem investic podniků. Nezaměstnanost se na Slovensku 

liší dle krajů. V kraji hlavního města Bratislava je nezaměstna-

nost nižší než například v krajích východního Slovenska (Košice, 

Prešov…) (Nezamestnanosť - Slovenská republika). 

Na základě výzkumu z roku 2015 je možné určit nejčastěji použí-

vané benefity na Slovensku. Mezi ně patří akce konané zaměstnava-

telem mimo pracovní dobu. To nasvědčuje tomu, že slovenští zaměst-

nanci se pravděpodobně chtějí více socializovat se svými kolegy 

než čeští zaměstnanci. Druhým nejoblíbenějším benefitem je občer-

stvení na pracovišti zdarma a třetí místo obsadila možnost vzdělá-

vání. Nicméně výzkum ukazuje, že zhruba třetina dotazovaných nedo-

stává žádné benefity (Benefity).  

3 MOTIVACE A PRACOVNÍ SPOKOJENOST 

Hlavním tématem v oblasti pracovní psychologie je motivace. Or-

ganizace si nejčastěji pokládá otázky, jak přimět zaměstnance, aby 

pracovali více. Existuje mnoho přístupů, jak popsat a vysvětlit 

motivaci. O žádné z nich nelze hovořit jako o univerzální.  

Motivace je ovlivněna třemi základními faktory. Mezi ně patří 

pokyny, které se osoba snaží vykonávat, snahu, kterou u toho vy-

tváří a vytrvalost, jenž popisuje, jak dlouho se osoba snaží (Ar-

nold, J. a kol. 1991., s. 171). 

 

3.1 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Tato teorie byla vytvořena na předpokladu, že spokojenost a ne-

spokojenost jsou dva odlišné a nezávislé faktory. Mezi faktory 

spokojenosti se řadí tzv. motivátory. Jejich nedostatek nevede 
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nutně k nespokojenosti, ale pokud jsou přítomny, pak vedou ke spo-

kojenosti. Faktorům nespokojenosti se říká hygienické faktory (též 

udržovací faktory a dissatisfaktory). Jejich nepřítomnost automa-

ticky značí nespokojenost člověka a jejich přítomnost nemusí nutně 

vést ke spokojenosti (Koubek J., 2015, s. 59). Příklady motivátorů 

a hygienických faktorů jsou zobrazeny níže:  

Tabulka 1 – Faktory Herzbergerovy dvoufaktorové teorie motivace 

MOTIVÁTORY HYGIENICKÉ FAKTORY 

Úspěch (dosažení cíle 

Uznání 

Práce sama 

Odpovědnost 

Povýšení 

Možnost osobního růstu 

Podniková politika a správa 

Dozor 

Vztahy s nadřízenými 

Vztahy s kolegy 

Vztahy s podřízenými 

Mzda/plat 

Pracovní podmínky 

Jistota práce 

Osobní život 

Zdroj: Koubek J., 2015, s. 60 

3.2 Teorie XY (McGregor) 

Teorie XY vznikla v 60. letech 20. století. Popisuje dva způso-

by motivování a řízení pracovníků. Do jaké skupiny bude daný pra-

covník zařazen, je založeno na vnímání manažera.  

Teorie X je založena na předpokladu, že pracovník preferuje 

přijímat pokyny před vlastní zodpovědností, největší vliv na moti-

vaci má strach a nejistota v zaměstnání. Nejvíce si tedy cení bez-

pečí a jistoty, a pokud je to možné, vyhýbá se práci. Pro člověka 

teorie X je silným motivem mzda/plat.  

Manažerovým úkolem je tedy striktní a direktivní vedení zaměst-

nanců. Manažer musí v případě nastalých problémů najít viníka a 

udělit mu trest. Díky tomu je možné stimulovat zaměstnance 

k lepším pracovním výkonům.  

Teorie Y je opakem k teorii X. Tvrdí, že pracovníky nejvíce mo-

tivuje nezávislost, možnost realizovat své nápady a být kreativní. 

Hlavním kritériem je, aby zaměstnanec rád chodil do zaměstnání a 

práce ho naplňovala. Jedná se tedy o zodpovědné zaměstnance, kteří 

nepotřebují direktivní řízení manažera.  

V případě teorie Y má manažer možnost důvěřovat svým zaměstnan-

cům a nechat je rozvíjet své schopnosti (Janišová, D. & Křivánek, 

M., 2013, s. 342). 
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Teorie X a Y neplatí obecně. Vždy se odvíjí od daného úkolu a 

také od stávajícího stylu vedení. Každý manažer by měl přizpůsobit 

styl vedení každému pracovníkovi (Pauknerová a kol., 2006, s. 

180). 

3.3 Motivační nástroje 

Velká část podniků si uvědomuje, že spokojený zaměstnanec doká-

že zvyšovat zisky a zlepšovat postavení podniku na trhu. Proto se 

podniky snaží využívat různých motivačních nástrojů. Výsledky stu-

dií prokazují, že pozitivní emoce a nefinanční nástroje motivace 

mají významný vliv na výsledky podniků. Mimo jiné bylo zjištěno, 

že pokud se podnik zajímá o své zaměstnance nejen jako o pracovní 

sílu ale i jako o lidské bytosti, zaměstnanci se cítí důležitější 

a spokojenější. Díky tomu lépe odvádí svou práci a podniky dosahu-

jí lepších výsledků.  

Personalisté musí počítat s tím, že motivační nástroje musí být 

obměňovány. Nelze totiž motivovat pracovníky stále stejným způso-

bem. Je tedy nevyhnutelné, aby se personalisté snažili pravidelně 

analyzovat motivační a mzdovou politiku a neefektivní nástroje na-

hradit novými. Změny nemusí být velké, dostačující je i například 

malá změna nabízených benefitů, které zaměstnancům zpříjemní pra-

covní dobu. I drobná změna prokáže zájem ze strany zaměstnavatele.  

Příkladem mohou být například tzv. tranzitní benefity. Ty jsou 

populární mezi americkými zaměstnavateli ve velkých městech. Tato 

města jsou známá dopravními zácpami a také vysokými náklady na do-

jíždění do práce. Proto zaměstnavatelé přišli s ideou, že si za-

městnanci budou moci odečíst náklady na dojíždění od daňového zá-

kladu. Zaměstnavatelé mají výhodu v tom, že finance investované do 

tranzitních benefitů budou osvobozeny od daně ze mzdy.  

Pro nefinanční motivační nástroje jsou známé především velké 

technologické společnosti například Google. Mezi rozsáhlou škálu 

benefitů patří například jídlo na pracovišti zdarma po celý den. 

Firma Google má ale i štědrý plán zdravotního pojištění. Zaměst-

nanci mohou využívat služeb fyzioterapeutů, chiropraktiků anebo 

navštěvovat různé poradny pro odvykání závislostí. Společnost Goo-

gle dokonce poskytuje prostředky pro zaměstnance, kteří chtějí 

podstoupit trans genderové operace.  

Každý podnik by měl mít konkrétní představu o životním stylu a 

potřebách zaměstnanců. V případě, že management podniku ví, jaké 

má zaměstnance, může tomu přizpůsobit programy motivační strate-

gie, které budou funkční a budou motivovat zaměstnance a napomohou 

udržet si klíčové pracovníky (Červenková, 2017). 
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3.4 Pracovní spokojenost 

Pracovní spokojenost nemá jednoznačné vysvětlení. Lze ji vnímat 

například jako spokojenost zaměstnanců se svým zaměstnáním a pra-

covními podmínkami. Dalším způsobem vnímání pracovní spokojenosti 

je například možnost seberealizace v zaměstnání. Pracovní spokoje-

nost dle Herzbergovy dvoufaktorové teorie je rozdělována na vnitř-

ní a vnější. Vnitřní vychází z vlastního uspokojení z práce a 

vnější je ovlivněna vnějšími podmínkami práce. 

Úroveň pracovní spokojenosti v organizaci lze určit pomocí Job 

Description Index (JDI), který zohledňuje pět základních faktorů. 

Mezi ně patří mzda/plat, možnost kariérního postupu v organizaci, 

nadřízený, pracovní náplň a kolegové na pracovišti. V České repub-

lice byl index doplněn ještě o péči o zaměstnance, pracovní pro-

středí a uzpůsobení pracoviště a organizaci práce.  

Nejčastějším způsobem, jak ověřit pracovní spokojenost, je do-

tazování zaměstnanců (dotazníky, ankety) a rozhovory s nimi. Nej-

vhodnější forma dotazníku je určování spokojenosti prostřednictvím 

určité škály. Čtyřstupňová škála se v praxi ukázala jako nejefek-

tivnější a nejvhodnější. Respondenti obvykle hodnotí spokojenost 

s náplní práce, finančním ohodnocením, možností dalšího kariérního 

růstu, spokojenost s vedoucím pracovníkem a dalšími zaměstnanci. V 

dotaznících je dáván prostor i názoru na fyzické podmínky práce 

(vybavení kanceláře a dalších prostor) (Pauknerová a kol., 2006, 

s. 180-185). 

4 PSYCHOLOGIE NA PRACOVIŠTI 

Zaměstnání má výrazný vliv na psychiku každého člověka, protože 

v práci tráví lidé většinu svého života. Práce může ovlivňovat 

osobní život, ale naopak i osobní záležitosti pracovníků mohou 

ovlivňovat jejich pracovní kariéru . Snahou, jak předcházet různým 

střetům a problémům, je benefit psychologické péče o zaměstnance 

(poradenská psychologie). V organizacích v České republice to ale 

není samozřejmostí. S psychologickou péčí se lze v současné době 

setkat v zahraničních korporacích běžně na rozdíl od České repub-

liky (Koubek L., 2014, s. 171). 

Dle údajů British Psychological Society jsou poradenští psycho-

logové nejčastěji najímáni v rámci zaměstnaneckých podpůrných pro-

gramů anebo ve zdravotních odděleních (Woolfe R. et al., 2009, s. 

416).  

Základní témata, která řeší poradenská psychologie, zahrnuje 

jak výběr zaměstnanců, jejich výcvik, tak i hodnocení pracovníků. 

V neposlední řadě hledá odpovědi na otázky ohledně kariéry zaměst-

nanců, duševního zdraví a rovných příležitostí pracovníků. Tato 
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nejčastěji probíraná témata jsou ovlivněna zaměřením organizace. 

Cílovou skupinou poradenství v organizacích můžou být manažeři ne-

bo řadoví zaměstnanci. 

Vzhledem k tomu, že využívání psychologických poradců 

v organizacích může být poměrně nákladné, musí organizace zvážit, 

zdali je cíl poradenského procesu v souladu se zájmy organizace. 

Mezi zájmy organizací patří především zlepšování postavení na tr-

hu, zvyšování zisku organizace ale i dlouhodobé zvyšování výkon-

nosti pracovníků. Zejména poslední zmíněný zájem lze významně 

ovlivnit poskytováním poradenské péče. Ta významně zlepšuje psy-

chickou rovnováhu pracovníků, jelikož odbourává nahromaděný stres, 

řeší otázku work – life balance a dokáže napomoci vyřešení komuni-

kačních problémů. Psychologická péče se ale nedokáže v každém pří-

padě zaměřit pouze na pracovní problémy, proto je i obvyklé, že 

během poradenského procesu jsou probírána i osobní témata (part-

nerské, rodinné problémy)(Koubek L., 2014, s. 172).  

Poradenští psychologové v organizacích nejčastěji dle Koubka 

(2014, s. 178) řeší: 

- zvládání pracovní zátěže spojené se stresem 

- zvládání změn a vypořádání se s novým pracovním prostředím 

- udržení pracovní výkonnosti 

- zvládání času a techniky, jak posilovat svoji asertivitu 

- komunikace s problémovými spolupracovníky (akcentované osob-

nosti, poruchy osobnosti) 

- individuální úzkostné stavy, existenciální obavy (zejména 

v souvislosti s propouštěním, reorganizacemi) 

- problémy vyplývající z nepracovního prostředí (složité situa-

ce v rodině a soukromých vztazích s dopadem na pracovní ob-

last) 

- osobní růst a rozvoj  

4.1 Pracovní stres 

Pojem stres má mnoho definic. Význam může být pro každého je-

dince odlišný. Stres může být jakýmkoliv vlivem, který dokáže na-

rušit psychickou rovnováhu člověka. Stres může být také důsledkem 

špatného zvládání problémů anebo pocitem úzkosti, který přetrvává 

delší období a vede k vážnějším psychickým problémům (Stranks, 

2005, s. 1-2).  

4.1.1 Zdroje stresu 

Stres ovlivňuje pracovníky v organizacích různými způsoby a je-

ho zdroje jsou různé. Zdroje stresu lze klasifikovat na (Stranks, 

2005, s. 21): 
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- Faktory spojené s požadavky na pracovníka: náplň práce převy-

šuje mentální kapacitu, nebo naopak může být pracovník znuděn 

rutinní a jednoduchou prací 

- Mezilidské faktory: každodenní interakce s kolegy, obtěžování 

a zneužívání 

- Nejednoznačnost rolí: pracovník neví, jaký výkon a práce je 

od něj očekávána 

- Konflikt rolí: protichůdné požadavky kladené na jednotlivce 

různými lidmi 

- Malé nebo nedostačující uznání a pochvala za dobře odvedenou 

práci 

- Osobní hrozby: obavy o vlastní bezpečnost, strach 

z nadbytečnosti a propouštění zaměstnanců 

- Vlivy prostředí: hluk, změna teplot na pracovišti, neadekvát-

ní osvětlení a ventilace, znečištěné pracoviště, nedostatečný 

pracovní prostor  

 

4.1.2 Syndrom vyhoření 

Syndrom vyhoření je způsoben dlouhodobým chronickým stresem. Je 

rizikový zejména pro pracovníky, kteří během výkonu práce komuni-

kují s lidmi (manažeři, učitelé, lékaři…). S rostoucími požadavky 

na zvýšení pracovní výkonnosti je syndrom vyhoření čím dál častěj-

ší (Koubek L., 2014, s. 187). 

Syndrom vyhoření má pět fází. První fází je nadšení, které je 

obvyklé především u nových pracovníků, kteří jsou rozhodnuti věno-

vat své práci veškerý čas. Charakteristická je pro tuto fázi ini-

ciativa, která ale mnohdy nebývá vítána od opačné strany. Druhou 

fází je stagnace. Ta nastupuje po několika zklamáních. Pracovník 

už necítí, že by ho práce naplňovala a začíná pociťovat, že práce 

zasahuje do osobního života a postupně narušuje work-life balance. 

Pracovník začíná mít větší zájem o mzdu a kariérní růst. Další fá-

zí je frustrace. Pracovník se cítí bezmocný a není spokojen 

s výsledky své práce. Často v této fázi může dojít k chronickému 

vyčerpání a stresu. Čtvrtou fází je apatie, která se naopak od 

frustrace vyznačuje nezájmem o práci a další aktivity. Pracovník 

už není iniciativní a dostavují se pocity zoufalství a rezignace. 

Poslední fází je vyhoření. Ta nastává v případě, kdy má člověk po-

city naprostého vyčerpání a beznaděje. V této fázi je běžné i 

zhoršení zdravotního stavu. V tuto chvíli je nutné využít pomoci 

odborníka anebo provést zásadní změnu pracovního režimu (Stock, 

2010, s. 23-24). 

Doporučení, jak předcházet syndromu vyhoření, je několik. Prv-

ním je, aby si každý vytvářel více činností, kterými se sebereali-

zuje a které ho naplňují. Druhým doporučením je alespoň jednou 

týdně se věnovat činnostem, které danou osobu nabijí a pomohou 
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uklidnit mysl. Důležitá je i práce s vlastními emocemi. Každý den 

by se měl člověk pokusit rozlišovat své pocity, aby všechny dny 

v týdnu nebyly stejné. Posledním doporučením je umět se pochválit 

za odvedenou práci a pokusit se soustředit na současnost a běžné 

situace. (Hroník & Hroníková, 2017) 

4.1.3 Snižování stresu  

Role poradenského psychologa může pomáhat snižovat pracovní 

stres. Poradenský psycholog dokáže pomoci jedincům při zvládání 

akutních stresových situacích anebo učí pracovníky zvládat stres 

tréninkem. Nejlepším způsobem je prevence stresu. To by měla za-

jistit organizace. Pro předcházení stresu a stresových situací je 

nejvhodnější prověřit, kde se nachází slabá místa organizace. 

Stresové faktory v organizaci je nejsnazší zjistit pomocí dotazní-

ků, které vyplňují zaměstnanci nebo pomocí analýzy motivačního 

klimatu. Samotný zájem organizace o danou problematiku dokáže zvý-

šit spokojenost zaměstnanců, protože cítí zájem nadřízených.  

Organizace může předcházet stresovým situacím následujícími 

způsoby. Bylo totiž zjištěno, že zaměstnanci zvládají stres lépe a 

jsou spokojenější, pokud vedení organizace posílí jejich rozhodo-

vací pravomoci například v oblasti podoby pracovního prostředí. 

Dalším krokem, kterým lze předcházet stresu na pracovišti je i 

posilování kladného klimatu pomocí různých soutěží, speciálních 

akcí a odměn, které posilují přátelské vztahy na pracovišti. Důle-

žitá je i podpora vedoucích zaměstnanců, kteří by měli být aktivní 

s klidným přístupem a měli by být oporou a vzorem pro své zaměst-

nance.  

V neposlední řadě je vhodné eliminovat zbytečné překážky 

v práci. To zahrnuje odstraňování rutinních úkonů, které zdržují 

od výkonu práce a také adekvátní přizpůsobení pracovního místa a 

jeho ergonomie.  

Klíčový vliv má na pracovníky spektrum zaměstnaneckých benefi-

tů. Díky nim lze odbourávat nadbytečný stres. Může sem patřit mož-

nost sportovního vyžití ale i poskytování psychologické péče (kou-

čink, poradce…) (Koubek L., 2014, S. 186-187).  

4.2 Krizová intervence 

Krizová intervence je pomoc psychologů a poradců osobám, které 

se ocitly v krizi. V oblasti práce krize nejčastěji způsobuje styk 

s negativními událostmi, mezi které patří například obava 

z nadbytečnosti či propouštění, problémové jednání pracovníků (ši-

kana, mobbing, bossing) a také osobní problémy. Poradce musí dávat 

pozor na jakékoliv zmínky o chování, které by nasvědčovalo ohrože-

ní života (sebevražda, ublížení na zdraví jiné osobě). V tomto 
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případě je nutné kontaktovat další specialisty a další potenciálně 

dotčené osoby (Koubek L., 2014, s. 189-191).  

Dle Špatenkové a kol. (2004, s. 17) krizovou intervenci tvoří 

nejčastěji následující aktivity: 

- Poskytnutí emocionální podpory a pocitu bezpečí 

- Usnadnění komunikace 

- Podpora ventilace emocí 

- Konfrontace s realitou a eliminace tendencí k odmítání a 

zkreslování reality 

- Identifikace „nejdůležitějšího“ problému, který je nutno ře-

šit 

- Odhalení skryté zakázky 

- Zhodnocení dosavadních adaptačních mechanismů a využití efek-

tivních adaptačních mechanismů 

- Mobilizace zdrojů pomoci 

- Vytvoření plánu pomoci 

4.3 Problémové chování na pracovišti 

V pracovním prostředí lze rozlišit několik typů problémového 

chování a jednání. První je tzv. mobbing, který zjednodušeně zna-

mená šikanu pracovníka ze strany kolegů. Může být prováděn jednou 

či více osobami cíleně na určitou osobu. Typickým znakem mobbingu 

je zvyšující se nátlak na oběť, zesměšňování a různé další intri-

ky. Mobbing má vliv na psychiku obtěžovaného, může vést k vážným 

depresím a myšlenkám na sebevraždu. Oběť může ovlivnit i ekonomic-

ky, protože pracovník je ze strachu nucen být dost často 

v pracovní neschopnosti. Průzkumy udávají, že s mobbingem se se-

tkává kolem 10 % zaměstnanců v organizaci.  

Druhým typem problémového chování a jednání je bossing. O bos-

singu lze hovořit v případě, že pracovník je šikanován ze strany 

nadřízeného. Bossing se obtížně prokazuje a je často zapříčiněn 

strachem vedoucího pracovníka o vlastní pozici anebo obavami ze 

schopného pracovníka, který by nadřízeného mohl nahradit nebo ze-

směšnit.  

Třetí formou problémového chování je sexuální obtěžování. S ním 

se lze častěji setkat ve větších organizacích, neboť v malých pod-

nicích bývá větší sociální kontrola. Právní ochrana obtěžovaných 

je těžko aplikovatelná, protože je složité určit znaky sexuálního 

obtěžování. Neprojevuje se pouze fyzickým kontaktem, ale i různými 

gesty. Sexuální obtěžování je obtížně zjistitelné a prokazatelné. 

Je obvyklé, že ho ostatní pracovníci záměrně přehlíží anebo není 

v českých podmínkách považováno za obtěžování (Pauknerová a kol., 

2006, s. 237-240) 
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4.4 Work – life balance a kariérní pora-

denství 

Každý pracovník se ve svém životě bude potýkat s otázkou, jak 

skloubit práci a osobní život. Work-life balance je pojem, který 

nevznikl z teorií nýbrž ze samotné praxe. Zohledňuje vztahy, fi-

nance, zdraví a spokojenost (Arenofsky, 2017, s. 3). 

Pomoc při plánování kariéry je oblíbenou službou u pracovníků. 

V dnešní době je obvyklé, že mladí lidé vybírají svou definitivní 

kariéru až po vysokoškolském studiu a také už není obvyklé zůstat 

v jednom zaměstnání po celou dobu své kariéry. Díky tomu je popu-

lární využívat kariérních koučů, kteří napomáhají hledání svého 

kariérního směřování.  

Způsob, kterým lze zjistit, jakým směrem se každý pracovník mů-

že ubírat, se nazývá test kariérových kotev. Tento test vymyslel 

E. H. Schein. Každá z kotev představuje směr, který danému pracov-

níkovi bude vyhovovat. Preference se mohou v průběhu života měnit 

v závislosti na osobním životě či rozhodující kariérní změně. 

Existuje osm kotev: jistota, autonomie, manažerská kompetence, 

technicko-funkční kompetence, kreativita, vztahy mezi lidmi, osob-

ní vítězství, životní rovnováha)(Koubek L., 2014, s. 198-200).  
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5 SPOLEČNOST XYZ 

5.1 Charakteristika společnosti 

Společnost XYZ, která bude sledována v praktické části  

bakalářské práce, je významná obchodní bankovní společnost v České 

republice. Hlavní sídlo je v Praze. Jedná se o akciovou společ-

nost. Tato společnost byla založena v roce 1964 zejména pro finan-

cování zahraničního obchodu. V roce 1999 byla privatizována a je-

jím hlavním vlastníkem se stala západoevropská bankovní společnost 

ABC. Od roku 2007 je společnost XYZ ze 100 % dceřinou společností 

právě zahraniční společnosti ABC.  

Ve společnosti XYZ bylo k 31. 12. 2016 zaměstnáno 8232 osob. 

Toto číslo se od předchozího roku významně nelišilo (na konci roku 

2015 bylo zaměstnáno 8203 zaměstnanců). Lze tedy říci,  

že společnost pravděpodobně neprošla žádnou významnou personální  

změnou během posledních dvou let. S počtem zaměstnanců souvisí  

i množství poboček v České republice, kterých je v současné době 

238.  

Společnost XYZ poskytuje finanční služby všem segmentům trhu. 

Mezi její klienty patří fyzické osoby, ale i právnické osoby  

(malé, střední a velké podniky). Do produktového portfolia, které 

společnost XYZ nabízí, patří například financování bydlení  

(hypotéky, stavební spoření), leasing a factoring, pojistné  

produkty, poskytování běžných účtů a platebních karet a také  

využívání investičních produktů (podílové fondy, investiční  

certifikáty) aj. 

Klientů, kteří využívali služeb společnosti XYZ bylo  

k 31.12.2016 2803 (v mil.). Z toho vyplývá, že se jedná o jednu  

z největších obchodních společností v České republice. 

5.2 Zaměstnanecké benefity ve společnos-

ti XYZ 

Sledovaná společnost XYZ má rozsáhlý systém zaměstnaneckých be-

nefitů. Vzhledem k tomu, že na českém trhu se pohybuje mnoho ob-

chodních bankovních společností, je nutné zaujmout potenciální za-

městnance právě například poskytovanými benefity. To může být roz-

hodující u uchazečů o zaměstnání v letech 2017 a 2018, kdy míra 

nezaměstnanosti dosahuje rekordně nízkých hodnot.  
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5.2.1 Příspěvky na stravování 

Ve společnosti XYZ jsou dvě možnosti způsobu stravování. První 

možností je stravovat se v hlavní budově společnosti v místních 

jídelnách a kavárnách. Tyto stravovny nabízí občerstvení po celý 

den. 

Druhou možností je obdržení stravenek. Na stravenky mají nárok 

zaměstnanci, kteří nemají ve své lokalitě možnost stravovat se ve 

stravovacím zařízení banky (např. pobočky v menších městech). Dal-

ší zaměstnanci, kteří mohou obdržet stravenky, jsou ti, kteří mají 

speciální dietu doporučenou lékařem. Poslední možností, jak hradit 

stravování stravenkami, je při čerpání home office. 

Hodnota stravenek je 80 Kč a zaměstnanci si přispívají 23 Kč. 

Příspěvek ze zaměstnaneckého fondu je 19 Kč a příspěvek zaměstna-

vatele je 38 Kč. (Interní materiál) 

5.2.2 Dny dovolené  

Zaměstnancům společnosti XYZ je poskytována pětitýdenní dovole-

ná, což je nad rámec stanovený Zákoníkem práce. Výměra dovolené se 

týká i zaměstnanců, zaměstnaných na vedlejší pracovní poměr.  

Zaměstnanci mohou po domluvě se svým nadřízeným využít i tři 

dny zdravotního volna (sick day).  

Mezi další dny pracovního volna lze zařadit i tzv. dobrovolnic-

ké dny. Každý zaměstnanec se může zúčastnit a pomáhat neziskovým 

organizacím jednou do roka.  

Posledním z nabízených dnů volna je volno pro osamělé rodiče – 

samoživitele. Tuto výhodu mohou čerpat zaměstnanci s dětmi do 15 

let věku a těhotné ženy od 4. měsíce těhotenství do nástupu na ma-

teřskou dovolenou. V součtu se jedná o 4 pracovní dny, tedy 1 den 

za kalendářní čtvrtletí. 

5.2.3 Zvýhodněné bankovní produkty 

Mezi zajímavé benefity, poskytované společností XYZ svým za-

městnancům, je možnost využití výhodnějších nabídek bankovního 

portfolia společnosti. Zaměstnanci mohou zažádat o hypotéku, podí-

lové fondy, běžné účty, kreditní karty a stavební spoření. Mezi 

další nabídky lze zařadit i různé druhy pojištění (cestovní, ži-

votní, pojištění vozidla, pojištění odpovědnosti, pojištění právní 

ochrany a mnoho dalších). Slevy se pohybují od 10 – 35 % anebo ve 

formě různých zvýhodnění a úlev od poplatků.  
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5.2.4 Finanční příspěvky 

Zaměstnanci společnosti XYZ mohou přijmout měsíční příspěvky od 

zaměstnavatele na penzijní připojištění a na životní pojištění. 

Tento příspěvek můžou čerpat zaměstnanci od 4. měsíce vzniku pra-

covního poměru. Další podmínkou je, že si zaměstnanec sám spoří na 

daný produkt. Dále se musí dohodnout, že měsíční příspěvky budou 

zaměstnanci sráženy z jeho příjmů plynoucích mu z pracovního pomě-

ru k zaměstnavateli. Příspěvky mohou být poskytovány pouze na jed-

nu smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo na 

jednu smlouvu o doplňkovém spoření se státním příspěvkem a jen na 

jednu smlouvu o soukromém životním pojištění.(Interní materiál)  

Ve společnosti XYZ si může zaměstnanec vybrat ze dvou variant 

příspěvku. První varianta je, že zaměstnanec obdrží 2 % z měsíční 

základní mzdy při příspěvku zaměstnance ve výši 1 – 1,99 % 

z měsíční základní mzdy, anebo 3 % z měsíční základní mzdy při 

příspěvku zaměstnance ve výši 2 – 2,99 % a více z měsíční základní 

mzdy.  

Druhou variantou je poskytování 400 Kč při měsíčním příspěvku 

zaměstnance ve výši 400 – 499 Kč nebo 500 Kč při měsíčním příspěv-

ku zaměstnance ve výši 500 – 599 Kč anebo 600 Kč při měsíčním pří-

spěvku zaměstnance ve výši 600 a více Kč.  

Pokud má zaměstnanec zájem čerpat příspěvek pro životní pojiš-

tění, může obdržet až 1000 Kč / měsíc podle výše příspěvku zaměst-

nance. U příspěvků pro životní pojištění lze příspěvek čerpat pou-

ze druhou variantou, která byla uvedená u čerpání penzijního při-

pojištění.  

 

5.2.5 Příspěvky na volnočasové aktivity 

Zaměstnanci v pracovním poměru, kteří nečerpají mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou mají nárok na využívání cafeterie. Tato in-

ternetová aplikace je pro správu firemních zaměstnaneckých benefi-

tů. Zaměstnanci, kteří mají zájem o tento benefit, obdrží kartu, 

díky které mohou platit u poskytovatelů výhod. To zahrnuje napří-

klad divadla, lékárny, relaxační procedury a mnoho dalšího.  

Osoby zaměstnané na plný pracovní úvazek mohou využít Multi-

sport karty. Ta plní funkci permanentky do mnoha sportovních a re-

laxačních zařízení. Sport má neodmyslitelný vliv na sebevědomí a 

kondici člověka. Taktéž může pozitivně ovlivnit klima na pracoviš-

ti a pracovní výkon. Problém bývá s motivací zaměstnanců, aby zís-

kali návyk k pravidelné sportovní aktivitě. Je tedy vhodné, aby se 

společnost snažila mít firemní kulturu vedoucí k aktivnímu život-

nímu stylu. 
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5.2.6 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci společnosti XYZ mohou využít rozsáhlou od-

bornou knihovnu, která poskytuje publikace zahrnující veškerou 

problematiku bankovní sféry od financí až po informační technolo-

gie.  

Mimo jiné se zaměstnanci mohou účastnit různých kurzů a školení 

zaměřených na jejich obor. Společnost XYZ taktéž přispívá na od-

borné certifikace (např. PRINCE 2 aj.). Zájemci mohou taktéž na-

vštěvovat i přednášky o zdraví a životním stylu nebo různé 

workshopy na konkrétní témata. 

Pro rok 2018 byla vyhrazena část rozpočtu i pro tzv. Sabbati-

cal. Ten představuje až 4 týdny volna s poskytnutím mzdy ve výši 

minimální mzdy v České republice pro rok 2018 za předpokladu vy-

čerpání celého nároku dovolené za předchozí rok a naplánovaní ce-

lého nároku dovolené na rok stávající. Nárok na čerpání volna mají 

zaměstnanci zaměstnaní po dobu delší než osm let. Dalším kritériem 

je, že zaměstnanec, který Sabbatical čerpal v roce 2017, nemůže 

znovu čerpat dny volna v roce 2018. 

Prostředky na minimální mzdu zaměstnance budou hrazeny ze spe-

ciálního rozpočtu pro zaměstnance. Oddělením tak zůstanou perso-

nální náklady na daného zaměstnance. Manažer je může využít pro 

odměny dalším zaměstnancům, kteří po danou dobu nepřítomného za-

městnance zastoupí. (Interní materiál) 

Posledním benefitem, který přispívá rozvoji osobnosti zaměst-

nanců je psychologická péče. Ta je hlavním tématem této práce. 

5.3 Vnitřní předpis 

Společnost XYZ vytvořila vnitřní předpis nazvaný „Zaměstnanecké 

výhody a benefity“. V něm jsou upravena další plnění, která jsou 

zaměstnancům poskytována nad rámec ZP v souvislosti s pracovním 

poměrem, mzdovým řádem společnosti XYZ a benefity zaměstnavatele a 

jiných společností ze skupiny ČSOB na základě smlouvy o spoluprá-

ci, kterou zaměstnavatel s těmito společnostmi uzavřel. Tento 

vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním po-

měru k zaměstnavateli. 

Tento předpis upřesňuje dovolenou, výši odstupného a odměny, 

benefity v souvislosti s pracovní dobou. Mimo jiné vysvětluje péči 

o zaměstnance a s tím související zaměstnanecký fond. Společnost 

XYZ vyčlení v roce 2018 na financování zaměstnaneckých výhod fi-

nanční částku ve výši - 102,283.000,- Kč (Interní materiál). 
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Rozdělení finančních prostředků ze zaměstnaneckého fondu jsou 

zobrazena v tabulce: 

Tabulka 2 Zaměstnanecký fond 2018 

Zaměstnanecký fond 2018 společnosti XYZ (v Kč) 

rozpočet 

Položka 2018 

Akce kolektivů a týmů  7 356 000 

Sportovní akce 6 700 000 

Cafeteria  58 315 000 

z toho Multisport Karta 3 630 000 

Příspěvek na stravování  27 512 000 

Sociální výpomoci 400 000 

Příspěvek při dlouhodobé nemoci 2 000 000 

Celkem 102 283 000 

Zdroj: Interní materiál  

6 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO BENEFITU 

Nově implementovaný benefit ve společnosti XYZ je zaměřený  

na psychologickou péči a podporu zaměstnanců. Ze zaměstnaneckého 

průzkumu v roce 2015 bylo zjištěno, že by zaměstnanci měli zájem  

o nějakou formu psychologické podpory. Z tohoto důvodu HR oddělení 

společnosti vytvořilo koncept nového benefitu. Od jara roku 2016 

do konce roku 2017 probíhal pilotní program.  

Nový benefit zaměstnanecké psychologické péče probíhal formou 

workshopů s externím odborníkem z oblasti psychologie a psychote-

rapie. Hlavním obecným tématem, které bylo řešeno, byla psycholo-

gie na pracovišti. Konkrétní témata skupinových sezení nebyla pře-

dem známá a zaměstnanci si mohli zvolit i téma podle svých potřeb 

a problémů. Převládajícími a nejoblíbenějšími tématy byly work-

life balance, vztahy v pracovním týmu, tlak na výsledky zaměstnan-

ců a zvládání stresových situací. Každý workshop psychologické pé-

če měl kapacitu patnáct osob. Počet osob byl dán doporučením spe-

cialistů a také kapacitami zasedacích místností, kde se workshopy 

konaly. Snahou bylo, aby počet účastníků nepřesáhl patnáct osob. 

Každý z účastníků workshopu měl po absolvování workshopu mož-

nost zúčastnit se jednoho individuálního sezení s psychologem 
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zdarma. Na tomto individuálním setkání byl prostor pro témata, 

která se zaměstnanci báli otevřít na skupinovém workshopu.  

Pilotního programu se mohli zúčastnit pouze zaměstnanci  

poboček. Vzhledem k tomu, že společnost XYZ má v každém regionu 

několik poboček, bylo nutné najít specialisty a lektory v každém 

z regionů anebo flexibilního jedince. V průběhu pilotního programu 

HR oddělení nakonec uvážilo, že nejvhodnější prozatím bude využí-

vat služeb pouze jednoho externího specialisty – psychologa, který 

bude za zaměstnanci dojíždět do měst. Byl vybrán psycholog, který 

se jevil jako vhodný zastánce této služby pro zaměstnance. Díky 

tomu, že byl vybrán pouze jeden zprostředkovatel, došlo ke zjedno-

dušení samotné komunikace a domlouvání termínů jednotlivých 

workshopů. Usnadnilo se i finanční vyrovnání, protože podnik XYZ 

spravoval peněžité odměny pouze pro jednoho externího pracovníka. 

Vybrání jednoho psychologa mělo také pozitivní vliv na důvěru zú-

častněných, protože pokud by se konal další termín workshopů 

v následujících letech, zaměstnanci budou vědět, co mají očekávat 

od sezení a v neposlední řadě je právě důvěra velmi důležitým fak-

torem v psychologické péči. 

V současné době je vytvořená provizorní webová platforma pro 

benefit psychologické péče na vnitropodnikovém sdíleném úložišti 

SharePoint. SharePoint spojuje více podnikových funkcí (intranet, 

správa dokumentů, podniková sociální síť). Na této stránce se mo-

hou zaměstnanci přihlašovat do workshopů, které jsou vypsány dle 

data a místa konání. Problémem je, že externí odborníci, kteří po-

skytují své služby zaměstnancům společnosti, nemají přístup do té-

to platformy. Nemohou si tedy zobrazit počet účastníků workshopu, 

ten musí vždy někdo z organizátorů benefitu zaslat psychologovi, 

který povede workshop. Další problém využívání Sharepointu je, že 

vyžaduje neustálou kontrolu a údržbu ze strany společnosti XYZ. 

Konkrétně se jedná o aktualizaci počtu volných míst na jednotli-

vých workshopech. Ve webové platformě vidí společnost XYZ jeden 

z otazníků k řešení.  

HR oddělení by rádo prosadilo tento nový benefit i pro další 

zaměstnance během roku 2018. V prvé řadě musí být provedena  

analýza spokojenosti zaměstnanců zúčastněných v pilotním programu. 

Za druhé musí vedení řízení lidských zdrojů ve společnosti XYZ ur-

čit výši potřebných finančních prostředků. Pokud dojde ke schvále-

ní plánu představenstvem společnosti, bude možné tento nový bene-

fit umístit mezi nabídku zaměstnaneckých benefitů podniku XYZ.  

6.1 Metodika šetření 

Cílem bakalářské práce je navržení postupu při implementaci no-

vého benefitu psychologické péče pro zaměstnance s využitím výstu-

pů realizovaného programu ve společnosti XYZ. Během vytváření 

hlavního cíle práce byly stanoveny i dílčí výzkumné předpoklady, 
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které mohou pomoci k dosažení cíle práce a také je může společnost 

XYZ dále využít.  

Výzkumné předpoklady 

Prvním výzkumným předpokladem je ověření, zdali nový benefit 

psychopéče pomůže zaměstnancům s lepším zvládáním problémů a stre-

su.  

Druhý výzkumný předpoklad se snaží ověřit, jestli absolvování 

workshopu zlepšuje atmosféru na pracovišti.  

Třetím výzkumným předpokladem je, že benefit psychopéče je 

atraktivní pro zaměstnance všech věkových kategorií, protože se 

jedná o něco úplně nového, k čemuž se zaměstnanci neměli možnost 

nikdy předtím dostat.  

Posledním předpokladem je, že žádný z dosavadních benefitů se 

nezaměřuje na zaměstnance tolik jako na člověka, který může mít 

problémy v pracovním i osobním životě.  

 

Pro získání výstupů z pilotního programu a zpětné vazby účast-

níků workshopů psychopéče byla zvolena forma dotazníkové šetření. 

Celkový počet účastníků workshopů v pilotním programu bylo 106. 

Nakonec se podařilo získat odpovědi od 67 respondentů. Výsledky 

dotazníku budou prezentovány vedení společnosti, které rozhodne o 

pokračování tohoto benefitu v dalších letech. V případě, že budou 

výsledky dotazníku pozitivní a prokáže se spokojenost zaměstnanců, 

bude uvažováno o přidělení financí pro tento projekt. Pokud 

z výsledků nebude patrný kladný dopad na zaměstnance a jejich pro-

fesionální a soukromý život, bude projekt pozastaven nebo zrušen.  

Vytvořený dotazník byl umístěn na stávající webovou platformu 

benefitu v Sharepointu. Zaměstnancům, kteří se zúčastnili worksho-

pu, byl zaslán webový odkaz, kde mohli vyplnit dotazník. Na zasí-

lání svých odpovědí k dotazníku měli účastníci dva měsíce. Vzhle-

dem k tomu, že respondenti odpovídali během pracovní doby, bylo 

nutné vytvořit dotazník, který bude krátký, ale zároveň efektivně 

pomůže zajistit výchozí materiál pro další pokračování projektu. 

Tento požadavek byl zadán HR oddělením společnosti XYZ, bylo tedy 

nutné ho respektovat a otázky a délku dotazníku tomu přizpůsobit. 

Dotazník byl zaměřený na spokojenost s realizovanými skupinový-

mi workshopy a na využití s nimi spojených individuálních konzul-

tací s psychologem. Otázky byly zvoleny polouzavřené a otevřené 

pro větší přesnost a umožnění respondentům, aby vyjádřili své ná-

zory konkrétně. Odpovědi tedy budou mít větší vypovídací hodnotu 

pro tazatele a poskytnou lepší podklady pro prezentaci vedení spo-

lečnosti XYZ.  

Další vybranou metodou šetření byly zvoleny dva polostrukturo-

vané rozhovory. Jeden s psychologem, který vedl workshopy psycho-



 32 

logické péče a druhý s HR specialistkou ze společnosti XYZ, která 

má na starost organizaci benefitu psychopéče od samého počátku.  

 

6.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Vytvořený dotazník zodpovědělo 67 respondentů zaměstnaných u 

společnosti XYZ, kteří se zúčastnili pilotního programu workshopu.  

Z vygenerovaných odpovědí respondentů bylo možné určit jejich 

pohlaví, i přesto, že to není hlavním cílem dotazníku. Poměr po-

hlaví respondentů pouze umožní vytvořit konkrétnější představu o 

respondentech. Další osobní údaje musí zůstat skryty, aby respon-

denti neztratili anonymitu. Z celkových 67 respondentů zodpovědělo 

dotazník 21 mužů a 46 žen. Tato převaha je zřejmě odůvodnitelná. 

Vzhledem k tomu, že se pilotní program psychopéče konal zejména na 

pobočkách společnosti XYZ, je jasné, že dotazníky vyplněné ženami 

se budou vyskytovat s vyšší četností. Běžně se klienti společnosti 

XYZ mohou setkat s tím, že při návštěvě pobočky řeší své dotazy a 

přání se ženami. Část mužů je obsazena z větší části pracovníky na 

manažerských pozicích. Konkrétní poměr pohlaví je vidět v grafu 

níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Pohlaví respondentů 

První otázka dotazníku zněla: „Považujete projekt psychologické 

péče za přínosný?“ Tato otázka byla jako jediná uzavřená. Cílem 

bylo zjistit obecný názor zúčastněných na uskutečněný skupinový 

workshop psychopéče. Výsledky byly jednoznačné. Bylo zjištěno, že 

97 % respondentů považuje projekt psychopéče za přínosný. Zbylá 

tři procenta (2 respondenti) odpověděla, že nedokáží posoudit pří-

nos projektu psychologické péče. Výsledky první otázky lze hodno-

tit pozitivně z pohledu společnosti XYZ. Převaha pozitivního názo-

21; 31%

46; 69%

Pohlaví respondentů

muži ženy
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ru o projektu je tak významná, že lze usoudit obecnou spokojenost 

s projektem psychologické péče.  

Znění druhé otázky bylo následující: „Doporučil/a byste účast 

na workshopu svým kolegům? Doplňte, prosím, proč…“ Tato otázka mě-

la potvrdit odpovědi na otázku první. V případě, že byli účastníci 

spokojeni a líbila se jim účast v projektu psychologické péče, 

očekává se i pozitivní odpověď na otázku druhou. Pokud by otázka 

druhá byla uzavřená, pravděpodobně by se společnost XYZ nedozvědě-

la konkrétní důvody, proč by zúčastnění doporučili účast na 

workshopu psychologické péče.  Bylo očekáváno, že odpovědi budou 

rozmanité.  

Bylo využito formy polo-uzavřené otázky, aby bylo zjištěno po-

kud možno co nejvíce subjektivních názorů respondentů. Právě sub-

jektivní pohled účastníků může vnést do výsledků odpovědi na zá-

sadní otázky. Tato otázka může posloužit i psychologovi, který ve-

dl skupinové workshopy, jako zpětná vazba Poskytuje konkrétnější 

představu o nejoblíbenějších tématech dle účastníků.  

Výsledky druhé otázky potvrdily domněnku, že pokud byli účast-

níci spokojeni s projektem psychopéče, doporučí účast i svým kole-

gům. 97 % respondentů by doporučilo využít tento zaměstnanecký be-

nefit svým kolegům. 3 % respondentů odpověděla, že nedokáží posou-

dit, zdali by doporučili benefit svým kolegům. Je tedy možné, že 

neměli zájem sdělit svůj názor anebo skutečně nedokázali zhodnotit 

efektivnost workshopu s psychologem. 

Respondenti ve svých odpovědích uváděli, že se jim workshop lí-

bil a někteří ho již doporučili svým kolegům. Ti údajně projevili 

zájem taktéž se v budoucnu zúčastnit workshopu. Účastníci ocenili, 

že se kromě pracovních problémů, řešila i jejich vazba na osobní 

potíže. Dále často zmiňovali, že se díky workshopu měli možnost 

zastavit a zamyslet se nad svými problémy, odkud pramení a jak je 

řešit. Účastníci byli mimo jiné rádi, že workshop byl koncipován 

zprvu obecně a posléze se začaly řešit konkrétnější problémy.  

Psycholog účastníkům ukázal i různé techniky zvládání streso-

vých situací a také varianty, jak skloubit osobní život s prací. 

Zejména u zaměstnanců na pobočkách je toto téma stěžejní, protože 

jsou stresu vystaveni denně. Dále účastníci zjistili, jak předchá-

zet různým krizovým situacím a jak se jich vyvarovat. Účastníci 

byli motivováni zamyslet se nad sebou a svým životem a jak si vy-

tvořit vlastní životní cestu a stanovit priority.  

Nejen že respondenti vnímali workshop jako velmi přínosný pro 

jejich pracovní a osobní život, ale také v něm viděli jistou formu 

odpočinku a dobře stráveného času v milém a otevřeném prostředí.  

Z odpovědí u druhé otázky vyplývá, že workshop navodil pozitiv-

ní náladu jednotlivých pracovníků a tím i mohl přispět ke zdravé 

atmosféře na pracovišti. Zaměstnanci měli dobrý dojem z workshopu 

a to pozitivně ovlivňuje jejich chování. Z tohoto benefitu měli 
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dojem, že se jejich zaměstnavatel o ně a jejich psychiku zajímá a 

klade důraz na to, aby se cítili v práci dobře. To je u zaměstnan-

ců na pobočkách důležité, protože denně komunikují s klienty a dí-

ky nim vznikají nové obchodní příležitosti a závazky pro společ-

nost XYZ.  

Třetí otázka dotazníku zjišťovala, kolik účastníků workshopu 

využilo i následné možnosti individuální konzultace s psychologem 

(znění otázky: „Využil/a jste nabízené individuální konzultace? 

Pokud ne, odpovězte prosím proč.“). Opět se jednalo o polo-

uzavřenou otázku. Cílem této otázky bylo zjistit, jak velký je zá-

jem o individuální konzultaci s psychologem a zdali má smysl tento 

benefit poskytovat i v budoucnu. Odpovědi na třetí otázku měly i 

za cíl nalézt, co by mělo být ještě zdokonaleno a opraveno ze 

strany společnosti XYZ. Výše zájmu o individuální konzultace může 

ovlivnit případné rozdělení budgetu na tento projekt.  

 

Obrázek 2 Četnost využití individuální konzultace 

 

Individuální konzultaci s psychologem nevyužilo 40 respondentů 

z celkových 67. Z Obrázku 2 je patrné, že zájem o následnou indi-

viduální konzultaci není na první pohled velký. 60 % nevyužilo tu-

to možnost. Individuální konzultaci využijí lidé, kteří ji opravdu 

potřebují a chtějí řešit svůj problém. Těch nebude mnoho, ale je 

dobré vědět, že tato možnost existuje. 

Respondenti, kteří nevyužili individuální konzultace s psycho-

logem, udávali různé důvody. Nejčastějším důvodem, proč se respon-

denti nepřihlásili k individuální konzultaci, byl problém s časo-

vými možnostmi. Tito respondenti ale nevylučují, že by se rádi do-

stavili na individuální sezení. Čtvrtina respondentů uvedla, že 

nemají potřebu využít individuální konzultace, protože v současné 

27; 40%

40; 60%

Četnost využití individuální konzultace

využili individuální konzultaci nevyužili individuální konzultaci
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době nemají žádné problémy, které by vyžadovaly individuální 

schůzku s psychologem. 

Dalším důvodem, který respondenti v dotazníku uvedli, bylo, že 

měli zájem o individuální konzultaci, nicméně z důvodu nedostateč-

né kapacity se nemohli přihlásit. S četností pěti odpovědí se ob-

jevoval i problém s komunikací. Účastníkům workshopu bylo na sku-

pinovém workshopu sděleno, že prezentaci z workshopu, která obsa-

hovala i bližší informace ohledně přihlašování na individuální 

konzultace a kontakt na psychologa, obdrží emailem po workshopu. 

To se údajně nestalo, a tudíž účastníci nevěděli, jak dále postu-

povat a jak se přihlásit k individuální konzultaci. 

Odpovědi, které se objevovaly s četností 1 – 3 (v Obrázku 3 pod 

názvem „ostatní“), byly například: chybějící odvaha přihlásit se k 

individuální konzultaci, ale také to, že individuální konzultace 

se nekonají v místě pracoviště a pracovní zaneprázdněnost a nena-

hraditelnost neumožňují dojíždět na konzultace do vzdálenějších 

míst. Jeden z respondentů uvedl jako důvod špatnou organizaci 

zprostředkování individuálních konzultací. Tři respondenti neuved-

li konkrétní důvod, proč zatím nevyužili individuální konzultaci, 

ale v brzké době se přihlásí. 

Obrázek 3 zobrazuje nejčastější důvody nevyužití individuální 

konzultace graficky. 25 % respondentů má pocit, že nepotřebuje vy-

užít individuální konzultace. Názor čtvrtiny výběrového souboru 

může vystihovat i názor základního souboru. Je proto na místě, aby 

společnost XYZ zvážila, jak velkou část budgetu investuje právě do 

individuálních konzultací.  

12 % respondentů, kteří neví, jak se přihlásit k individuální 

konzultaci je sice menší částí vzorku, ale i přesto klade otázku 

společnosti XYZ, zda byl postup přihlášení účastníkům sdělen. 

V tomto případě je možné, že se jednalo pouze o jeden z několika 

workshopů, kde informace nebyly zveřejněny a zaslány emailem. Dru-

hou možností je, že někteří jedinci, kteří odpovídali na dotazník, 

nevěnovali dostatečnou pozornost zmíněným informacím během 

workshopu.  

Odpovědi, které se odkazují na časové důvody (32 %), se obtížně 

rozpoznávají. Nicméně tato část zkoumaného vzorku nevylučuje indi-

viduální konzultaci. V tomto případě by bylo vhodné časově omezit, 

do jaké doby se mohou daní účastníci zúčastnit, aby bylo možné 

snáze rozpočítat náklady, a to například během půl roku od konání 

skupinového workshopu.  

V kontrastu s časovým omezením je odpověď neúčasti z důvodu ne-

dostatečné kapacity – nedostačující počet termínů. Kapacita termí-

nů je dána časovými možnostmi psychologa, jehož služby společnost 

XYZ využívá. Tento problém by bylo možné řešit rozšířením sítě 

psychologů po celé České republice. S tímto problémem se setkalo 

pouze deset respondentů.  
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Obrázek 3 Důvody nevyužití individuální konzultace 

Všichni respondenti, kteří využili individuální konzultace, 

v dotazníku uvedli, že byli spokojeni s průběhem konzultace a mají 

pocit, že výrazně přispěla k jejich duševnímu zdraví. Někteří 

uvedli, že jim individuální konzultace s psychologem pomohla k se-

bepoznání a také jim konzultace s psychologem poskytla nový pohled 

na stres a jak ho řešit. 

Čtvrtá otázka znějící: „Co Vás vedlo k využití individuální 

konzultace?“, měla vytvořit konkrétnější představu společnosti 

XYZ, s jakými problémy se její zaměstnanci potýkají nejčastěji. V 

odpovědích někteří účastníci zmiňovali, že by ocenili více indivi-

duálních konzultací hrazených společností XYZ, ideálně alespoň 

jednou za čtvrtletí.   

Z dotazovaných se individuální konzultace zúčastnilo 27 osob. 

12 respondentů využilo individuální konzultace kvůli svým osobním 

problémům. U dalších čtyř respondentů se objevily osobní i pracov-

ní problémy, které měli zájem řešit s psychologem a pouze pracov-

ním problémům jsou vystaveni další dva respondenti. Poslední tři 

respondenti využili odpovědi "jiné…". Jednou z těchto odpovědí by-

lo, že zaměstnanec využil individuální konzultace, aby mohl předat 

informace o průběhu konzultace svým kolegům a případně individuál-

ní konzultaci doporučit.  Další respondent se domnívá, že mu indi-

viduální konzultace pomohla uvolnit emoce. Poslední ze zúčastně-

ných nechtěl uvést důvod, proč se rozhodl využít individuální kon-

zultace. Dalších šest respondentů uvedlo, že individuální konzul-

tace využili ze zvědavosti, protože ještě nikdy neměli příležitost 

navštívit psychologa. 

4; 10%

10; 25%

5; 12%

13; 32%

3; 8%

5; 13%

Důvody nevyužití individuální 
konzultace

nedostatečná kapacita nepotřebuji využít konzultaci

nevím, jak se přihlásit časové důvody

chystám se využít brzy ostatní
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Obrázek 4 graficky zachycuje procentuální rozdělení jednotli-

vých důvodů pro využití individuální konzultace s psychologem. 

Z výsledků vyplývá, že 45 % respondentů, kteří se zúčastnili indi-

viduální konzultace, měli zájem individuálně s psychologem řešit 

osobní problémy. Tento výsledek lze očekávat, protože mnoho lidí 

má problém před skupinou promluvit o svých osobních problémech a 

na tříhodinových workshopech k tomu není prostor. Vzhledem k tomu, 

že někteří respondenti odpovídali i nad rámec otázek, bylo potvr-

zeno, že ti, kteří se zúčastnili individuální konzultace, byli i 

spokojeni s průběhem a výslednými pocity po konzultaci.  

 

Obrázek 4 Důvody využití individuální konzultace 

Poslední pátá otázka byla otevřená. Díky tomu bylo možné zjis-

tit konkrétní názory a doporučení účastníků. Opakovaně se objevo-

vala odpověď, že by účastníci měli zájem o opakované workshopy ni-

koliv pouze o nárazové. Vhodné by dle názoru respondentů bylo, 

kdyby se workshopy konaly každý půl rok. Některé z odpovědí nazna-

čovaly, že by bylo dobré, kdyby byly i workshopy určené pro mana-

žery, kteří by se dozvěděli více o tom, jak vést a být oporou svým 

zaměstnancům. Na zaměstnance na pobočkách je zřejmě vyvíjen velký 

tlak, a proto si myslí, že by bylo vhodné i školení pro manažery, 

aby se situace na pracovišti uvolnila. Zhruba polovina respondentů 

odpověděla, že právě individuální péče by pro ně po konání 

workshopu byla přínosem. Té se také mohli posléze zúčastnit. Tento 

názor je ukazatelem, že nápad společnosti XYZ o poskytování indi-

viduální péče, je vyhovující.  
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4; 15%
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Důvody využití individuální konzultace 

osobní problém
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6.3 Rozhovor s psychologem  

V rámci praktické části bakalářské práce byl proveden rozhovor 

s psychologem a psychoterapeutem Mgr. et Mgr. Milanem Studničkou, 

který vede workshopy psychopéče pro společnost XYZ. Rozhovor má 

devět otázek a je součástí příloh této bakalářské práce (Příloha 2 

Rozhovor s psychologem).  

Milan Studnička je kvalifikovaný lektor ve vzdělávání dospělých 

v Česku a na Slovensku. Taktéž absolvoval psychoterapeutický vý-

cvik a magisterské studium psychologie. Dokončil řadu vzdělávacích 

kurzů, mezi něž patří kurzy zaměřené na koučování, osobní rozvoj a 

komunikaci. V současnosti vede několikrát týdně různá školení a 

workshopy pro firmy, poskytuje odbornou péči ve výchově dětí, pro-

vádí poradenství pro olympijský výbor a také vede individuální 

psychoterapeutická sezení se svými klienty. Mimo jiné dělá i onli-

ne kurzy pro veřejnost.  

Pro společnost XYZ vede workshopy psychopéče od samého počátku. 

V rozhovoru zmínil, jak probíhají workshopy pod jeho vedením. 

Vzhledem k tomu, že workshopy jsou tříhodinové, není možné, aby se 

každý účastník představoval, jako například během jednodenních 

workshopů. Je tedy nutné přejít rovnou k různým tématům a techni-

kám. Workshopy jsou otevírány nejčastěji příběhy z dětství. Psy-

cholog se domnívá, že mnoho problémů, které mají jeho klienti 

dnes, pochází právě z různých traumat v dětství. Dle názoru psy-

chologa účastníky rozmluví nejlépe, když zmíní své různé zkušenos-

ti a příběhy jeho klientů, se kterými se setkal. Účastníci 

workshopů pak mají pocit, že v tom nejsou sami a někdo další se 

trápí podobnými problémy. Klíčovým prvkem, který rozvine konverza-

ci na workshopech, je jeho lidský a přátelský přístup.  

Zajímavé je, že psycholog vnímá rozdíly v komunikaci mezi jed-

notlivými regiony, které navštívil ve společnosti XYZ. Domnívá se, 

že hlavním důvodem, proč se regiony liší, bude rozdílný přístup 

nadřízených. Zhruba v 90 % regionů se setkal s otevřenými účastní-

ky, kteří měli zájem komunikovat a nebáli se sdílet své příběhy, 

zbývajících 10 % regionů nebylo tak sdílných.  

Jednou z otázek bylo, jaká témata jsou nejčastěji řešena na 

workshopech psychopéče s cílem zjistit, co zaměstnance společnosti 

XYZ nejvíce trápí. Účastníci byli ale většinou stydliví a bez vět-

ších očekávání, a proto nechali výběr tématu na psychologovi. Ten 

nejčastěji volil obecná témata, se kterými se pravděpodobně větši-

na z účastníků již setkala. Příkladem může být strach a jak se 

s ním vypořádat, jak si „dobít baterky“ po náročném pracovním dni, 

kdy je člověk konfrontován nepříjemnými lidmi anebo jak zvládat 

stresové situace. Psycholog pak ukazuje k jednotlivým problémům 

techniky, jak řešit daný problém a odkud pramení. Všechny 
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z technik jsou zpravidla takové, aby je každý člověk mohl provádět 

sám bez pomoci psychologa.  

Ze zkušeností psychologa vyplývá, že podobný workshop nemůže 

uškodit nikomu. Naopak může být nečekaným přínosem. Dle jeho názo-

ru je ideální, pokud workshopy jsou zhruba jednou za půl roku a je 

vhodné, aby na sebe workshopy navazovaly a bylo dosaženo určitého 

přesahu. Nejlepší by dle psychologa Studničky bylo, kdyby na prv-

ním workshopu byly stanoveny cíle a úkoly, které má účastník 

donést na příští workshop, kde by bylo zhodnoceno, kam se každý 

posunul a na čem případně zapracovat. 

Vzhledem k tomu, že účastníci workshopu ze společnosti XYZ mají 

možnost využití individuální konzultace s psychologem zdarma, byla 

jednou z otázek i otázka, jaké jsou individuální konzultace a co 

s klienty řeší. Nejčastějším tématem jsou vztahy. Typicky jsou to 

vztahy zaměstnavatel – nadřízený, rodič – dítě a pak zejména part-

nerské vztahy. Návaznost individuálních konzultací je vhodná 

zejména v tom, že účastníci workshopu již znají různé techniky 

zvládání problémů a na individuálním sezení jsou tyto techniky 

přímo aplikovány na konkrétní příběh daného klienta. Psycholog ale 

zdůraznil, že jeho cílem není, aby klienti docházeli několik let 

bezvýsledně na terapii, nýbrž aby byli schopni, pomoci si sami.  

Principem workshopů tedy je, ukázat účastníkům, jak zvládat ob-

tížné situace svépomocí a v případě vážnějších problémů, nebát se 

ozvat odborníkovi a domluvit se s ním na individuálním sezení. Tam 

jim odborník pomůže aplikovat jednotlivé techniky na jejich kon-

krétní problémy. Velkou výhodou také je, že účastníci workshopu 

psychologa již znají, a proto se nebojí k němu docházet na indivi-

duální terapii a mají k němu důvěru. 

Psycholog zmínil zajímavý poznatek z workshopů ve společnosti 

XYZ, který je dobré zmínit na závěr. Většina účastníků workshopů 

jsou ženy, které pracují na pobočkách společnosti XYZ a fungují 

jako obchodnice a denně komunikují s klienty společnosti, což bylo 

zjištěno i z dotazníku v předchozí kapitole. Nicméně tyto zaměst-

nankyně jsou každý den zapojeny do soutěží mezi ostatními. Často 

jsou mezi sebou srovnávány a nuceny si vzájemně konkurovat. Na zá-

kladě dotazování psychologa bylo zjištěno, že ženy soutěžení obec-

ně nemají rády. Je pro ně stresující a snižuje jejich motivaci. 

Toto je dle názoru psychologa prostor pro zlepšení v systému vede-

ní pracovníků na pobočkách ve společnosti XYZ. Je ale pravdou, že 

u mužů je to přesně naopak. Ti mají rádi soutěžení a zvyšuje to u 

nich motivaci a snahu. Proto by bylo vhodné, aby manažeři jednot-

livých poboček uzpůsobili přístup ke svým zaměstnancům i na zákla-

dě rozlišování pohlaví. 
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6.4 Výsledky pilotního programu 

Na základě výstupů, které poskytlo HR oddělení vedení společ-

nosti XYZ, bylo rozhodnuto, že zaměstnanecký benefit psychopéče 

bude pokračovat i v roce 2018. Mezi rozhodující výstupy patřil i 

výše uvedený dotazník účastníků workshopu. Díky němu bylo prokázá-

no, že 97 % respondentů považuje nově vzniklý projekt za přínosný. 

Respondenti taktéž potvrdili, že by doporučili využití tohoto be-

nefitu i svým kolegům. Lze tedy očekávat, že zájem o tento benefit 

bude postupně vzrůstat. Účastníci se shodli na tom, že díky tomuto 

benefitu se cítí více potřební ve společnosti XYZ a mimo jiné to 

zlepšilo jejich psychický stav, který může výrazně ovlivnit pra-

covní prostředí. Díky odpovědím respondentů bylo také zjištěno, 

v jakých směrech by se měl projekt psychologické péče zlepšit.  

Mezi jeden z otazníků k řešení lze například zařadit, že 60 % 

respondentů, nevyužilo následnou individuální péči. Nejčastějším 

důvodem byly časové možnosti zaměstnanců, které neumožnily využít 

individuální konzultaci s psychologem. To přímo souvisí i s tím, 

že do všech krajů dojížděl pouze jeden psycholog, který nemohl na-

bídnout více termínů pro individuální sezení. Z toho ale vyplývá, 

že zájem ze strany zaměstnanců stále trvá, jen by bylo například 

vhodné rozšířit síť psychologů do každého kraje v České republice. 

6.5 Rozhovor s HR specialistkou 

Za účelem získání pohledu ze strany společnosti XYZ byl prove-

den rozhovor s HR specialistkou, která vytváří projekt psycholo-

gické péče a mnoho dalších projektů v oblasti benefitů společnosti 

XYZ.  

U projektu psychopéče je od samého počátku, díky čemuž má pře-

hled v průběhu celého projektu. Prosazení tohoto nového benefitu 

dle jejího názoru nebyl problém, protože se jednalo o benefit, 

který vznikl v reakci na poptávku zaměstnanců. Ti v průzkumech vy-

jádřili, že by měli zájem o nějakou formu psychologické podpory ze 

strany zaměstnavatele.  

Nejen že tento benefit uspokojí poptávku, ale pomůže i dosáh-

nout některých cílů. Mezi hlavní patří například zabránění vysoké 

fluktuaci zaměstnanců, snížení nemocnosti zaměstnanců a také dosa-

žení efektivnější práce v týmech z pohledu manažerů. Efektivitu 

pracovníků mohou podněcovat na základě získaných informací 

z workshopu anebo ze zpětné vazby účastníků workshopu. 

Zpětná vazba je mnohdy užitečná i pro HR oddělení, a proto bu-

dou-li vydefinovány nějaké problémy s vyšší četností, budou určeny 

k podrobnějšímu řešení.   
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Co se týče dalšího vývoje projektu psychopéče, je v plánu na 

podzim roku 2018 začít poskytovat workshopy i zaměstnancům ostat-

ních oddělení, kteří nepracují s veřejností. Těm se budou worksho-

py nějakým způsobem přizpůsobovat, protože se nesetkávají se stej-

nými problémy jako pracovníci poboček.  

„Cílem je, aby benefit psychopéče byl ucelený a plně fungující 

proces, který bude začleněn mezi standardní benefity ve společnos-

ti XYZ.  K tomu vede dlouhá cesta. Je potřeba zajistit technické 

zázemí benefitu, protože stávající vyžaduje každodenní ruční úpra-

vu. Dalším problémem, který vyvstal u následné individuální péče, 

je, že je potřeba rozšířit síť psychologů v celé České republice. 

Zároveň plánujeme poradenství v dalších oblastech (zdravotní, so-

ciální a finanční).“ říká HR specialistka.  

6.6 Rozpočet pro rok 2018    

Oddělení řízení lidských zdrojů společnosti XYZ se rozhodlo, že 

ze sociálního fondu, který je ve správě odborových organizací vy-

naloží 3 mil. Kč do dalšího vývoje a fungování projektu psychopéče 

pro zaměstnance.  

V tabulce 3 jsou vypsány ceny služeb psychologa. Standardně 

probíhají dva kurzy za den. První probíhá od 9:00 do 12:00 a druhý 

se koná od 13:00 do 16:00. Za jeden tříhodinový workshop si psy-

cholog účtuje 10 000 Kč. Nicméně s psychologem je domluvená sleva 

3 000 Kč, pokud se konají dva workshopy za den. To znamená, že 

celková cena za dva workshopy v jednom dni činí 17 000 Kč. Co se 

týče individuálních konzultací s psychologem, jedna stojí 1 500 

Kč.  

Žádná z těchto služeb psychologa není daňově uznatelná. Všechny 

tyto služby jsou zdaněny daní za služby, to znamená 21 %.  

Tabulka 3 Cena služeb  

Služba  Cena bez daně v Kč (21 %) 

Jeden workshop/den (3 hod.) 10 000  

Dva workshopy/den (6 hod.) 17 000 

Individuální konzultace 1 500  

Zdroj: vlastní 

V závislosti na cenách služeb a výši finančních prostředků vy-

naložených na benefit psychopéče byl vytvořen předběžný rozpočet 

pro rok 2018. Údaje v tabulce 4 předpokládají, že se každý 

z účastníků účastní individuální konzultace. Na základě výsledků 

z dotazníku pro účastníky workshopu lze očekávat, že individuální 

konzultace opět nevyužije zhruba 40 – 60 % účastníků workshopu. 

Z tohoto důvodu by bylo možné, nevyužité prostředky určené pro in-

dividuální konzultace nových workshopů v roce 2018 vynaložit do 
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individuálních konzultací určených pro účastníky workshopu 

v pilotním programu, kteří ještě neměli příležitost využít indivi-

duální konzultace.  

Řádek „Regiony“ zahrnuje regiony mimo Prahu, ve kterých nepro-

běhly workshopy psychopéče. Jedná se o severní a jižní Moravu, 

jižní Čechy a klientské centrum (callcentrum). Workshopy pro Prahu 

8 a Prahu 5 z tabulky jsou určeny pro pracovníky v ostatních útva-

rech, kteří nejsou zaměstnanci poboček společnosti XYZ. Pro kli-

entské centrum společnosti XYZ je určeno 8 workshopů a pro východ-

ní Čechy 4 workshopy.  

Položka akutní péče představuje zásoby finančních prostředků, 

které budou využity v případě, že kterýkoliv ze zaměstnanců spo-

lečnosti XYZ bude potřebovat akutní psychologickou pomoc. Tyto 

prostředky pravděpodobně nebudou vyčerpány a budou z nich financo-

vány nové workshopy nad plánovaný rámec. Poslední položkou 

z tabulky 4 je webová platforma. Tyto prostředky jsou určeny pro 

vytvoření nové samostatně fungující webové stránky. V tomto přípa-

dě se předpokládá využití služeb vývojářských útvarů ve společnos-

ti XYZ, čímž by se vytváření webové platformy mohlo zlevnit.  

Časově se předpokládá, že workshopy, které jsou plánovány pro 

Prahu a také prostředky určeny pro vytvoření webové platformy, bu-

dou využity ve třetím a čtvrtém kvartálu roku 2018. Ostatní 

workshopy budou probíhat ve druhém kvartálu roku 2018.  

 

Tabulka 4 Rozpočet 2018 

  Workshop Kč 

Individuál-

ní konzul-

tace Kč 

Celkem    

(v Kč) 

Regiony 24 240 000 360 540 000 780 000 

Praha 8 6 60 000 90 135 000 195 000 

Klientské 

centrum 
8 80 000 120 180 000 260 000 

Východní 

Čechy 
4 40 000 60 90 000 130 000 

Praha 5 12 120 000 180 270 000 390 000 

akutní péče 
    

545 000 

webová 

platforma     
700 000 

celkem 
   

1 215 000 3 000 000 

Zdroj: vlastní 
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7 DOPORUČENÍ 

Lze očekávat, že nově implementovaný benefit psychologické péče 

bude čím dál tím oblíbenější a využívanější mezi zaměstnanci spo-

lečnosti XYZ. Na základě dotazníkového šetření, polostrukturova-

ných rozhovorů a rozpočtu pro rok 2018 je možné vyjmenovat určitá 

doporučení pro společnost XYZ, aby fungování nového benefitu bylo 

co nejefektivnější.  

Někteří respondenti v dotaznících uváděli, že by bylo dobré or-

ganizovat workshopy s psychologem i pro manažery společnosti XYZ. 

Z tohoto důvodu jsou již od začátku roku 2018 vytvořeny termíny 

workshopů přímo pro manažerské pozice. Ty se více zaměřují na lea-

dership a rozlišování vedení podřízených zaměstnanců dle pohlaví. 

Tyto workshopy určitě mohou mít pozitivní dopad na vztahy na pra-

covišti a bude dobré je organizovat i do budoucna pro další za-

městnance na manažerských pozicích. 

Idea se zavedením psychologických workshopů pro zaměstnance je 

dobrá a může významně přispět k lepším vztahům na pracovišti a 

efektivnější práci pracovníků. Aby workshop přinášel co nejlepší 

výsledky, bylo by dobré, poskytovat tento workshop alespoň jednou 

ročně v každém regionu, ideálně dvakrát. Díky tomu by bylo možné 

navazovat v tématech workshopů a účastníci by měli zajištěnou psy-

chologickou péči pravidelně. V tomto případě by řešením mohlo být 

zajištění sítě odborníků v každém z regionů. Každý z odborníků by 

byl časově flexibilnější a také by se snáze poskytovaly následné 

individuální péče, čímž by se vyřešily názory respondentů dotazní-

ku, kteří tvrdili, že se nezúčastnili individuální konzultace 

z časových důvodů. Účastníci by si mohli vybírat z více termínů a 

nebyli by limitováni pouze omezeným počtem termínů dle toho, kdy 

by psycholog přijel do daného regionu. 

Poskytování individuální péče každému účastníkovi workshopu je 

vhodné v případě, že má účastník nějaké problémy, které by rád 

osobně řešil. Z dotazníku bylo zjištěno, že čtvrtina respondentů 

nemá potřebu využít individuální konzultaci. Navrhuji tedy výši 

nákladů na počet individuálních konzultací snížit a prostředky vy-

užít jinde, například pro uskutečnění více skupinových workshopů, 

o které je prokazatelně vyšší zájem.  

Co se týče webové platformy, její podoba není dlouhodobě udrži-

telná pro organizování a koordinaci workshopů. SharePoint je nevy-

hovující v případě, že se bude zvyšovat počet zájemců o benefit 

psychopéče. Se zvětšujícím se objemem zájemců bude správa Sha-

rePoint chaotičtější. Současným problémem také je, že na Sha-

rePoint společnosti XYZ nemá přístup psycholog, který vede 

workshopy. Bude tedy nutné vytvořit přesný návrh nové webové plat-
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formy a zajistit pracovníky IT oddělení, kteří plně a samostatně 

fungující platformu vytvoří.  

Přehlednější webová platforma by mohla zlepšit orientaci 

v programu tohoto benefitu pro zaměstnance, protože někteří 

z účastníků workshopu uváděli, že se individuální konzultace nezú-

častnili z důvodu, že nevěděli, jakým způsobem se objednat na in-

dividuální konzultaci. Z tohoto důvodu by kromě vysvětlení postupu 

přihlašování během workshopu bylo vhodné poskytnout všem účastní-

kům odkaz na webovou platformu emailem, kde by byl i přesný návod, 

kam a na koho se obrátit v případě zájmu o individuální konzulta-

ci.  

Z uvedených doporučení lze vydedukovat, že tento nově zaváděný 

benefit psychologické péče pro zaměstnance ve společnosti XYZ má 

zajímavou formu a jeho pokračování v dalších letech bude přínosem 

pro společnost XYZ. V prvé řadě bude nutné odstranit některá pro-

blémová místa. Po jejich odstranění bude dosaženo efektivní formy 

tohoto poskytovaného benefitu.   
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce je návrh postupu při zavádění nové-

ho benefitu s využitím výstupů realizovaného pilotního programu ve 

vybrané společnosti. 

V této bakalářské práci se podařilo úspěšně dosáhnout hlavního 

cíle. Tímto cílem bylo navrhnout postup při zavádění nového bene-

fitu psychologické péče pro zaměstnance, který ve vybrané společ-

nosti nejprve fungoval formou pilotního programu, kterého se mohl 

zúčastnit malý vzorek zaměstnanců společnosti. Díky proběhlému pi-

lotnímu programu bylo možné provést dotazníkové šetření mezi 

účastníky programu. Odpovědi respondentů odhalily slabá místa pro-

jektu psychologické péče pro zaměstnance. Mezi další výzkumné me-

tody byly zařazeny polostrukturované rozhovory. Jedním z nich byl 

rozhovor s psychologem, který psychologickou péči vedl a druhý 

rozhovor byl s HR specialistkou z vybrané společnosti. Tyto rozho-

vory poskytly názor na danou problematiku z opačné strany.  

Na základě propojení zpětných vazeb z obou stran, HR oddělení 

dostalo přidělené finanční prostředky pro tento benefit a bylo te-

dy možné vytvořit plán a doporučení pro následné úspěšné fungování 

nového benefitu. Problémy, které byly zjištěny během zpracovávání 

práce, byly předány HR oddělení a bude snahou je zohlednit během 

dalšího pokračování implementování benefitu. Některé je možné vy-

řešit neprodleně a bez zvýšení nákladů, jiné vyžadují delší pří-

pravu a vyšší náklady na zlepšení.  

Podstatným faktorem úspěchu tohoto benefitu je skutečnost, že 

zájem o něj vyplynul ze zaměstnaneckého průzkumu a jde tedy o po-

ptávku zaměstnanců. Důkazem toho jsou i pozitivní výsledky pilot-

ního projektu. Neméně důležitým závěrem je požadavek zaměstnanců 

na pokračování a další rozvoj tohoto benefitu.   

Jako zcela klíčové považuje autor zjištění, že aplikace tohoto 

benefitu posouvá mezilidské vztahy na pracovišti na vyšší úroveň a 

tím přispívá k vytvoření zdravé atmosféry na pracovišti. Nadto ma-

jí zaměstnanci zcela relevantní pocit, že se zaměstnavatel o ně a 

jejich psychiku zajímá a klade důraz na to, aby se cítili v práci 

dobře. To je u zaměstnanců, pracujících zejména na obchodních po-

zicích, v pobočkové síti důležité, protože denně komunikují 

s klienty a díky nim vznikají nové obchodní příležitosti, vedoucí 

k dosahování zisku společnosti XYZ.  

Společnost XYZ deklarovala svůj zájem na tomto projektu pokra-

čovat směrem k jeho rozšíření mezi všechny zaměstnance společnosti 

a dopady rozšíření tohoto benefitu bude dále vyhodnocovat.   
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Dotazník pro účastníky workshopu 

Dotazník pro účastníky workshopu 

1. Považujete projekt psychologické péče za přínosný? 

a. ano 

b. ne 

c. nevím/ nedokážu posoudit 

 

2. Doporučil/a byste účast na workshopu svým kolegům? Doplňte pro-

sím proč. 

a. Ano, protože… 

b. Ne, protože… 

 

3. Využil/a jste nabízené individuální konzultace? Pokud ne, odpo-

vězte prosím proč.  

a. ano 

b. ne … 

 

4. Co Vás vedlo k využití individuální konzultace? 

a. mám osobní problém 

b. mám pracovní problém 

c. zvědavost 

d. jiné: 

e. nevyužila jsem individuální konzultace 

 

5. Jak si přejete, aby pokračoval program psychologické podpory ve 

Vašem regionu? 

….. 

 

 

Příloha 2 Rozhovor s psychologem 

1. Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti a specializace, čemu se 

v současnosti věnujete?  
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V současné době mám vyhrazené dva dny v týdnu na individuální se-

zení se svými klienty a zbytek pracovního týdne vedu různá školení 

a workshopy pro firmy, ale také poskytuji odbornou péči ve výchově 

dětí, které jsou otevřené pro veřejnost. Mezi mé další pracovní 

aktivity patří i poradenství v olympijském výboru, kde učím trené-

ry, jak přistupovat k dívkám a k chlapcům. To samé se snažím apli-

kovat ve firmách. Specializuji se na rozlišování přístupu k oběma 

pohlavím. Dále přednáším na konferencích o genderu atd. Dělám i 

online kurzy pro veřejnost, například o dětech, nebo jak pracovat 

se stresem.  

 

2. Jak probíhají skupinové workshopy pro společnost XYZ? Jak 

rozmluvíte účastníky? 

Nejlepší je mluvit o životě, každý mluví rád o sobě a svých zkuše-

nostech. První hodinu workshopu zaměřuji na to, co jsme zažívali 

jako malí, jak nás ovlivnila výchova a třeba i školka a škola a 

vztahy s rodinou. Málokdo si uvědomuje, že mnoho problémů, které 

mají klienti dnes, mohou pocházet právě z nějakých traumat 

z dětství. Účastníci, kteří mají děti, tak si občas během worksho-

pu uvědomí, co třeba nedělají úplně správně a co by mohli ve vý-

chově svých dětí zlepšit. Ti, kteří děti nemají, vědí, čeho se 

v budoucnu vyvarovat. Další témata, která otevírám a která účast-

níci mají rádi, jsou příběhy z mé praxe. Vyprávím příběhy mých 

klientů, s čím jsem se setkal a co jsme řešili a jak. Lidé pak ma-

jí pocit, že v tom nejsou sami a že někdo další má podobné pro-

blémy. 

S prolomením bariér na workshopech nemám problém. Odjakživa jsem 

přátelský a nemám problém rozmluvit účastníky workshopů. Snažím se 

mít lidský přístup a působit přirozeně, aby ostatní cítili, že 

jsem jeden z nich. Právě milý a otevřený přístup vytvoří důvěru 

mezi mými klienty a mnou. Nicméně vnímám rozdíly v otevřenosti me-

zi jednotlivými regiony, které jsem měl možnost navštívit.  Mám 

dojem, že by to mohlo pramenit od nařízených, ale jistý si nejsem. 

Například v Hradci Králové jsem byl již několikrát a pokaždé je 

tam velmi dobrá atmosféra a účastníci workshopu nemají problém ko-

munikovat a zapojit se. Na druhou stranu například v Ostravě byli 

lidé velmi uzavření a moc se nevyjadřovali. Zhruba 2 – 3 byli ote-

vření komunikaci. Ostatní jen seděli a čekali, co se bude dít. 

Obecně ale mohu říci, že 90 % poboček, které jsem navštívil, nebyl 

žádný problém a lidé se rádi zapojili, byli sdílní a povídali.   

Nemají lidé problém promluvit, když se třeba osobně znají z práce? 

To se většinou nestává, protože se na workshopech sejdou lidé 

z různých poboček. Obvykle se tedy neznají. Na případné seznamová-

ní ale na tříhodinovém workshopu ani není čas. Na denních nebo 

dvoudenních kurzech, které vedu, je to běžné, že se účastníci 

představí.  
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3. Jaká jsou nejčastější témata, která chtějí účastníci řešit?  

Účastníci obvykle nenavrhují žádná témata, která by chtěli probí-

rat, vždy mi řeknou, že se nechají překvapit a nechají to na mě. 

Proto tedy pracujeme se základními tématy, které se týkají všech. 

Například strach, jak s ním pracovat, jak se vypořádat 

s minulostí, když mě něco trápí, jak si dobít baterky, když mám 

špatný den anebo se setkám s nepříjemnými lidmi nebo jak zvládat 

stresové situace. 

Vždy ukazuji různé techniky, jak rozklíčovat problém a třeba i dů-

vod naštvání. Odkud pramení mé naštvání? Čím nebo kým je spuštěno? 

Je správné svalovat vinu na ostatní? Nejsou ostatní pouze spouště-

či procesů, které pouze nebyly nastartovány? Je potřeba si uvědo-

mit, že každý je sám zodpovědný za své emoce, nikoliv někdo druhý. 

 

4. Bývají na workshopech někdy nějaké vypjaté situace? Můžete 

zmínit konkrétní? 

V ČSOB jsem to víceméně nezažil, jen když jsem vyprávěl nějaký do-

jemný příběh, nebo příběh, který je podobný jejich situaci. Dojatí 

byli jen při nějakých příbězích, ale nikdy se nejednalo o vykrys-

talizování nějaké scény, nebo hysterie. Po workshopu se mi často 

stává, že lidé za mnou přijdou, protože se s něčím chtějí svěřit a 

nechtějí to řešit před ostatními. Jednou se mi stalo, že za mnou 

paní po workshopu přišla a byla tak vděčná a dojatá z workshopu, 

že jsme se objali. Většinou to byla vždy milá setkání a 

z účastníků jsem cítil vděčnost.  

Je to velký rozdíl oproti individuálním konzultacím. Tam se pláče 

často, hlavně ženy, protože tam probírají svůj problém, jdeme do 

detailu, co je trápí.  

Domnívám se, že moje energie jim neumožní během workshopu propad-

nout do té bolesti, vždy je ubezpečím, že vše má řešení. Na indi-

viduálních konzultacích je naopak lepší, když se klient svěří a 

otevře a nebojí se vyjádřit své emoce a plakat.  

 

5. Myslíte si, že tyto workshopy jsou vhodné pro všechny? Rozli-

šujete nějak přístup v závislosti na tom, zda- li vedete 

workshop pro zaměstnance na pobočkách nebo například pro ma-

nažery? 

Rozhodně, myslím si, že to každému může pomoci. Přístup mám vždy 

stejný, ale při workshopech pro manažer se snažím i probrat a zdů-

raznit rozdíly mezi tím, kdy je manažerka žena a její podřízení 

jsou muži a pracoviště, kde je manažer muž a podřízené jsou ženy.  

Dále vždy na každém workshopu zdůrazňuji, že ženy obecně nemají 

rády soutěže, ale v praxi na pobočkách jsou neustále srovnávány a 

nuceny si konkurovat. Bohužel mi přijde, že manažeři toto příliš 
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nevnímají. Problém je, že u žen soutěže snižují jejich motivaci 

v práci. Například na jeden workshop přišel ředitel jedné pobočky. 

S ním tam bylo dalších 12 žen. Záměrně jsem zavedl téma na soutě-

žení na pobočkách. Všechny zúčastněné ženy potvrdily, že to nemají 

rády a že je srovnávání s ostatními pro ně stresující. Ředitel byl 

překvapen, nečekal takou odpověď. Zřejmě proto, že muži naopak vy-

hledávají soutěže a zvyšuje to u nich motivaci.  Myslím si, že to-

to je skutečně slabé místo, které by se měli manažeři pokusit změ-

nit.  

 

6. Jak často myslíte, že by tyto workshopy měly probíhat, aby 

byly efektivní?  

Čím častěji tím lépe, ale řekl bych alespoň jednou za půl roku a 

je dobré navazovat v předchozích. Na workshopech ukazuji různé 

techniky, které mohou lidé dělat sami a nepotřebují k tomu psycho-

terapeuta/psychologa.  Problémem ale je, že většinou se lidé nedo-

nutí provozovat tyto techniky, pokud to pak nemohou s nikým sdílet 

a probrat, jestli dobře postupují a kde dělají ještě chyby. Proto 

je dobré navázat, ať to má další přesah. Ideální třeba je, na prv-

ním workshopu si stanovit cíle a úkoly, které má klient do příští-

ho workshopu splnit a přinést. Tam je ideální to probrat, kam se 

člověk posunul.  

 

7. Měl někdo z účastníků první individuální konzultace zájem 

ještě o další, které by si hradil sám?  

Ano, měli zájem, hlavně v Praze, kde i sídlím. Ostatní kraje nemám 

šanci zvládnout, protože mám mnoho pracovních aktivit. Mám zkuše-

nost, že zaměstnanci jednoho potravinového řetězce, kde dělám ško-

lení, mají lidé důvěru a nemají strach přijít znovu. Zjistí, že to 

že jdou na psychoterapii, neznamená, že jsou „blázni“. Toto stigma 

stále bohužel platí. Obecně mohu říct, že 85% mých klientů, jsou 

ženy. Muži jsou obvykle donuceny ženou, dostavit se na sezení. 

První sezení je pro ně hrůza, ale zjistí, že to vlastně není tak 

špatné a začnou chodit pravidelně. Pravdou je, že lidé se mnohdy 

bojí, najít si sami psychologa, nebo s tím nemají žádnou zkuše-

nost. Proto jsou dobré ty skupinové workshopy, kde mě poznají a 

pokud mi věří, tak jsou rádi za kontakt a přijdou na individuální 

sezení. 

 

8. Jaká témata nejčastěji probíráte na individuálních sezeních? 

Vztahy, jednoznačně. Nejčastěji jsou to vztahy zaměstnava-

tel/nadřízený a zaměstnanec, rodič a děti a pak hlavně partnerské 

vztahy. Typickými tématy jsou rozchody, rozvody nevěry. Často na 

psychoterapii s klienty řešíme, jak pochopit manžela/muže, jak po-

chopit manželku/ženu, aby si uvědomil i toho druhého. Ve vztahu 

jsou vždy dva, problém může být na jakékoliv straně. Co se týče 
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frekvence sezení, lepší je určitě více sezení. Na workshopu je na-

učím techniky a na individuálním sezení mi poví svůj příběh a spo-

lečně aplikujeme konkrétní techniky. Není mým cílem, aby lidé cho-

dili na terapii několik let bez výsledku. Snažím se naučit lidi, 

jak si pomoci sami. I jedno sezení může otevřít dveře k jednomu 

směru. Jedna klientka chodí například 1x za 4 měsíce, kde zhodno-

tíme, jestli dělá vše dobře, na čem je ještě potřeba zapracovat. 

Nejčastěji ale lidé chodí 1x za 3-4 týdny. 

 

9. Jak vstřebáváte trápení ostatních, když jste vlastně vrba? 

Problémy ostatních mě nezatěžují, protože vím, že každý problém má 

své řešení. Snažím se dělat si i volno pravidelně. Kdykoliv si po-

třebuji odpočinout, tak si udělám volno, minulý rok jsem potřebo-

val úplně vypnout, takže jsem se rozhodl si udělat rok volno. Vel-

mi mi to prospělo.  

 

Příloha 3 Rozhovor s HR specialistkou 

1. Bylo náročné prosadit tento benefit? Přece jen je to poměrně 

nové a společnost XYZ s tím nemá předchozí zkušenost.  

Prostředky jsou čerpány ze sociálního fondu, který je ve správě 

odborových organizací, které dlouhodobě podporují programy na 

work-life balance apod. Tento benefit je odpovědí na dlouhodobou 

poptávku ze strany zaměstnanců. S prosazením benefitu tedy nebyl 

velký problém. 

 

2. V jaké podobě očekáváte, že se navrátí náklady vynaložené s 

benefitem psychopéče? 

Předpokládáme, že pomocí psychopéče docílíme nižší nemocnosti za-

městnanců, rovněž nižší fluktuace pracovníků a dále také efektiv-

nější práce v týmech z pohledu manažerů. Ti mohou na základě zpět-

né vazby, anebo pokud se sami zúčastnili workshopu, reagovat a 

zlepšovat pracovní podmínky pro řadové zaměstnance. 

 

3. Zatím se workshopu zúčastnili zaměstnanci na pobočkách. Pro-

sadili byste rádi benefit i pro zaměstnance v kancelářích, 

kteří nekomunikují s veřejností? Pokud ano, v čem by měl po-

moci tento benefit právě těmto zaměstnancům?  

Na podzim 2018 plánujeme workshopy určené pro ostatní útvary. Oče-

káváme, že cíle budou stejné, ale stresory se budou lišit. 

Workshopy se budou více zabývat problémy, se kterými se setkávají 

zaměstnanci v open space atd. Psycholog ale vždy ví, z jakých za-

městnanců bude workshop složen a v závislosti na to vytvoří pro-

gram workshopu.  
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4. Myslíte si, že by tento benefit mohl mít i vliv na výběr za-

městnání? Mohl by být konkurenční výhodou?  

Myslím, že ne, primárně při hledání zaměstnání uchazeči volí podle 

mzdy a rozhodně nepočítají s tím, že by využili psychologickou pé-

či. Naopak si myslíme, že psychopéče  pomůže s retencí stávajících 

zaměstnanců, kteří budou v zaměstnání spokojeni, a my nebudeme 

muset hledat nové pracovníky.  

 

5. Reflektujete zpětné vazby od účastníků a popřípadě od psycho-

loga? Plánujete v závislosti na názory účastníků nějaké změ-

ny?  

V případě, že by byly vydefinovány častější problémy, které účast-

níci zpozorovali, pak se budeme snažit konkrétní problém řešit. 

Tyto problémy se mohou týkat například nespokojenosti s nadřízeným 

nebo i s fungováním a organizací benefitu psychopéče.  

 

6. Jaká je Vaše představa o finální podobě benefitu psychopéče? 

Myslíte, že dokáže fungovat dlouhodobě? 

Cílem je, aby psychopéče byla ucelený a plně fungující proces, 

který bude začleněn do standardních benefitů ve společnosti 

XYZ.  K tomu vede dlouhá cesta. Je potřeba zajistit technické zá-

zemí benefitu, protože stávající vyžaduje každodenní ruční úpravu. 

Dalším problémem který vyvstal u následné individuální péče je, že 

je potřeba rozšířit síť psychologů v celé České republice. Zároveň 

plánujeme poradenství v dalších oblastech (zdravotní, sociální a 

finanční..) 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzu-

je svým podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu pou-

žité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Vaše jméno ... 

V Praze dne: Klikněte nebo klep-

něte sem a zadejte datum. 

Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Praco-

viště 

Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


