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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá péčí
o zaměstnance v malé a velké
společnosti, kdy teoretická část
obsahuje význam a oblasti péče
o zaměstnance, druhy a
poskytování zaměstnaneckých
výhod.  Praktická část
představuje vybrané
společnosti a analyzuje stávající
péči o zaměstnance a
poskytování zaměstnaneckých
výhod. Cílem je porovnat péči o
zaměstnance, druhy a
poskytování zaměstnaneckých
výhod u obou společností,
posoudit uplatňované systémy
péče o zaměstnance a
navrhnout možná zlepšení.

ABSTRACT
The bachelor thesis deals with
the Employee Care in a Small
and Large Company, where the
theoretical part includes the
importance and the area of
employee care, types and
providing employee benefits.
The practical part represents
selected companies and
analyses existing employee
care and benefits. The aim is to
compare employee care, types
and providing employee
benefits in both companies,
evaluate the implementation of
the employee care system and
suggest possible
improvements.

Péče o zaměstnance je součást jednoho velkého tématu Řízení
lidských zdrojů, neboli Human Resource Management. Můžeme ho
vymezit jako soubor procesů v organizaci, zabývající se postupy a
metodami řízení pro řízení lidských zdrojů a také pro práci se
zaměstnanci v organizaci - a to od jejich získání až po jejich
propouštění. 

Česká republika se v
současné době nachází v
situaci, kdy je rekordně
nízká nezaměstnanost. 
 

Tato situace není pro
zaměstnavatele příliš
pozitivní, protože oproti
minulosti, kdy měli více
potenciálních
zaměstnanců, se nyní
nacházíme v době, kdy
je tomu naopak a právě
zaměstnanci si mohou
více vybírat mezi
zaměstnavateli. Proto
zaměstnavatelé hledají
další možnosti, jakým
způsobem nalákat
potenciální
zaměstnance na trhu
práce.  

 

Jednou z těchto
možností je vedle výše
mzdy péče o
zaměstnance a nabízené
zaměstnanecké výhody. 
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