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Abstrakt 

Bakalářská práce je věnována zaměstnaneckým výhodám ve vybrané společnosti, jelikož 

benefity jsou významným motivátorem v rámci pracovního výkonu. Cílem práce byla  

analýza benefitů, které jsou poskytovány zaměstnancům ve vybrané společnosti, a návrh 

doporučení na tento systém zaměstnaneckých výhod. Výsledky přinesly zjištění, že je 

žádoucí pro společnost zvážit paletu benefitů a provést revizi její nabídky, podstatné je 

i věnovat se problematice pravidelně. Zaměstnanci by se dále měli dozvídat o systému  

benefitů osobnější formální cestou, kdy by ideálně přímý nadřízený tyto informace o  

zaměstnaneckých výhodách předal. Toto by jednak utužilo vztah zaměstnance ke 

společnosti, kdy se zaměstnanec informace dozví aktivně od společnosti sám, navíc je to 

způsob, jak utužovat a upevňovat vztah s vedoucím pracovníkem. 
 

Klíčová slova 

Zaměstnanecké benefity, spokojenost zaměstnanců, motivace, analýza 

Abstract 

This bachelor thesis focused on employee benefits of a selected company, as welfare is 

found/believe to be a significant factor contributing to the work performance. The aim 

of the research is to analyse the benefits provided to the employees of a selected 

company, and to propose a recommendation to improve the system in a way to 

maximise both welfare and productivity at work. The results have shown that it is 

desirable for this company to consider and review a variety of offering benefits. It is also 

essential to address the issues regularly. Employees should take the initiative to learn 

about the benefit system more personally through a formal pathway, ideally where the 

director would casually inform his subordinates about their rights face-to-face. Such 

direct interaction would strengthen the employee’s relationship with the company, thus 

result in lower turnover rate white improving productivity at work. 
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ÚVOD 

V dnešní době se svět mění čím dál tím rychleji, stejně tomu tak je i v oblasti 

personálního managementu a firemní kultury, kdy nastávají změny a podniky se 

přizpůsobují novým trendům. V podnicích se objevují nové formy odměňování. 

Společnosti, které se drží nastolených moderních trendů, se stávají žádanějšími nejen 

mezi zákazníky, ale v první řadě mezi zaměstnanci. Tímto způsobem se upevňuje vztah 

mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, ale rovněž mezi pracovníky navzájem. Spokojení 

zaměstnanci pro podnik znamenají větší jistotu spolupráce v budoucnu a nižší fluktuaci. 

Ve vyspělejších podnicích lidé nepracují jen kvůli mzdě, určujícími se pro ně stávají taktéž 

různé formy nehmotných zaměstnaneckých výhod, přátelská atmosféra na pracovišti 

a jiné motivační nástroje. 

Zaměstnanecké benefity jsou v současnosti velmi důležitou podmínkou pro správnou 

motivaci zaměstnanců a rovněž vyšší pracovní nasazení. Využívání zaměstnaneckých 

výhod lze považovat i za determinant vyspělosti podniku. Firmy by se měly snažit co 

největší měrou vyhovět preferencím zaměstnanců třeba i na poli zaměstnaneckých 

výhod, protože ty jsou určeny právě pro ně. Podniky by měly pravidelně provádět 

průzkum spokojenosti zaměstnanců, ať už prostřednictvím dotazníků nebo osobní 

komunikací, či formou teambuildingu pro spokojenost obou stran. 

Cílem každé společnosti je maximalizovat svůj zisk a zároveň mít kvalitní a loajální 

zaměstnance podávající vysoký pracovní výkon. Na to, aby zaměstnanci pracovali 

efektivně, je třeba je dostatečně a vhodným způsobem motivovat. Každý manažer by 

měl vědět, jak si získat, udržet a dále pracovat na rozvoji svých pracovníků. Mít 

spokojené a motivované pracovníky je jedna z nejsložitějších oblastí řízení lidských 

zdrojů, protože každý člověk reaguje na odlišné podněty různě, žádná organizace proto 

nemůže spoléhat na to, že stejný motivační nástroj zvýší motivaci u všech zaměstnanců 

stejně. 
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Výše základní mzdy je důležitým faktorem ovlivňujícím motivaci zaměstnanců, nicméně 

v současné době již není jediným, stále více organizací považuje za motivační prvek 

strukturu poskytovaných zaměstnaneckých benefitů. Poskytované benefity 

zaměstnavatelem nejenže snižují fluktuaci, ale především mají u zaměstnanců vliv na 

dosažení vyššího pracovního výkonu. Společnost si může poskytováním benefitů zajistit 

konkurenční výhodu na trhu, která zároveň zvyšuje i dobré jméno společnosti. Firmy se 

tak v posledních letech potýkají se svými konkurenty ve snaze nabídnout co 

nejatraktivnější zaměstnanecké výhody. 

Z toho důvodu je i zaměření práce sestaveno právě na zmiňované zaměstnanecké 

výhody, které byly vyhodnocovány ve velké společnosti. V práci byl stanoven jeden 

hlavní cíl, kterým je analýza benefitů, které jsou poskytovány zaměstnancům ve vybrané 

společnosti, a návrh doporučení na tento systém zaměstnaneckých výhod. Jako dílčí cíle 

jsou stanoveny tyto: 

- sepsat literární rešerši odpovídající tématu práce; 

- popis současného stavu benefitů; 

- sestavení kvantitativního výzkumu a jeho vyhodnocení formou komparace 

a syntézy. 

Práce je členěna dle základní struktury na úvod, teoretickou část, která se zabývá blíže 

motivací a zaměstnaneckými výhodami z pohledu zaměstnance i společnosti. Další částí 

je praktická část, která obsahuje metodiku práce, představení zkoumané společnosti 

a vyhodnocení vlastního výzkumu. Poslední kapitolou této části je shrnutí a formulace 

doporučení pro zlepšení systému benefitů podniku. Bakalářská práce poté končí 

závěrem, který shrnuje celou práci s nejdůležitějšími výsledky. 
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1 MOTIVACE 

Motivace je součástí života každého člověka, je důležitá nejen v jeho osobním životě, ale 

také v pracovním procesu, a to buď firmě, kde je daná osoba zaměstnána nebo i při 

jakékoliv jiné práci. Motivace provází všechny každý den, podněcuje činit běžné věci i ty, 

které nebývají v oblibě, a právě jen na základě určité motivace jsou dané úkoly či práce 

splněny. Pro pochopení motivace jako takové je třeba ji definovat spolu s některými 

pojmy, které s ní souvisí, těmi jsou motiv a stimulace. Dále může mít motivace různé 

zdroje a existují taktéž koncepce motivace. To vše je popsáno v této kapitole. Závěr 

kapitoly je zaměřen již na potřeby a výkon ve vztahu k motivaci. 

Své místo má motivace v každém podniku, neboť každá firma by měla dbát na to, aby 

její výrobní faktory byly co nejefektivněji využívány a jelikož je lidská práce výrobním 

faktorem, je třeba se zajímat o to, jak motivovat své zaměstnance v rámci jejich pracovní 

činnosti – odvádění dobrého výkonu a efektivní práce. Proto je nutné působit na 

zaměstnance určitými stimuly, které zaznamenají a budou na jejich základě motivováni 

k lepší práci. Dobře zvoleným motivačním programem lze ovlivnit pracovní výkon 

i chování v práci. 

Nakonečný (1997, s. 18) uvádí, že motivace nevzniká sama od sebe, ta je spuštěna 

impulsem, jenž je základem motivace, kdy však nelze zmíněný impuls zevšeobecnit, 

jelikož je každá osobnost jiná. Totožný autor hovoří o rozdílnosti v motivech, potřebách 

a cílech a motivace je součástí psychiky jedince, což je důvod působení i jiných podnětů 

ovlivňujících chování. Avšak jaká je definice motivace? Provazník a Komárková (1996, 

s. 32) popisují motivaci jako skutečnost, která umí v lidském těle vybudit takové 

specifické síly, jež nemusí být přímo vědomé a jednání člověka určitým směrem ovlivňují, 

posouvají ho, determinují jeho chování. Naproti tomu Bedrnová a Nový (2002, s. 183) 

tvrzení předchozích autorů zjednodušují a uvádí, že motivací každého člověka je nějaká 

skupina faktorů, jež představují vnitřní hnací síly různých jeho činností, které ovlivňují 

jeho konání, prožívání či chování. 
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Bedrnová a Nový (2002, s. 185) rozlišují tři různé roviny motivace působící současně, 

jsou jimi: 

- rovina „směru“: určuje směr působení motivace a objekt, na který je motivace 

zaměřena (věc či cíl k dosažení), motivace poté ovlivňuje jeho dosažení; 

- rovina „intenzity“: určuje míru osobního nasazení, energii (množství energie), 

které musí být vynaloženo k dosažení cíle – snaha jedince; 

- rovina „perzistence“: uvádí schopnosti k překlenutí překážek a nástrah ležících 

„v cestě“ při dosahování stanoveného cíle, při vykonávání určité činnosti vedoucí 

k cíli. 

1.1 Motiv 

Pro správné pochopení motivace vysvětlují Provazník a Komárková (1996, s. 34) termín 

motiv, který lze charakterizovat jako psychologickou pohnutku, příčinu nebo důvod 

lidského chování či prožívání. Motivy lidského chování je možné třídit podle toho, zda je 

možné přiradit k určitému cíli ještě další motiv, poté se dělí na: 

- motiv terminální: působí až do takového okamžiku, kdy je dosaženo cíle, poté 

přestává mít svou hodnotu a přestává být motivem – např. žíznivý člověk 

s motivem napít se, ve chvíli napití se je cíl splněn a motiv se vytratí až do doby, 

kde na člověka přijde opět žízeň; 

- motiv instrumentální: nelze k němu přiřadit určitý daný cíl anebo koncový stav, 

do kterého je požadováno se dostat nebo který je pro daného jedince žádoucí, 

působí velmi dlouhou dobu, stále stejně a kontinuálně – např. různé koníčky, 

vaření, zahrádkaření nebo chalupaření. 

Provazník a Komárková (1996, s. 34) k pochopení základů lidského chování a toho, jakou 

roli hraje motivace v tomto chování, potřebují vědět, že na mysl člověka nepůsobí jen 

jeden motiv, ale většinou ho ovlivňuje několik motivů současně v různé míře a intenzitě. 

Pak jde jen o to, jaké motivy se prosadí více a jaké méně, a dle toho je pak možné 

charakterizovat člověka, stejně jako jeho myšlenkové pochody. Na základě toho je 
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možné říci, že chování člověka v daný okamžik je odvislé od toho, jaké motivy na něj 

působí. Motiv je totiž psychologickým impulsem, jenž má vliv na lidské chování. 

1.2 Stimulace 

Plamínek (2010, s. 14) rozlišuje v souvislostí s motivací další pojem, kterým je stimulace 

a je třeba ho odlišovat, stimulace v kontextu s motivací přímo na motivaci člověka 

působí. Bedrnová a Nový (2002, s. 211) však upozorňují, že ne vždy působí stimulace na 

motivaci přímo – ne v plné míře, je spojena s procesy, jež na člověka působí v daný čas 

na daném místě v jeho psychice. Mezi tyto procesy lze podle autorů jmenovat např. 

zájmy, potřeby, hodnoty, náladu, postoje k životu či konkrétní situaci, životní filozofii 

atd. 

Celý proces stimulace je vytvářen na základě jednotlivých stimulů, tj. podnětů, které 

motivaci ovlivňují a které na ni určitým způsobem působí. Tyto stimuly svým působením 

dokáží měnit a směřovat motivaci určitým směrem, lze je dělit do dvou skupin na vnitřní 

(„impulsy“) a vnější („incentivy“) 

1.3 Zdroje motivace 

Motivace člověka nevznikne sama od sebe, neboť platí, že funkčnost motivace a její 

schopnost ovlivnit člověka a jeho myšlení je dána určitými zdroji, které budou základní 

stavební součástí dané motivace (Provazník, Komárková, 1996, s. 40). Těmito zdroji jsou 

takové skutečnosti, které motivaci utvářejí, ty zakládají dynamické tendence i orientaci 

lidské činnosti, zároveň významným způsobem ovlivňují stálost těchto uvedených 

tendencí. 

Ani dobrý zdroj motivace či motivace jaké taková, jež bude na člověka působit, však 

nemusí zaručit to, že se na člověka projeví nějaký účinek, resp. že dojde k přechodu 

stimulu do procesu motivace daného jedince. Zajímavou otázkou následně zůstává, jak 

motivace ovlivňuje výkon, jelikož motivace určitým způsobem působí na chování člověka 

a je zřejmé, že v rámci určité motivace by se měl např. pracovní výkon zlepšit, resp. být 

kladně ovlivněn. Je důležité, aby motivace působila právě v tu chvíli, kdy člověk vykonává 
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nějakou činnost, při které dojde k aktivizaci zdrojů motivace. V takovém případě se může 

jednat o motivaci týkající se práce v zaměstnání, ale i spojenou s určitým sportovním 

výkonem. Podstatné je, že motivace není něco, co stoprocentně působí na chování 

člověka, je pouze jedním z faktorů a podle Provazníka a Komárkové (1996, s. 66) patří 

mezi další faktory ovlivňující chování zkušenosti, znalosti a dovednosti. Např. zmíněné 

odborné zkušenosti a znalosti jsou v pracovním procesu velice důležité hlavně pro 

efektivitu a chod firmy, pokud není člověk odborné zdatný, motivace mnoho nepomůže. 

1.4 Koncepce motivace 

Koncepci motivace lze v principu rozdělit na tři, těmi jsou koncepce racionálně-

ekonomického člověka, sociálního člověka a koncepce uspokojování potřeb. Koncepce 

racionálně-ekonomického člověka je přístupem raného období taylorismu, aplikoval se 

v prvních desetiletích 20. století, myšlenkovou základnou této koncepce jsou následující 

teze (Veber a kol., 2001, s. 64–66): 

- člověk je primárně motivovaný peněžními podněty, jeho jednání je pasivní, je 

možné ho ovlivnit pouze ekonomickými stimuly; 

- pocity člověka jsou iracionální a je třeba je eliminovat pomocí řídících zásahů; 

- základem lidské povahy je nechuť k práci a lidé proto musí být při své práci 

kontrolováni a vedení k výkonu často i pod pohrůžkou. 

V praxi se tato koncepce aplikuje hlavně v přesvědčení, že pro každý výkon pracovníka 

je třeba dodat podrobný předpis, dle kterého dotyčný pracovník koná, je třeba 

vyžadovat přísnou kázeň a trvat na jejím dodržování, že je třeba kontrolovat a nastavit 

výkonové normy, motivace v tomto konceptu funguje přes úkolovou mzdu (Veber a kol., 

2001, s. 64–66). 

Koncepce sociálního člověka vznikla v polovině dvacátých let minulého století, byla 

v podstatě protipólem koncepce předcházející, je založena na následujících tezích: 

- fyzické potřeby lidí, pracovní prostředí i samotná vykonávaná práce mají obvykle 

menší vliv na pracovní výkon a výsledek, než faktory sociální a psychologické; 
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- motivace člověka probíhá v první řadě v sociální rovině, jeho sociálními 

potřebami, platí, že sociální síly uvnitř pracovního týmu mohou být silnější než 

opatření, které týmu směřují nadřízení; 

- podřízení reagují na informace a pokyny nadřízených pouze v takovém rozsahu, 

v jakém rozsahu nadřízení berou ohled na jejich sociální potřeby. 

Praxi docházelo postupně k objevování sociálních a psychologických faktorů, které tak 

doplňovaly monetární faktory. Stále více se zdůrazňovala existence neformálních 

organizačních struktur a potřeba sociální stability pracovníků. 

Východiskem koncepce uspokojování potřeb je dle Vebera a kol. (2001, s. 64–66) 

poznání, že reakce člověka jsou vždy v kontextu s jeho vnitřními potřebami, resp. 

s potřebou uspokojení svých potřeb. Potřeby jedince jsou zcela individuální a jejich vývoj 

je závislý na mnoha okolnostech, pokud chce zaměstnavatel (vedoucí pracovník) 

úspěšně motivovat své podřízené, měl by znát alespoň obecný vliv potřeb na pracovní 

chování podřízených, taktéž musí znát jejich zájmy, sklony a potřeby ovlivňující jejich 

chování. 

1.5 Potřeby a motivace 

Jakákoliv lidská potřeba je podle Provazníka a Komárkové (1996, s. 41) nutně spojena 

s určitou motivací, neboť uspokojení potřeb lidstvo motivuje, žene dál, má v životě 

základní úlohu. Potřebu definují autoři ve smyslu člověkem vnímaného a prožívaného 

nedostatku něčeho, co je v životě vnímáno jako nezbytné či zásadní nebo významné. Na 

každého působí potřeba vnitřním napětím, jež tlačí i k odstranění napětí a učinění kroků, 

které povedou k odstranění cítění neukojené potřeby jedince. Klasifikací a třídění potřeb 

existuje velká řada, jednou zásadní je Maslowova teorie potřeb, která pracuje 

s rozložením potřeb do určité struktury – pyramidy. Tato pyramida je znázorněna na 

Obrázku 1, kdy Maslow podle Koontze a Weihricha (1998, s. 446) rozdělil potřeby do 

pěti hlavních kategorií, které jsou společné pro všechny jedince populace – od základny 

jsou jimi tyto potřeby: 
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- fyziologické: spánek, dýchání, jídlo, sexuální uspokojení apod. – jsou stejné pro 

lidi i vybrané živočichy, jsou pro uchování života na prvním místě; 

- bezpečí a jistota: zdraví, rodina – potřeba nemít strach o zdraví a život svých 

blízkých, o zaměstnání, o majetek apod.; 

- sociální: láska, přátelství, pocit někam patřit – začlenění do kolektivu, někam 

patřit, mít se kam vrátit, být součástí společenství; 

- uznání: spojeno s respektem k osobě jedince na základě snahy prosadit se nebo 

prezentovat své dovednosti; 

- seberealizace: souvisí s realizací vlastních schopností, potenciálu, myšlenek; 

- vyšší potřeby: prožitky a vnímání krásy, lásky, poctivosti, dobroty. 

 

 Obrázek 1 Maslowova pyramida potřeb 

Teorie Maslowa uvádí, že v případě uspokojení potřeby nižšího řádu má jedinec nutkání 

uspokojovat potřeby řádu vyššího, tzn. jedna potřeba je uspokojena a najednou se 

vynoří potřeba další (Koontz a Weihrich, 1998, s. 446). Platí, že pouze neuspokojené 

potřeby ženou člověka dál, za předpokladu, že by neměl nutkání uspokojovat potřeby, 

není motivovaný a ztrácí hnací motor. V realitě však podle autorů existují z tohoto 

procesu výjimky, neboť každý jedinec inklinuje k něčemu jinému a každému jedinci bude 

každá potřeba vyznívat jinak nutkavě. 

Další teorií motivace, kterou lze zmínit, je teorie Fredericka Herzberga, kdy jde 

o modifikaci teorie potřeb Maslowa, ta určuje dvě základní skupiny vzájemně odlišných 
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faktorů – jedna ovlivňuje pracovní spokojenost, druhá pracovní nespokojenost. První 

skupina je označena jako motivátory (satisfaktory), druhá jako frustrátory, popř. 

dissatisfaktory.  Pozitivní účinek motivátorů se projevuje jako spokojenost, naopak 

negativní účinek frustrátorů jako nespokojenost, pozitivní účinek pocit spokojenosti 

nenavodí, pouze není přítomna nespokojenost. K satisfaktorům patří např. dosažení cíle, 

uznání, povýšení, práce sama, možnost osobního růstu, odpovědnost atd. Mezi 

frustrátory pak podniková politika a správa, odborný dozor, vztahy k nadřízeným, osobní 

život, vztahy s pracovníky stejné úrovně, vztahy s podřízenými, plat, jistota.  

V neposlední řadě je vhodné představit teorii Davida McClellanda, která je podle 

Koonitze a Weihricha (1998, s. 446) založena na třech základních potřebách a jejich 

účincích: úspěch, moc a sounáležitost. Potřeba úspěchů se projevuje hlavně u těch 

pracovníků, kteří pracují tvůrčím způsobem, musí neustále řešit úkoly, často i tvůrčí 

invencí. Právě úspěch, resp. jeho potřeba nutná k tomu, aby si pracovník dával cíle sice 

náročné, nicméně ne nesplnitelné, neboť v případě vysokých či nesplnitelných cílů se již 

vyskytuje riziko neúspěchu, tedy nesplnění cíle. Potřeba moci je dána snahou prosadit 

se na určité pracovní místo, být řídícím pracovníkem, mít vlivnou pozici a v kolektivu 

dominantní postavení. Potřeba sounáležitosti odráží snahu většiny lidí mít v organizaci 

kooperativní přátelské vztahy se spolupracovníky. Tato potřeba je závažná zejména 

u profesí, jejichž úspěch závisí na jednání s partnery. Je charakteristickou pro sociálně 

orientované řídící pracovníky. 

Manažerská teorie podle Bedrnové a Nového (2002, s. 192), která se označuje jako „X“, 

vychází z toho, že lidé neradi pracují a pokud to jde, práci se vyhýbají. Na základě toho, 

že nemají rádi práci, jim musí být nabídnuta určitá odměna za práci, anebo jim musí být 

pohroženo trestem, pokud daný úkol nesplní. V této teorii dávají lidé přednost tomu, 

aby byli v práci řízeni a kontrolováni, nemají rádi vlastní odpovědnost, které se snaží co 

nejvíce vyhnout, mají nízké ambice a jde jim hlavně po sociální jistoty a pocit bezpečí. 

Teorie „Y“ však upozorňuje, že ne všichni lidé jsou stejní a že je možné vysledovat ji jiné 

chování, ta vychází naopak z toho, že lidé rádi pracují, dokonce mohou mít za správných 

podmínek i potěšení z práce. Obvykle je jejich pracovní náplň dána cílem skupiny, 
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kontrolují se raději sami, než aby to byl vedoucí. Pokud mají uspokojení z práce, jsou 

vázáni záměrem pracovní skupiny.  

1.6 Motivace a výkon 

Jelikož má motivace vliv na chování člověka a jeho jednání, jak bylo uvedeno výše, 

ovlivňuje tedy výkon člověka. Jedná se o výkonovou motivaci, tzn. tato motivace působí 

dle Provazníka a Komárkové (1996, s. 66) v tu chvíli, kdy vznikla potřeba vykonat nějakou 

činnost, při které se aktivují zdroje motivace jedince. Jedná se hlavně o motivaci 

potřebnou k pracovnímu nebo sportovnímu výkonu., určitý výkon pracovníka však 

nezávisí pouze na motivaci, motivace je jen jedním z faktorů, který jeho práci ovlivňuje. 

Dalšími faktory jsou znalosti, zkušenosti a dovednosti. Tyto odborné dovednosti 

zaměstnanců jsou podle totožného zdroje důležité pro chod firmy, a aby byla činnost 

pracovníka co nejefektivnější, je třeba odborná zdatnost a zároveň motivovanost. 

2 PERSONÁLNÍ PRÁCE A MOTIVACE 

Vše, co se týká otázek zaměstnanců a lidských zdrojů, má obecně v organizacích či větším 

podniku na starost personální oddělení, které se zabývá personalistikou, z toho důvodu 

je nutné personalistiku definovat. Palán (2002, s. 151) uvádí, že se jedná o označení 

oboru, který se zabývá naukou o práci s lidmi. Oproti tomu Bláha, Mateicius a Kaňáková 

(2005, s. 19) definují personalistiku je šířeji, jedná se o obor, který se zabývá personálem 

v různých organizacích a tím, jak vytvářet pro tento personál vhodné podmínky pro jejich 

pracovní uplatnění a rozvoj ve prospěch firemních cílů. Zároveň dle těchto autorů 

znamená personalistika určitý díl administrativní činnosti ve firmě či jakékoliv jiné 

organizaci. Jedná se o administrativu přímo související se zaměstnanci a jejich 

působením ve firmě. V činnosti personálního oddělení je vždy brán v potaz jak zájem 

zaměstnance, tak i zájem firmy, lze taktéž říci, že je to služba zabývající se například: 

- lidskými zdroji uvnitř firmy; 

- rozvojem odbornosti zaměstnanců, školením; 

- odměňováním zaměstnanců; 
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- motivací zaměstnanců; 

- získáváním a vybíráním zaměstnanců, systémem přijímacího řízení; 

- zařazováním zaměstnanců do pracovní struktury podniku, vytvářením personální 

hierarchie; 

- dodržováním bezpečnosti práce. 

S předchozími autory souhlasí Armstrong (1999, s. 43), který řadí mezi náplň 

personálního řízení plánování kapacity pracovních sil, prohlubování kolektivních 

pracovních vztahů, vzdělávání zaměstnanců, správné uplatnění pracovní síly 

v organizaci, motivování pracovníků a takové řízení lidí, které vede ke zvýšení 

efektivnosti zaměstnanců ve firmě. 

Personalista musí podle Armstronga (1999, s. 51) řešit všechny výše zmíněné úkoly vždy 

v souladu s požadavky managementu firmy či cílem firmy, o kterém je personální 

oddělení spraveno. Důležitou prací personálního oddělení je umět aplikovat takový 

rozvoj pracovních podmínek a pracovního prostředí, které dokáže působit na 

zaměstnance tím způsobem, že bude využit všechen jejich potenciál, že budou pracovat 

co možná nejlépe a nejefektivněji. Podle autora je zde nutné uvést, že pracovní 

podmínky či motivace není založena pouze na systému finančního odměňování. 

Armstrong (1999, s. 51) dále rozvádí, že personalistika a personální práce nebyly 

v podnikové hierarchii dlouho uznávány a do popředí se dostávala personální práce až 

od poloviny 20. století, kdy začal být význam personální práce posuzován relevantně 

a docházelo k uznání této činnosti. Přišlo se na to, že tato práce je přínosná nejen pro 

zaměstnance, ale také pro podniky, které kvalitní personální práci provádějí. Strategie 

lidských zdrojů jako výraz strategického přístupu k řízení lidských zdrojů jsou podle 

totožného zdroje podstatnými položkami podnikatelské strategie organizace. Personální 

práce jako stávající se respektovaná činnost v podnicích úzce souvisí s rozvojem 

společenských věd a jejich aplikace do podnikové praxe. Poté bylo možné podle 

Armstronga (1999, s. 43) realizovat další činnosti související s řízením zaměstnanců ve 

firmě a rozvojem vtahu zaměstnanců a sounáležitosti, ty se týkaly převážně stabilizace 

a formování pracovní síly, vzdělávání a školení zaměstnanců atd. 
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2.1 Motivace v kolektivu 

Každý ze zaměstnavatelů chce zvyšovat efektivitu podnikové činnosti a produktivitu 

práce svých zaměstnanců, zde obecně platí pravda, že spokojený zaměstnanec podává 

lepší výkony než nespokojený. A právě spokojenost zaměstnance je do jisté míry závislá 

na jeho motivaci, za předpokladu, že má zaměstnanec proč dobře pracovat, tj. nějaký 

důvod, za který mu stojí pracovat lépe, je toto ochoten „podstoupit“. Toto je důvod, 

proč firmy pro své zaměstnance připravují různé stimulační či motivační programy, aby 

v pracovnících podnítily zájem lépe či kvalitněji pracovat, příp. danou kvalitu práce stále 

udržovat. V rámci motivačního programu se jedná o určitou sadu postupů a norem, jejíž 

cílem je zvýšit pracovní motivaci zaměstnance na potřebnou úroveň 

(Provazník, Komárková, 1996, s. 199). 

Provazník a Komárková (1996, s. 200) uvádějí, že je na základě motivačního programu 

možné očekávat pozitivní přístup zaměstnanců ke své pracovní aktivitě. Je však třeba 

mít na paměti, že motivační program nelze sestavit pouze dle nějakých tezí či domněnek, 

ale na základě rozboru personálního stavu ve firmě. Tento rozbor musí být proveden 

ještě dříve, než dojde ke koncipování motivačního programu a jeho aplikaci, jen tak lze 

program správně zacílit. Stejně tak je důležité, aby program jen tak „nevisel ve vzduchu“, 

ale byl řádně zasazen do vnitrofiremních procesů a vztahů. 

Jako základní předpoklad k výkonnosti pracovníků považují Provazník a Komárková 

(1996, s. 200) to, že jsou zaměstnanci na svém místě a se svou prací spokojeni. Podle 

autorů by měl každý pracovník mít vzhledem ke svému pracovnímu zařazení možnost 

zvyšovat si svou kvalifikaci a osobní růst, čímž se zvyšuje jeho perspektiva a uplatnění 

v rámci firemní hierarchie. Práce by měla být pro pracovníka naplňující, měla by ho bavit 

a být pro něj zajímavá i přiměřeně náročná dle jeho schopností. Firma by se měla zabývat 

také celkovým rozvojem zaměstnancovy osobnosti. Práce, kterou vykonává každý 

zaměstnanec, by měla být smysluplná a měl by o tom být přesvědčen jak zaměstnanec, 

tak i zaměstnavatel. Pro každého pracovníka je důležité, v jakém prostředí pracuje, proto 

je nutné, aby byly na dobré úrovni lidské vztahy na pracovišti, aby zde vládla důvěra 

a respekt, férové jednání atd. Jakékoliv odměňování by mělo vycházet z kvality 
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a náročnosti práce, kterou daný zaměstnanec vykonává. Pro každého pracovníka je 

důležitá informovanost nejen o dění ve firmě, ale také ohledně jeho náplně práce. 

Bělohlávek (2003, s. 15–17) píše, že systém motivace kolektivu musí být v každé firmě 

propojen se systémem hodnocení a má význam nejen pro hodnoceného pracovníka, ale 

také pro podnik nebo pro vedoucího oddělení. Pro podnik je důležité hodnotit 

pracovníky v rámci motivačního systému z několika důvodů, těmi jsou: zvýšení osobní 

výkonnosti pracovníka, rozvoj potenciálu pracovníka, zlepšení komunikace 

v jednotlivých úrovních firmy a možnost plánovaní personální politiky firmy. 

Stejně tak pro vedoucího oddělení je dobře fungující motivačně hodnotící systém velkým 

přínosem, neboť může učinit následující: 

- zvýšit pracovní výkon svých podřízených na základě motivace; 

- vybudovat vyhovující zpětnou vazbu mezi ním a podřízeným; 

- správně stanovit mzdu včetně motivační složky; 

- pomocí motivační složky v kolektivu potlačit negativní či slabé stránky 

jednotlivých podřízených; 

- lépe pochopit zájmy a chování svých podřízených. 

Pro pracovníka kolektivu znamená motivačně hodnotící systém hlavně poté pocit, že je 

jeho práce vnímána a správně ohodnocena, což ho vede k dalšímu či lepšímu úsilí. 

Pracovník může získat názor svého vedoucího ohledně odváděné práce a je to příležitost 

k vyjádření vlastních názorů či možnost prezentace výsledků své činnosti v rámci 

kolektivu. 

Zatímco dříve byli jednotliví pracovníci hodnoceni spíše na základě určitého 

kvantitativního měřítka, kdy se nebrala v úvahu kvalita či hodnota pracovního potenciálu 

pracovníka, v dnešní době se hodnotí pracovník komplexně tak, aby mohl být správně 

nastaven systém motivace jeho výkonu. Zřetel je brán na to, že dobře odvedený výkon 

vytváří hodnotu pro firmu, což ve výsledku znamená, že dobrý zaměstnanec je právě 

ten, kdo vytváří danou hodnotu. Kvalitní systém motivace a hodnocení pracovního 
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kolektivu tak může přinést dosažení lepšího výkonu a rozvoj schopností všech 

pracovníků (Armstrong, 2007, s. 25). 

3 ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 

V ekonomicky vyspělých zemích je trend, kdy zaměstnancům podniku ke spokojenosti 

nestačí jen dobrý pocit z práce. Hodnocení morálního charakteru je zaměněno za peníze 

a jiné výhody a ty se stále více využívají k motivaci zaměstnanců. Se systémem 

odměňování v posledních letech souvisí pojem zaměstnanecké benefity čili výhody, 

které představují souhrn pravidel, opatření a prostředků a dosažení větší loajality 

zaměstnanců a posílení jejich zájmu o společnost, ve které pracují. 

Zaměstnanecké výhody představují kategorii odměn, které nejsou přímo vázány na 

výkon zaměstnance, ale nárok na ně vzniká z důvodu příslušnosti k organizaci. Současné 

obecné chápání odměny, které zahrnuje různé nepeněžní a nehmotné formy, vytváří 

podmínky, v nichž se právě tato forma stává lukrativní součástí celkové odměny 

(Kachaňáková, Nachtmannová, Joniaková, 2008, s. 117). 

Armstrong (2007, s. 595) definuje zaměstnanecké výhody jako složky odměny, které jsou 

poskytované navíc k různým formám peněžní odměny a zahrnují takové položky, které 

nejsou přímo odměnou, například každoroční dovolená na zotavení. Podle Kleibla 

a Dvořákové (2001, s. 168) zahrnují zaměstnanecké výhody paletu rozmanitých požitků, 

služeb, zboží a sociální péče, za kterou by zaměstnanec musel v jiném případě platit. 

Zaměstnavatel je poskytuje ke mzdě za vykonanou práci a mohou mít peněžitou formu 

nebo podobu výhod peněžité hodnoty a tvoří část příjmu ze závislé činnosti a představují 

dodatečné zvýhodnění zaměstnance. 

Typické znaky zaměstnaneckých výhod jsou dle Kleibla a Dvořákové (2001, s. 169) tyto:  

- nebývají závislé na zásluhách; 

- jejich rozsah a struktura se často zlepšuje se statusem zaměstnance a délkou 

trvání pracovního poměru; 
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- stimulují k dlouhodobému výkonu; 

- neznamenají, že všichni zaměstnanci je vnímají jako výhodu (například mladý 

zaměstnanec nepociťuje vysokou potřebu firemního penzijní připojištění nebo 

nadstandardní zdravotní péče); 

- jsou zavedeny proto, že kopírují trend nebo morální závazky a nejsou podložené 

racionální analýzou; 

- u velkých a bohatých organizací je zpravidla širší škála benefitů oproti malým 

firmám, které je nabízejí v omezeném počtu; 

- mohou pozitivně působit na spokojenost s prací, ale vždy podněcují 

i nespokojenost, pokud jsou přiznávané nesystémově tak, že to vyvolává pocity 

nespravedlnosti, obvinění z nadřazování nebo favorizování; 

- mohou být poskytovány na základě kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy nebo 

jiné smlouvy, případně vnitřního předpisu. 

Livian a Pražská (1997, s. 98) dělí zaměstnanecké výhody na naturálie a sociální výhody 

a služby. Naturální (materiální hodnoty) výhody může firma poskytovat některým 

zaměstnancům v podobě určité služby v materiální hodnotě různého druhu, nejčastěji 

jde o služební byt nebo auto. Tyto výhody jsou nejčastěji dávány vedoucím pracovníkům, 

ale v některých firmách se jejich používání rozšířilo na členy středních kategorií 

personálu. Sociální výhody a služby zahrnují všechno, co Američané nazývají „benefits“ 

a může reprezentovat podstatnou část celkového příjmu. Sjedná se o souhrn všech 

materiálních náhrad a služeb, které může firma poskytnout svým zaměstnancům, je 

možné doplnit ještě prvky jako jsou zvláštní dovolené (roční dovolená, rodičovská 

dovolená, studijní dovolená atd.), a rovněž studijními možnostmi doplňujícího 

vzdělávání a školení nebo studijními cestami, které mohou být považovány za pozitivní 

možnosti rozvoje individuálních kapacit zaměstnanců. 

Podle některých autorů jsou zaměstnanecké výhody stanoveny tak, aby splnil čtyři cíle, 

a to konkurenceschopnost vůči ostatním firmám, nákladovou efektivnost, přizpůsobení 

jednotlivým potřebám a preferencím zaměstnanců v nejvyšší míře a soulad se zákony 

(Milkovich, Bordeau, 1993, s. 354).  
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Cíle politiky zaměstnaneckých výhod v organizaci jsou poté následující: poskytnout 

celkový balík odměn, který zaujme a přitáhne vysoce kvalifikované zaměstnance, 

zajišťovat osobní potřeby zaměstnanců, zvýšit angažovanost zaměstnanců v organizaci 

a pro některé lidi poskytnout daňově efektivní metody odměn. 

3.1 Benefity 

Urban (2017, s. 118) charakterizuje zaměstnanecké výhody jako součást odměny, která 

však nemá vztah s pracovním výkonem pracovníků. Důvodem, proč je firmy poskytují, je 

snaha získat a udržet dobré a kvalitní pracovníky a nabídnout jim služby, péči a výhody, 

které přispívají k jejich spokojenosti. Měrtlová (2014, s. 99) říká, že benefity jsou součástí 

strategie podniku, která je podstatným dílem strategického řízení lidských zdrojů. 

Charakterem zaměstnaneckých benefitů je, že snižují fluktuaci, mají příznivý vliv na 

spokojenost zaměstnanců, působí na motivaci, podporují udržení zaměstnanců, 

podporují loajalitu. 

Kociánová (2010, s. 164) taktéž nabízí stanovisko k řešené problematice a podle jejího 

názoru jsou zaměstnanecké výhody složkou odměny poskytovanou navíc k peněžní 

odměně. Cílem poskytování zaměstnaneckých výhod společností je nabídnout 

konkurenceschopný a atraktivní soubor celkových odměn, které by pomohly při 

získávání a udržení schopných a kvalitních pracovníků, posílit loajalitu a oddanost 

pracovníků vůči firmě a uspokojovat osobní potřeby pracovníků. 

Armstrong (2007, s. 595) souhlasí s předešlým tvrzením Kociánové, dodává však, že 

cílem zaměstnaneckých výhod není přímo motivování pracovníků a že zaměstnanecké 

výhody rovněž nemají přímý vliv na výkon pracovníků, přispívají však k vytváření 

kladného postoje pracovníka k podniku, což z dlouhodobějšího hlediska posiluje 

oddanost, angažovanost a výkon organizace. 

Koubek (2015, s. 185) se ztotožňuje ve své definici zaměstnaneckých výhod s Urbanem 

(2017, s. 145) – oba jsou názoru, že zaměstnanecké výhody jsou pracovníkům 

poskytovány pouze za to, že jsou tito pracovníci v dané firmě. Dále říkají, že větší firmy 

poskytují pracovníkům výrazně více zaměstnaneckých výhod než firmy menší, to vede 
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menší podniky k tomu, aby s velkými firmami udržovaly krok a konkurenceschopnost, 

proto se snaží systémy zaměstnaneckých výhod rozšiřovat a rozvíjet. V neposlední řadě 

Koubek (2015, s. 187) zdůrazňuje, že mnohé podniky prezentují jako zaměstnanecké 

výhody i ty ze zákona povinné, opravdové výhody jsou však ty, které firma poskytuje 

pracovníkům ze své vlastní iniciativy z několika důvodů, že se firma snaží vytvořit 

dlouhodobé a harmonické vztahy s pracovníky, chce si získat jejich loajalitu, pocit 

sounáležitosti s firmou a podobně. 

Šikýř (2016, s. 135) podobně jako i autoři před ním popisuje zaměstnanecké výhody jako 

dodatečné peněžní plnění nebo jinak nazývané plnění peněžní hodnoty, které poskytuje 

zaměstnavatel svým zaměstnancům na základě smluvního vztahu. S tím souhlasí i Bláha 

(2013, s. 110), který dodává, že benefity slouží zaměstnancům k osobním potřebám, jsou 

nástrojem k udržení si je, ke zvyšování jejich oddanosti a spokojenosti a tyto odměny 

neobsahují žádné finanční složky ani přímé platby. 

3.2 Typy a dělení zaměstnaneckých výhod 

Urban (2017, s. 145) dělí zaměstnanecké benefity z více hledisek, například: výhody 

související s prací (příspěvek na stravování, bezplatné občerstvení na pracovišti, 

nadstandardní pracovní doba, vzdělávání a rozvoj, příspěvek na dopravu), výhody ve 

formě pracovních pomůcek sloužících pro osobní potřebu (osobní automobil, notebook, 

mobilní telefon a služby mobilního operátora), výhody osobní a sociální povahy 

(příspěvek na dovolenou, relaxaci, sport či kulturní aktivity, pojištění a připojištění, 

nabídka vlastních produktů za zvýhodněné ceny, nadstandardní zdravotní péče, dárkové 

šeky, platové dotování v čase pracovní neschopnosti). Koubek (2015, s. 186) s dělením 

Urbana souhlasí. 

Armstrong (2007, s. 595) dělí benefity na: 

- penzijní systémy: obecně považovány za nejdůležitější zaměstnaneckou výhodu; 

- osobní jistoty: výhody posilující jistotu pracovníka (životní, zdravotní či úrazové 

pojištění); 

- finanční výpomoc: půjčky nebo produkty za zvýhodněné ceny; 
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- osobní potřeby: příspěvek na sport, rekreaci, různé formy poradenství, zařízení 

pro děti, dovolená na zotavení a rovněž i jiné formy dovolené; 

- podnikové automobily a pohonné hmoty; 

- jiné výhody: zvyšují životní úroveň pracovníků (příspěvek na stravování, mobilní 

telefon); 

- nehmotné výhody: charakteristiky firmy přispívající ke kvalitě pracovního života 

a dávající pracovníkům pocit, že jejich firma je místo, kde stojí za to pracovat. 

Urban (2017, s. 146) popisuje ještě jedno dělení zaměstnaneckých výhod, a to rozdělení 

podle způsobu poskytování benefitů na plošné a pružné. Plošné charakterizuje jako ty 

výhody, které zaměstnavatel nabízí všem zaměstnancům stejně bez ohledu na to, zda 

o ně mají zaměstnanci zájem. Pružné jsou naopak ty výhody, které si mají možnost 

zaměstnanci zvolit podle vlastní aktuální potřeby. Autor dodává, že nabízené výhody 

mohou být pro jednotlivé skupiny zaměstnanců rozdílné, například podle délky 

zaměstnání nebo hierarchického postavení ve firmě. 

Šikýř (2016, s. 135) nabízí také dělení zaměstnaneckých výhod na plošné a volitelné. 

Plošný systém definoval, jako soubor zaměstnaneckých výhod, které mohou všichni 

zaměstnanci využívat, naopak volitelný systém známý jako „cafeteria“ systém, kdy si 

zaměstnanec volí z nabídky různých zaměstnaneckých výhod ty, které nejlépe odpovídají 

jeho preferencím. Autor zmiňuje, že se často ve firmách aplikuje parciálně volitelný 

systém, kdy jsou jisté zaměstnanecké výhody dané (příspěvek na stravování, penzijní 

připojištění, dovolená navíc, placené dny v pracovní neschopnosti) a jiné si naopak 

mohou zaměstnanci dobrovolně vyvolit (většinou sport, relaxaci, kulturu). 

Cafeteria systém zaměstnaneckých výhod je systém balíčku benefitů, které si volí 

zaměstnanec sám podle svých preferencí z nabízených alternativ, jak objasňuje 

Kocianová (2010, s. 165). Měrtlová (2014, s. 100) souhlasí a doplňuje, že systém 

odměňování Cafeteria je flexibilní systém hojně používaný u vedoucích pracovníků, 

kterým se přidělují body podle firemních kritérií, jakými jsou většinou výška mzdy, doba 

trvání pracovního poměru, výsledky pravidelných hodnocení a podobně. Jelikož tento 

systém nabízí zaměstnancům svobodnou vůli při výběru zaměstnaneckých výhod, do 
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značné míry to přispívá k jejich spokojenosti, loajalitě vůči firmě, také ke zvýšení 

motivace a pracovního výkonu. Morley, Heráty a Michailova (2009, s. 57) tvrdí, že pokud 

chce firma využít celý potenciál zaměstnaneckých výhod, měla by zvážit možnost 

Cafeteria volitelného systému zaměstnaneckých výhod pro své zaměstnance. Tento 

systém umožní firmě financovat zaměstnanecké výhody efektivněji, protože bude 

přesně znát preference a požadavky svých zaměstnanců, pro které tato možnost bude 

jednoznačně atraktivnější než klasický fixní balíček zaměstnaneckých výhod, 

poskytovaný bez poznání preferencí zaměstnanců. 

Pohledem na Cafeteria systém přispěla i d'Ambrosová (2007, s. 194), která ho definuje 

jako spravedlivější a efektivnější systém odměňování zaměstnanců, na rozdíl od fixních 

zaměstnaneckých výhod. Cafeteria systém definovala jako připsání peněz (bodů) na účet 

zaměstnance, který je libovolně může využít podle své potřeby. Autorka se tak 

ztotožňuje s předchozími tvrzeními. 

Koubek (2015, s. 321) zdůvodňuje proč je volitelný systém zaměstnaneckých výhod 

výhodný pro pracovníky i organizaci, říká, že zaměstnanecké výhody představují dost 

vzrůstající složku celkové odměny, s čím jsou spojeny vyšší náklady. Z toho důvodu 

považuje volitelný systém zaměstnaneckých výhod za úspornější a poskytující možnost 

větší kontroly, nakolik je systém hospodárnější, umožňuje efektivnější vynakládat 

prostředky, čímž zároveň umožňuje rozšířit nabídku zaměstnaneckých výhod, což se 

stává atraktivnější pro zaměstnance. Autor dále říká, že volitelný systém má 

jednoznačně pozitivní dopad na chování zaměstnanců, kterého si ho váží více než 

tradičního systému zaměstnaneckých výhod. 

Pokud se již firma rozhodne zavést systém flexibilních zaměstnaneckých výhod, musí 

podniknout několik kroků, na které upozorňuje Armstrong (2009, s. 393). Firma musí 

definovat potřeby podniku, zjistit jaké názory mají pracovníci na současný stav 

zaměstnaneckých výhod, musí rozhodnout o strategií a sestavit projektový plán. 

Následně je třeba rozhodnout o tom, kdo bude pracovat na vytváření nového systému, 

následně tento systém definitivně vytvořit a také o něm i podrobně informovat 

pracovníky firmy. 
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3.3 Výhody a nevýhody zaměstnaneckých výhod 

Měrtlová (2014, s. 100) poukazuje na výhody a nevýhody, které s sebou přináší 

poskytování zaměstnaneckých výhod, mezi klady řadí snížení fluktuace, snadnější 

získávání a udržování zaměstnanců, větší spokojenost a loajalita zaměstnanců. 

Nevýhody vidí autorka ve finanční náročnosti poskytování těchto výhod, možnost vzniku 

interpersonálních konfliktních situací, možnost neperspektivních využívání. 

Urban (2017, s. 148) říká, že navzdory vysokým nákladům má poskytování 

zaměstnaneckých výhod několik úskalí, často nemají benefity přímý motivační význam, 

tedy nemají bezprostřední vliv na výkon pracovníka. Benefity jsou častokrát považovány 

jako samozřejmost a součást pracovního vztahu, ne jako nadstandard. Jakmile jsou však 

zavedeny, je velmi náročné je rušit. Autor dále tvrdí, že často nevyhovují všem 

zaměstnancům stejně, což může vést k pocitům nespravedlnosti a nespokojenosti. Za 

nevýhodu považuje zdroj i to, že mohou být poskytovány mechanicky, na základě 

porovnávání se s ostatními podniky – nejsou vytvářeny na základě potřeby svých 

zaměstnanců a podniku, ale z důvodu předstihu konkurenční firmy. 

Blažek (2014, s. 173) poukazuje na to, že velmi často se ve firmách stává, že poskytovaná 

nabídka plošných zaměstnaneckých výhod není pro ně dostatečně zajímavá a naopak 

výhody, které by zaměstnanci uvítali v nabídce nejsou. Za nevýhodu považuje špatně 

sestavenou nabídku zaměstnaneckých výhod, která je ve finále neefektivní 

a kontraproduktivní. Řešení vidí v doporučení firmám, aby zvážily a zavedly cafeteria 

systém považovaný za mnohem efektivnější v případě, že není systém tvořen na míru. 

Armstrong (2009, s. 382) říká, že zaměstnanecké výhody jsou velmi nákladnou částí 

celkové hmotné odměny zaměstnance, proto musí být pečlivě plánované a řízené. Autor 

dále dodává, že jelikož jsou náklady na zaměstnanecké výhody dosti vysoké, mělo by se 

pravidelně provádět šetření mezi zaměstnanci firmy ohledně jejich názoru 

a spokojenosti se zaměstnaneckými výhodami (Armstrong, 2009, s. 386). Koubek (2015, 

s. 320) souhlasí a přikládá větší důraz tomu, že firma by měla věnovat dostatečnou 
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pozornost poznání svých zaměstnanců a zjišťování, o které zaměstnanecké výhody mají 

zaměstnanci zájem. 

Kocianová (2010, s. 165) píše, že významným faktorem v poskytování zaměstnaneckých 

benefitů je jejich daňová výhodnost či nevýhodnost pro firmu. Mezi mimořádně 

výhodné zaměstnanecké benefity pro zaměstnavatele i pro zaměstnance patří podle 

stejné autorky příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na stravování, poskytnutí 

pracovního oděvu, školení a vzdělávání. Zdroj dále pokračuje a poukazuje na 

zaměstnanecké benefity s částečnou daňovou a odvodovou výhodností, mezi které patří 

doprava do zaměstnání, přechodné ubytování pro pracovníky, prodloužená dovolená, 

koupě firemních produktů za zvýhodněné ceny a používání majetku firmy 

zaměstnancům i pro soukromé účely (mobilní telefon a notebook). 

3.4 Nejčastěji poskytované benefity 

Macháček (2010, s. 2) uvádí seznam nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých výhod, 

mezi které patří: příspěvek na stravování ve formě stravenek, příspěvek na osobní rozvoj 

a zvyšování kvalifikace, příspěvek na rekreaci, příspěvek na sportovní aktivity, příspěvek 

na penzijní připojištění s příspěvkem od státu, dary k životním událostem, prodej 

výrobků a služeb firmy za zvýhodněné ceny, občerstvení na pracovišti, příspěvek na 

dopravu a zřizování firemních jeslí a školek. 

Kocianová (2010, s. 165) uvádí, že nejčastěji poskytovanými benefity v České republice 

jsou ty orientované krátkodobě čili mající okamžitý efekt. Mezi takové patří například 

příspěvek na stravování, delší dovolená, výhody v oblasti sportu, relaxu, rekreace, 

kultury a volného času, penzijní připojištění či taktéž i školení a kurzy. 

Měrtlová (2014, s. 101) souhlasí s Kocianovou a také jako nejvíce v praxi využívané 

zaměstnanecké výhody uvádí příspěvky na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 

na soukromé životní pojištění, využívání automobilu, notebooku, mobilního telefonu, 

příspěvky nebo plné uhrazení jazykových kurzů, výdaje na sportovní, kulturní rekreační 

akce.   
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4 METODIKA 

Cílem bakalářské práce byla analýza benefitů, které jsou poskytovány zaměstnancům ve 

vybrané společnosti. Na základě stanoveného cíle byly stanoveny výzkumné 

předpoklady:  

1. Zaměstnanecké benefity nepatří mezi nejdůležitější faktory spokojenosti 

zaměstnanců ve sledované společnosti.  

2. Většina zaměstnanců je spokojena se stávající nabídkou zaměstnaneckých 

benefitů.  

3. Informovanost o zaměstnaneckých benefitech je ve společnosti dostatečná.  

4. Benefity finančního charakteru jsou zaměstnanci oceňovány nejvíce.  

Na základě cíle práce a stanovených výzkumných předpokladů byly zvoleny metody 

šetření. Metodika bakalářské práce, stejně jako struktura, je rozdělena na dvě odlišné 

části podle metod, které byly při zpracování použity. V prvním kroku však bylo nutné 

stanovit hlavní cíl a cíle dílčí, poté byl specifikován metodický postup, který měl vést ke 

splnění daných cílů. Analýza sekundárních zdrojů byla klíčovou metodou pro tvorbu 

teoretické části práce a umožnila položit nutné teoretické základy pro samotný praktický 

výzkum provedený ve zkoumané společnosti. Teoretické zdroje byly autorkou čteny 

převážně informativně, aby v nich byly nalezeny podstatné informace, a bylo v nich 

hledáno za pomoci obsahu a klíčových slov. Názory autorů těchto zdrojů byly 

komparovány a syntéza jako metodický nástroj umožnila vznik teoretického textu 

autorky. 

Použité zdroje pro sepsání práce byly primárně odborné publikace, které si autorka 

zapůjčila ve školní knihovně nebo si některé z nich zakoupila v knihkupectví, jelikož ji 

problematika lidských zdrojů zajímá. Zbytek zdrojů autorka vyhledala prostřednictvím 

internetového prohlížeče Google Books. V textu práce bylo citováno harvardským 

stylem a bibliografické záznamy za závěrem práce byly generovány přes citační 

internetovou aplikaci www.citace.com. 

http://www.citace.com/
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Teoretické poznatky poskytly možnost a podstatný základ k tvorbě praktické části. 

Vybraná společnost byla v úvodu výzkumu kontaktována s prosbou o vypracování práce 

s tématem zaměstnaneckých benefitů. Po souhlasu se zpracováním práce byl autorce 

předán kontakt na manažerku z oblasti lidských zdrojů (dále také jen jako „manažerka“), 

která má benefity na starost. S touto manažerkou byl proveden polostrukturovaný 

rozhovor, který spadá do kvalitativního výzkumu a je tedy ideálním podkladem pro 

výzkum kvantitativní. Rozhovor proběhl v kancelářích zkoumané společnosti, která 

nechtěla být jmenována, proto je v celé práci pod pseudonymem „Společnost ABC“. 

Rozhovor byl uskutečněn dne 26. 6. 2018 a poskytl informace o společnosti, 

o nabízených službách, nabízených benefitech pro zaměstnance atd. Přepis celého 

rozhovoru je součástí práce jako příloha 1. 

Pro sestavení představení společnosti byly využity informace z rozhovoru s manažerkou 

a dostupné informace z internetu. V další a nejdelší fázi byl proveden vlastní výzkum, 

který proběhl kvantitativní formou, specificky dotazníkovým šetřením. Cílem tohoto 

dotazníku zjistit, o jakých benefitech mají zaměstnanci společnosti povědomí a jak 

ovlivňují jejich pracovní chování. Pro validaci sestaveného dotazníku byl proveden 

pilotní výzkum, který proběhl na 8 respondentech, kteří se mohli vyjádřit k formulaci 

všech otázek a odpovědí. Po následné úpravě dotazníku bylo možné přejít k šetření ve 

Společnosti ABC. 

Hlavní vlna výzkumu proběhla 9. až 27. 7. 2018 a cílovou skupinou respondentů byli 

zaměstnanci společnosti různých pozic. Dotazník byl převeden do podoby webové 

aplikace přes www.survio.com a odkaz na dotazník byl zaslán do zkoumané společnosti, 

která vybrala 250 kontaktů, na které byl dotazník zaslán s žádostí o vyplnění. 

Respondenti byli taktéž upozorněni, že se jedná o dobrovolné vyplnění a anonymní. 

Finální dotazník měl 17 otázek, které zjišťovaly socio-demografický profil respondenta 

a názor na benefity společnosti. Vzorový dotazník je vložen do práce jako příloha 2. 

Po ukončení výzkumu byla získaná data převedena do formy tabulky, která umožnila 

statistické zpracování získaných dat. Data byla v první řadě zkontrolována z pohledu 

správnosti vyplnění, poté byly hledány hlavní souvislosti a zpracováno vyhodnocení za 

http://www.survio.com/
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pomoci komparace a syntézy. Data formou tabulek jsou vložena do práce jako příloha 3 

a komentována v praktické části. Získaná data následně umožnila v závěru praktické 

části bakalářské práce specifikovat doporučení, která vedou ke zlepšení v oblasti 

benefitů. 

5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost ABC patří dle Společnosti ABC (2017) mezi poradenské společnosti, které 

pomáhají klientům vytvářet hodnoty po celém světě. Zkoumaná společnost se dle 

rozhovoru s manažerkou (2018) zabývá konkrétně auditorskými a poradenskými 

službami a daňovou problematikou. V rámci České republiky působí společnost, 

respektive její pobočka, již přes 20 let a má zde 500+ zaměstnanců plnící cíle společnosti 

(Společnost ABC, 2018). 

Manažerka (2018) v rozhovoru uvedla, že se společnost zaměřuje primárně na 

dlouhodobé vztahy s klienty, jelikož jim asistují při každodenním řízení i při plnění 

dlouhodobých vizí. Zároveň má společnost oporu v dalších pobočkách v jiných zemích, 

je-li třeba využít pomoci dalších expertů a specialistů (manažerka, 2018). 

Zkoumaná společnost se věnuje dle Společnosti ABC (2018) klientům ze soukromého 

i veřejného sektoru a je jí vlastní v principu jakékoli průmyslové odvětví. Výpis 

z obchodního rejstříku (2018) zmiňuje, že byla společnost s ručením omezeným založena 

v roce 1996 a společnost má sídlo v Praze. Společníci podniku jsou podle totožného 

zdroje dva – majoritním společníkem je společnost sídlící v Maďarsku a minoritním 

společníkem je společnost z Nizozemského království. 

Výpis z obchodního rejstříku ještě uvádí předmět podnikání, kterým je: 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; 

- oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční 

majetek, podnik; 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; 
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- daňové poradenství. 

Z rozhovoru s manažerkou (2018) vyplynulo, že se společnost dlouhodobě zajímá o své 

zaměstnance a dlouhodobě buduje a podporuje zdravé pracovní prostředí, které je 

motivující a vede k profesnímu osobnímu rozvoji a také vzdělávání. Stejný zdroj uvedl, 

že cílem fungování je být zodpovědný a přistupovat k lidem férově. Manažerka (2018) 

zmínila podporu rozmanitosti, kreativity a rozvoj odpovědného myšlení. Z interních 

výzkumů společnosti vyšlo, že je 81 % zaměstnanců hrdých, že mohou pracovat v této 

společnosti a 85 % zaměstnanců je spokojeno s aktivitami v oblasti podnikové 

odpovědnosti. 

Manažerka (2018) vyjmenovala benefity společnosti, kterými jsou: 

- občerstvení na pracovišti; 

- služební automobil; 

- služební telefon; 

- 5 týdnů dovolené; 

- příspěvek na sport; 

- 13. plat; 

- příspěvek na kulturu; 

- teambuildingy; 

- stravenky; 

- jazykové kurzy; 

- příspěvek na vzdělávací aktivity; 

- bezúročná půjčka; 

- pružná pracovní doba; 

- Benefit Plus program. 

Manažerka také uvedla, že se společnost benefity příliš nezabývá kromě prvotního 

nastavení systému. Podnik si taktéž dle stejného zdroje uvědomuje důležitost péče 

o tuto oblast, avšak zatím zde nebyla dána problematice taková důležitost. Manažerka 
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se v rozhovoru i zmínila, že by ji samotnou zajímalo, jakou má společnost pověst, co se 

benefitů týká – jestli o jejich rozsahu zaměstnanci vědí a které případně využívají. 

Sama manažerka (2018) doplnila, že benefity v hledáčku každodenní práce nejsou, 

nicméně vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců ano. To je ale možné za benefit dle 

teoretické části práce považovat. Společnost ABC se podle zmíněné manažerky (2018) 

zaměřuje převážně na odborné dovednosti zaměstnanců, protože to zvedá prestiž 

společnosti, a především to dává možnost danému zaměstnanců růst a vyvíjet se v rámci 

pozice a posiluje to jeho um. 

6 VLASTNÍ VÝZKUM 

V této kapitole práce jsou již uvedené výsledky, kterých bylo dosaženo při zpracování 

dotazníkového šetření. Otázky jsou obohaceny o komentáře, které zároveň odhalují 

i souvislosti jednotlivých otázek a jsou uvedeny důvody pro položení dané otázky. Jak už 

bylo uvedeno výše, skládá se dotazník celkem ze 17 otázek, jež byly uzavřené 

a neumožňovaly odpověď vlastními slovy. Pouze jedna otázka má jako jednu z možností 

„jiné, vypište:“. 

Jak bylo v metodice uvedeno, hlavní vlna výzkumu proběhla 9. až 27. 7. 2018 a cílovou 

skupinou respondentů byli zaměstnanci společnosti různých pozic. Dotazník byl poslán 

na 250 kontaktů a navráceno k vyhodnocení bylo 131 plných dotazníků, to činí 

návratnost 52,4 %. Číslo 131 je tedy považováno v otázkách za 100 %, pokud není 

uvedeno jinak. 

Otázka 1: Pohlaví 

První otázky se týkaly charakteristiky respondentů a jednou ze základních je otázka 

pohlaví, zda se jedná o respondenta muže či ženu. 

Z výzkumu vyplynulo, že na dotazník odpovědělo více mužů než žen, jednalo se 

o 73 mužů, kteří představují 55,7 %. Na druhé straně žen bylo 58 s četností 44,3 %. 
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Výsledek otázky kopíruje trend obsazení míst ve společnosti, kdy v ní pracuje mírně 

nadpoloviční většina mužů, avšak platí to celkově, ne pro jednotlivá oddělení. 

Otázka 2: Věk 

Mezi další základní charakteristiku respondentů patří věk odpovídajících. Druhá otázka 

byla rozdělena podle věkových kategorií do čtyř skupin, těmi jsou respondenti ve věku: 

- do 25 let; 

- 26–35; 

- 36–45; 

- 46 let a více. 

Nejvíce respondentů lze zařadit do skupiny respondentů ve věku 26–35 let, sem spadaly 

téměř dvě třetiny, konkrétně se jednalo o 66,4 %, tedy 87 odpovídajících. Tato skupina 

byla vesměs rovnocenná z pohledu pohlaví. Na druhém místě se umístili respondenti ve 

věku 36–45, těch bylo celkem 23, což činilo četnost 17,6 %, a jednalo se převážně 

o muže. Dále skončili odpovídající do 25 let, sem patřily převážně ženy, mezi 

respondenty daného věku patřilo 13,7 %, je to tedy 18 osob. Na posledním místě se 

umístila věková skupina 46 let a více, do které spadalo jen 2,3 % odpovídajících, což 

znamenalo 3 respondenty. (Obrázek 2) 
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Obrázek 2 – Věk zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 3: Délka zaměstnání v podniku 

Délka zaměstnání ve společnosti je považována také jako jeden z ukazatelů, pokud je 

prováděn interní průzkum ve společnostech různého druhu. I tato otázka, stejně jako 

předchozí, byla rozdělena na čtyři alternativy odpovědí – méně než 1 rok, 1–2 roky, 3–

5 let a 5 let a více. 

Společnost se zaměřuje na dlouhodobé vztahy se zákazníky, taktéž se týká 

i zaměstnanců, proto je cílem, aby ve společnosti zůstali, co nejdéle. Na druhé straně si 

však společnost uvědomuje, že je na zaměstnance kladen velký tlak a důraz na efektivitu 

a důkladnost. Většina respondentů v této otázce odpověděla, že pracují ve společnosti 

3–5 let, do této skupiny spadlo 86 odpovídajících, kteří tvoří 65,7 %. Z pohledu skladby 

se jedná hlavně o zaměstnance do 35 let. 

Druhou příčku obsadila délka pracovního poměru 1–2 roky, kterou označilo 

24 odpovídajících, jež představují 18,3 %. Na třetím místě skončila odpověď „5 let a více“ 

s 11 respondenty a procentuálním zastoupením 8,4. Nakonec bylo o 1 odpovídajícího 

méně u poslední zbývající odpovědi – méně než 1 rok, to tedy bylo 7,6 %. Zde je tedy 
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odhadnutelný trend spíše delší doby pracovního poměru, jelikož více než 70 % 

zaměstnanců pracuje ve společnosti nad 3 roky. Toto koresponduje s vizí společnosti 

o dlouhodobosti a značí týmovou stabilitu, kdy se lze spolehnout na znalosti, které ve 

společnosti zůstávají. (Obrázek 3)  

 

Obrázek 3 – Délka zaměstnání 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 4: Pozice v podniku 

Poslední otázkou spadající do charakterizování respondenta je čtvrtá, která zjišťovala 

pozici ve společnosti, jakou zaměstnanec zastává. Mezi nejběžnější rozdělení pozic 

společnosti patří následující: 
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- ředitel; 
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Tyto pozice byly zároveň seřazeny podle hierarchického žebříčku, který je ve Společnosti 

ABC. Nejvíce odpovídajících patří do skupiny senior asistent, tu zastává 68 respondentů, 

kteří tvoří více než polovinu, jedná se přesně o 51,9 %. Mezi asistenty patřilo v době 

výzkumu 22,1 % odpovídajících, kterých bylo 29. Mírně méně než asistentů bylo 

manažerů, kterých odpovědělo na dotazník 24, což činí zastoupení 18,3 %. Senior 

manažerů bylo mezi respondenty 9, kteří znamenali 6,9 %, a pouze 1 odpovídající byl 

partner, činil tedy 0,8 %. Nikdo z respondentů nezaškrtl odpověď „ředitel“. 

Z pohledu skladby respondentů u jednotlivých odpovědí přibývalo s vyšší pozicí větší 

procento mužů, zároveň se jednalo o postupně starší respondenty. 

Otázka 5: Jaké jsou Vaše nejdůležitější faktory 
spokojenosti v podniku? 

Pátá otázka umožňovala zaškrtnutí více odpovědí, konkrétně tří, zde byly následující 

možnosti: 

- kvalita komunikace; 

- systém benefitů; 

- přístup nadřízeného; 

- prestiž společnosti; 

- možnost osobního růstu; 

- pracovní prostředí; 

- výše finančního ohodnocení. 

Nejvíce respondentů odpovědělo, že je pro ně důležitá výše finančního ohodnocení, 

124 odpovídajících odpověď označilo, jedná se téměř o 96 % respondentů. Dalším 

vysoce hodnoceným faktorem bylo pracovní prostředí, kterého si cení 101 respondentů. 

Mírně nad polovinu odpovídajících vysoce hodnotí přístup nadřízeného, to je 

82 respondentů.  Systém benefitů patřil mezi nejdůležitější faktory u 53 respondentů 

a možnost osobního růstu u 26. Nejméně odpovídajících si získala kvalita komunikace 

(5 osob) a prestiž společnosti (2 osoby). 
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Nejčastější kombinací odpovědí byla výše finančního ohodnocení a pracovní prostředí 

spolu s přístupem nadřízeného nebo systémem benefitů. Toto odpovídali respondenti 

různého pohlaví, věku i pozic, nebyly zde nalezeny specifické vazby odpovědí. 

Otázka 6: Jste spokojen/a s aktuální nabídkou 
benefitů? 

Zde bylo možné odpovědět pouze dvěma způsoby – kladně či záporně, jestli je 

respondent spokojený s aktuální nabídkou benefitů. Většina odpovídajících byla 

nakloněna k pozitivnímu stanovisku, jednalo se o 86 odpovídajících, kteří ve výsledku 

představovali 65,6 %. Zbylých 45 respondentů s nabídkou spokojených není (34,4 %). 

Respondenty odpovídajícími záporně byly častěji ženy obsazující pozice asistent či senior 

asistent a pracující ve společnosti více než 3 roky ve věku 26–35 let. 

Otázka 7: Jakým způsobem jste se dozvěděl/a 
o zaměstnaneckých benefitech? 

Jestli se zaměstnanci dozví o benefitech je taktéž cesta k tomu, aby je využívali. Ideální 

způsob, jak se dostat k informacím o benefitech, je oficiální cestou, jelikož nedochází ke 

zkreslení podmínek atd. Ve společnosti se oficiální formou mohou zaměstnanci 

o benefitech dozvědět od vedoucího, z personálního oddělení a na interním portálu. 

Dále se mohou dozvědět informace od kolegů, případně jiným způsobem. 

Nejčastěji se respondenti dozvěděli o benefitech na interním portále, takto odpovědělo 

61 respondentů, jedná se tedy o méně než polovinu, přesně 46,6 %. Druhou nejčetnější 

odpovědí bylo „od kolegů“, což je jedna z neoficiálních cest, kdy jsou předávány často 

také osobní zkušenosti apod. Odpověď byla zaškrtnuta 43 respondenty, kteří činí 32,8 %. 

Od vedoucího se o zaměstnaneckých benefitech dozvědělo 22 odpovídajících, tedy 

16,8 %. Na posledních příčkách skončil způsob toku dat od personálního oddělení se 

3 respondenty (2,3 %) a odpověď „jinak“ se 2 osobami (1,5 %). 
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Otázka 8: O jakých benefitech máte u Vás ve 
společnosti povědomí? 

Osmá otázka zjišťovala informovanost zaměstnanců o jednotlivých benefitech, kdy měli 

označit všechny benefity, o kterých mají povědomí. Mezi odpovědi byly řazeny 

následující položky: občerstvení na pracovišti, služební automobil, služební telefon, 

5 týdnů dovolené, příspěvek na sport, 13. plat, příspěvek na kulturu, teambuildingy, 

stravenky, jazykové kurzy, příspěvek na vzdělávací aktivity, bezúročná půjčka, pružná 

pracovní doba a Benefit Plus program. Respondenti mohli zaškrtnout libovolný počet 

odpovědí s minimálním rozsahem 1 odpověď, průměrně zaškrtl 1 respondent 

8,7 odpovědí. 

Všichni respondenti odpověděli, že mají povědomí o benefitu občerstvení na pracovišti, 

5 týdnů dovolené, příspěvek na vzdělávací aktivity a pružná pracovní doba. Odpověď 

stravenek získala o jednoho respondenta méně než je maximum, tedy 

130 odpovídajících. Více než 90 % respondentů si je vědoma, že dostává 13. plat, jedná 

se přesně o 94,7 %, tento benefit nezaškrtávali převážně respondenti, kteří jsou 

zaměstnaní ve společnosti méně než 1 rok. 

Další benefity byly zmíněny významně méně. Služební telefon jako benefit byl uveden 

87 respondenty, kteří představují 66,4 %. O jazykových kurzech má povědomí 

63 respondentů, o možnosti účasti na teambuildingových aktivitách má informaci 54 

osob, o programu Benefit Plus 48 respondentů, o služebním automobilu 42, o bezúročné 

půjčce 35, o příspěvku na sport 18 a o příspěvku na kulturu 12 respondentů. 

Výsledky povědomí o benefitech následně souvisí s další otázkou, ve které jsou 

vyhodnocovány benefity z pohledu jejich využívání. 
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Otázka 9: Které ze zaměstnaneckých výhod 
využíváte? 

Otázka zjišťovala využívání benefitů, byly zde vyjmenovány všechny nabízené benefity 

(stejně jako v předchozí otázce) a respondenti mohli zaškrtnout více možností. 

Všichni respondenti využívají občerstvení na pracovišti, 5 týdnů dovolené a pružné 

pracovní doby. Stravenek využívá 130 respondentů a jedná se o stejné, kteří odpověděli, 

že o nich mají povědomí, využívá je 100 %. 

Všichni respondenti jsou informováni o 13. platu a také ho hodnotí kladně, je to 

124 respondentů. Služební telefon používá 83 respondentů, což činí 95,4 % těch, co 

o něm vědí. Dále 71 respondentů využívá příspěvku na vzdělávací aktivity, to znamená 

54,2 % z respondentů. Jazykových kurzů se zúčastňuje 54 odpovídajících, kteří 

představují 85,7 % osob mající povědomí. 46 ze 48 respondentů využívá Benefit Plus 

program a teambuildingy jen 32 z 54. Služebního automobilu a bezúročné půjčky využívá 

16 respondentů, příspěvku na sport pouze 10 z 18 (55,6 %) a posledního benefitu 

příspěvku na kulturu 4 ze 12 mající povědomí. 

Otázka 10: Jaké další benefity u Vás uvítáte? 

Desátá otázka umožnovala respondentům, aby se vyjádřili k rozšíření nabídky benefitů, 

zda by chtěli nějaký benefit navíc. Odpovídající označovali odpovědí, kolik chtěli a mohli 

vypsat i další nápady na zaměstnanecké výhody, pokud nějaké měli do poslední 

odpovědi otázky. Mezi pevně nabízené odpovědi patří: 

- slevy na produkty; 

- zvyšování dovolené po odpracovaných letech; 

- dny volna – sick days; 

- příspěvek na penzijní pojištění; 

- příspěvek na životní pojištění; 

- home-office; 
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- péče o zdraví; 

- příspěvek na jesle a školku; 

- sportovní aktivity, fitness; 

- dary k výročí; 

- příspěvek při odchodu do důchodu; 

- příspěvek na dopravu; 

- Sodexo flexi pasy 

- bonusy. 

Většina respondentů, tj. 127, by jako nový benefit přivídala dny volna – sick days. 

Příspěvek na dopravu by byl vítán 94 respondenty, kteří tvoří 71,8 %, a Sodexo flexi pasy 

63 osobami (48,1 %). Home-office by ocenilo 56 respondentů (42,7 %), v tomto případě 

je však nutné zvážit, jestli je pro danou pozici tato forma práce vhodná, jelikož to může 

například komplikovat vztahy se zákazníky, pokud je třeba rychlá interakce s kolegy. 

Zvyšování dovolené na základě odpracovaných letech zaškrtávali převážně respondenti, 

kteří pracují ve zkoumané společnosti delší dobu, benefit by chtělo 54 odpovídajících, 

tedy 41,2 %. O své zdraví by se společností rádo pečovalo 49 osob, což představuje 

procentuální zastoupení respondentů 37,4 %. Příspěvek na penzijní pojištění by uvítalo 

43 odpovídajících a na životní jen 28. Příspěvek na jesle a školku by preferovalo 

31 respondentů, sem patří převážně ženy do 35 let. 

Naopak sportovní aktivity a fitness byly vyžadovány především muži a celkem se jednalo 

o 18 odpovídajících, což je 13,7 % odpovídajících. Příspěvek na důchod uvítali 

respondenti 46 let a více, celkem 11 respondentů, a jen 5 by jich chtělo dary k výročí. 

Nikdo z odpovídajících neoznačil slevy na produkty. Dále mohli respondenti vypisovat, 

co je napadlo mezi jiné benefity. Často respondenti zmiňovali multisport kartu, nebo 

cafeteria systém, který nabízí variabilitu výběru benefitů, slevy na produkty partnerů 

a možnost vlastní kantýny. (Obrázek 4) 
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Obrázek 4 – Další benefity 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 11: Co upřednostňujete? 

Jedenáctá otázka byla již uzavřenou a pevně stanovenou, kdy respondenti vybírali, co by 

upřednostnili – jestli navýšení hrubé mzdy, nebo širší nabídku benefitů. Pro mzdu se 

rozhodla většina respondentů, která představovala 71,8 %, což znamenalo 

94 odpovídajících. Naopak širší nabídku benefitů by chtělo 37 respondentů, ti tvořili 

28,2 %. 

Otázka 12: Je pro Vás nabídka benefitů důležitá? 

Zde se rozhodovali respondenti kladně, nebo záporně, jestli je pro ně nabídka benefitů 

důležitá. Toto může ovlivnit i vnímání benefitů podnikem, může to podnítit, aby se 

společnost začala více zabývat problematikou benefitů a hlavně jejich propagací 

a podporou motivačního faktoru benefitů mezi pracovníky. Nabídka je důležitá pro 

108 respondentů, což činí 82,4 %, a pouze 17,6 % toto významně nezajímá. 
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Otázka 13: Motivují Vás benefity k vyššímu výkonu? 

Benefity mohou i motivovat k vyššímu výkonu, obzvlášť pokud se jedná o zajímavé 

výhody pro zaměstnance. Proto byla i tato otázka důležitou součástí dotazníku 

bakalářské práce. Respondenti v odpovědích na tuto otázku využili jak pozitivní, tak 

negativní odpovědi. 

K vyššímu výkonu motivují benefity 93 respondentů, což značí 71 %. Jedná se všechno 

o odpovídající, kteří v předchozí otázce označili, že jsou pro ně benefity důležité. Zbylých 

29 %, tedy 38 osob, motivováno benefity není. U těchto odpovědí by bylo zajímavé zjistit, 

proč tomu tak není. (Obrázek 5) 

  

Obrázek 5 – Motivace x Výkon 

Zdroj: vlastní zpracování 
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je možnost pro společnost, aby přijala v této souvislosti nějaké opatření, které by situaci 

napravilo. 

Otázka 15: Ovlivní výčet benefitů Vaše rozhodnutí 
o výběru společnosti? 

Respondenti byli v této otázce tázáni, zda je výběr benefitů ovlivnil při výběru 

společnosti, bylo možné zaškrtávat tyto odpovědi: určitě ano, ano, neutrálně, ne, určitě 

ne. 

Hodnocení otázky bylo všeobecně negativnější. Nejvíce odpovídajících uvedlo, že 

k tomuto mají neutrální postoj – bylo to 76 respondentů (58 %), neovlivní to 31 osob 

(23,7 %) a určitě to neovlivní 2 odpovídající, tedy 1,5 %. Naopak do kladných odpovědí, 

že jejich rozhodnutí nabízené benefity ovlivnily při rozhodování o výběru zaměstnání, 

odpovědělo 18 respondentů, což značí 13,7 %. A určitě by to ovlivnilo 4 osoby, tedy 

3,1 %. (Obrázek 6) 

 

Obrázek 6 – Vliv výše benefitů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka 16: Věnuje se podle Vás společnost 
dostatečně nabídce benefitů? 

Předposlední otázka měla za úkol zjistit, jestli se společnost podle zaměstnanců věnuje 

dostatečně nabídce benefitů. Respondenti se mohli vyjádřit jen dvěma způsoby – kladně 

a záporně. 

Většina respondentů si myslí, že se společnost věnuje dostatečně prezentaci nabídky 

benefitů, jedná se o 66 odpovídajících (50,4 %), ale často si zaměstnanci myslí, že nejsou 

dostatečně informováni, benefity je však motivují k vyššímu pracovnímu výkonu 

a nabídka je pro ně důležitá. 

Otázka 17: Měl/a byste zájem o benefit, kde byste 
obdržel/a určitý budget a Vy byste si mohl/a vybrat, 
za jaké výhody ho chcete čerpat? 

Jedna z možností, co by bylo dobré mít v systému benefitů je budget peněz/bodů, který 

by si zaměstnanci mohli měnit za jakékoliv benefity by chtěli. Jednotlivé benefity mohou 

být ohodnocené různými body, cenami apod. Otázka na respondenty byla, jestli by chtěli 

mít benefit budgetu, za který by si mohli pořizovat jednotlivé výhody a takto ho čerpat. 

Možnými odpověďmi bylo ano a ne. 

Tento benefit by ocenili téměř všichni respondenti, odpověď označilo 

129 odpovídajících, což značí 98,5 %. Pouze 2 respondenti by tento benefit nechtěli, 

jedná se o 1,5 %. Tento benefit nabízí velké možnosti variability. 

7 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Tato poslední kapitola praktické části již hovoří o nejzásadnějších a zároveň klíčových 

poznatcích, které vyplynuly z vlastního provedeného výzkumu. Společnost ABC patří 
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mezi poradenské společnosti, které se specializují na auditorské a poradenské služby, 

rovněž také na daňovou problematiku. 

Společnost má o své zaměstnance ve společnosti výrazný zájem, i proto podporuje 

zdravé pracovní prostředí, profesní osobní růst a vzdělávání. Práce byla zaměřena na 

benefity, které v principu nejsou řešeny v současné době ve zkoumané společnosti, 

nicméně má společnost základní nabídku, kterou lze označit za pestrou. Jako výzkumná 

metoda pro získání dalších dat byl použit kvantitativní výzkum. Pokud by mělo dojít 

k charakteristice respondentů, tak se jednalo převážně o muže ve věku do 35 let a délkou 

(popř. 45 let). Takový respondent pracuje ve společnosti více než 3 roky a jednalo se o 

asistenty či senior asistenty z velké většiny. 

Za nejdůležitější faktory spokojenosti ve společnosti považují zaměstnanci především 

výší finančního ohodnocení, pracovní prostředí a přístup nadřízeného, 40 % 

zaměstnanců poté klade důraz na systém benefitů. Zaměstnanci jsou většinou spokojeni 

s aktuální nabídkou benefitů a dozvídají se o benefitech hlavně na interním portále nebo 

od kolegů. Zde by bylo doporučení, aby se zaměstnanci o systému benefitů dozvídali 

osobnější formální cestou, kdy by ideálně přímý nadřízený tyto informace 

o zaměstnaneckých výhodách předal. Toto by jednak utužilo vztah zaměstnance ke 

společnosti, kdy se zaměstnanec informace dozví aktivně od společnosti sám, navíc je to 

způsob, jak utužovat a upevňovat vztah s vedoucím pracovníkem. Tím dojde také 

k eliminaci uváděných chybných informací od kolegů a zaměstnanci budou dostatečně 

informováni o aktuální nabídce. 

Nejvíce zaměstnanců má přehled o těchto benefitech: občerstvení na pracovišti, 5 týdnů 

dovolené, 13. plat, stravenky, příspěvek na vzdělávací aktivity a pružná pracovní doba. 

Naopak nejmenší povědomí mají zaměstnanci o těchto zaměstnaneckých výhodách: 

příspěvek na sport, příspěvek na kulturu, bezúročná půjčka. Tento výsledek koreluje 

i s benefity, které jsou využívány, pokud o nich zaměstnanec neví, nemůže jich využívat. 

Aby bylo možné vyvodit přesný závěr, byla by potřebná detailnější analýza, která by 

specificky prověřila zájem o jednotlivé nabízené benefity a motivaci zaměstnanců 

k jejich využití. 
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Respondenti taktéž doporučovali, jaké další benefity by uvítali, z vybrané nabídky jsou 

jimi především dny volna – sick days a bonusy. V otevřené odpovědi dále zaměstnanci 

často uváděli cafeteria systém, který nabízí variabilitu, 98,5 % respondentů rovněž 

uvedlo, že by měli zájem o benefit, který by nabízen budget, ze kterého si zaměstnanci 

mohou vybírat a čerpat ho dle preferencí. Je tedy doporučeno zvážení palety benefitů 

o tyto položky. 

Doporučeno je, aby společnost provedla interní průzkum společnosti a revizi nabídky 

benefitů, podle výsledků je doporučeno, aby byl systém benefitů modifikován nebo lépe 

prezentován, protože 82,4 % respondentů uvedla, že je pro ně nabídka benefitů důležitá. 

Navíc 71 % respondentů je motivováno benefity k vyššímu výkonu. 

Taktéž je vhodné, aby se společnost zabývala problematikou pravidelně, věnovala ji 

pozornost a posunula ji na žebříčku priorit významně výše, jelikož i systém benefitů na 

spokojenost zaměstnanců působí. Mírně přes 50 % respondentů má pocit, že se 

společnost nabídce benefitů nevěnuje dostatečně, proto je nutné toto přehodnotit. 
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Závěr 

V práci byl stanoven jeden hlavní cíl, kterým je analýza benefitů, které jsou poskytovány 

zaměstnancům ve vybrané společnosti, a návrh doporučení na tento systém 

zaměstnaneckých výhod. Jako dílčí cíle jsou stanoveny tyto: 

- sepsat literární rešerši odpovídající tématu práce; 

- popis současného stavu benefitů; 

- sestavení kvantitativního výzkumu a jeho vyhodnocení formou komparace 

a syntézy. 

Vzhledem k náplni práce a výsledku lze stanovit, že byl splněn cíl hlavní i cíle dílčí, které 

byly definovány. 

Metodika bakalářské práce, stejně jako struktura, je rozdělena na dvě odlišné části podle 

metod, které byly při zpracování použity. Analýza sekundárních zdrojů byla klíčovou 

metodou pro tvorbu teoretické části práce a umožnila položit nutné teoretické základy 

pro samotný praktický výzkum provedený ve zkoumané společnosti. Názory autorů 

těchto zdrojů byly komparovány a syntéza jako metodický nástroj umožnila vznik 

teoretického textu autorky. 

Při vlastním výzkumu byl proveden polostrukturovaný rozhovor s manažerkou z oblasti 

lidských zdrojů, který spadá do kvalitativního výzkumu a je tedy ideálním podkladem pro 

výzkum kvantitativní. Rozhovor byl uskutečněn dne 26. 6. 2018 a poskytl informace 

o společnosti, o nabízených službách, nabízených benefitech pro zaměstnance atd. 

V další a nejdelší fázi byl proveden vlastní výzkum, který proběhl kvantitativní formou, 

specificky dotazníkovým šetřením. Cílem tohoto dotazníku zjistit, o jakých benefitech 

mají zaměstnanci společnosti povědomí a jak ovlivňují jejich pracovní chování. Hlavní 

vlna výzkumu proběhla 9. až 27. 7. 2018 a cílovou skupinou respondentů byli 

zaměstnanci společnosti různých pozic. 
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Finální dotazník měl 17 otázek, které zjišťovaly socio-demografický profil respondenta 

a názor na benefity společnosti. Data byla v první řadě zkontrolována z pohledu 

správnosti vyplnění, poté byly hledány hlavní souvislosti a zpracováno vyhodnocení za 

pomoci komparace a syntézy. Na základě výzkumu bylo možné stanovit doporučení, 

která jsou uvedena níže v textu. 

Zaměstnanci by se o systému benefitů měl dozvídat osobnější formální cestou, kdy by 

ideálně přímý nadřízený tyto informace o zaměstnaneckých výhodách předal. Toto by 

jednak utužilo vztah zaměstnance ke společnosti, kdy se zaměstnanec informace dozví 

aktivně od společnosti sám, navíc je to způsob, jak utužovat a upevňovat vztah 

s vedoucím pracovníkem. Tím dojde také k eliminaci uváděných chybných informací od 

kolegů a zaměstnanci budou dostatečně informováni o aktuální nabídce. 

Nejvíce zaměstnanců má přehled o těchto benefitech: občerstvení na pracovišti, 5 týdnů 

dovolené, 13. plat, stravenky, příspěvek na vzdělávací aktivity a pružná pracovní doba. 

Naopak nejmenší povědomí mají zaměstnanci o těchto zaměstnaneckých výhodách: 

příspěvek na sport, příspěvek na kulturu, bezúročná půjčka. Tento výsledek koreluje 

i s benefity, které jsou využívány, pokud o nich zaměstnanec neví, nemůže jich využívat. 

Aby bylo možné vyvodit přesný závěr, byla by potřebná detailnější analýza, která by 

specificky prověřila zájem o jednotlivé nabízené benefity a motivaci zaměstnanců 

k jejich využití. 

Je žádoucí zvážit paletu benefitů, je doporučeno, aby společnost provedla interní 

průzkum k plné revizi nabídky benefitů, podle výsledků je doporučeno, aby byl systém 

benefitů přestavěn, protože 82,4 % respondentů uvedla, že je pro ně nabídka benefitů 

důležitá. Navíc 71 % respondentů je motivováno benefity k vyššímu výkonu. 

Taktéž je vhodné, aby se společnost zabývala problematikou pravidelně, věnovala ji 

pozornost a posunula ji na žebříčku priorit významně výše, jelikož i systém benefitů na 

spokojenost zaměstnanců působí. Mírně přes 50 % respondentů má pocit, že se 

společnost nabídce benefitů nevěnuje dostatečně, proto je nutné toto přehodnotit. 
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V rámci výzkumných předpokladů může dojít v této chvíli k jejich vyhodnocení. První 

předpoklad hovořil o zaměstnaneckých benefitech, že nepatří mezi nejdůležitější faktory 

spokojenosti zaměstnanců ve sledované společnosti. Tento předpoklad vyvrátila analýza 

sekundárních zdrojů i vlastní výzkum. Většina zaměstnanců je opravdu spokojena se 

stávající nabídkou zaměstnaneckých benefitů, došlo k potvrzení předpokladu. Bylo 

předpokládáno, že informovanost o zaměstnaneckých benefitech je ve společnosti 

dostatečná, avšak vlastní výzkum toto vyvrátil a je třeba přijmout nápravná opatření. 

Předpoklad benefity finančního charakteru jsou zaměstnanci oceňovány nejvíce – bylo 

v principu taktéž potvrzeno. 
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Příloha 1 Rozhovor s personalistou společnosti 

 

 

Datum rozhovoru: 26. 6. 2018 

Délka: 29 minut 

Místo: Společnost ABC 

Zúčastněné osoby: 

„T“ = Tazatel – autorka bakalářské práce 

„R“ = Respondent – manažerka z oblasti lidských zdrojů 

 

T: Dobrý den, paní XXX. 

R: Dobrý den. 

T: Na začátku našeho společného rozhovoru bych Vás chtěla požádat o pár věcí. 

R: Jakých? 

T: Prosím, aby byly Vaše odpovědi maximálně obsáhlé a konkrétní. Dále prosím o svolení, 

že si náš rozhovor nahraji a přepíši do příloh práce. 

R: Ano, určitě, s tím nemám problém. 

T: Co Vaše společnost dělá? 

R: Patříme mezi poradenské firmy se sítí po celém světě, naší specialitou jsou 

poradenské služby a daňová politika. V rámci toho se snažíme se zákazníky budovat 

dlouhodobé vztahy, protože jim asistujeme při každodenním řízení a plnění 

dlouhodobých vizí. 
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T: Na jaké obory či segmenty se zaměřujete? 

R: V principu je nám to jedno, jelikož máme oporu v dalších pobočkách, které jsou 

v jiných zemích. Je tedy možnost využít těchto expertů a specialistů, kdy se nejedná o nic 

neobvyklého, praktikujeme to běžně. 

T: Jak přistupujete k problematice lidských zdrojů?  

R: Naši zaměstnanci jsou pro nás velmi důležití, uvědomujeme si, že jsou pro nás 

nejdůležitějších zdrojem. Zajímají nás na prvním místě a budujeme a podporujeme 

zdravé pracovní prostředí, to musí být motivující a vést k profesnímu osobnímu rozvoji. 

Klíčové je pro nás také vzdělávání, kdy je naším cílem fungování zodpovědnost a přistup 

k lidem férově. 

Poté vzdělávání, a především v odborných dovednostech, pomáhá danému zaměstnanci 

růst, který se rozvíjí v rámci pozice, ale zvyšuje to i prestiž samotné společnosti. 

Podporujeme u našich lidí rozmanitost, kreativitu a rozvoj odpovědného myšlení. Jinak 

každý rok i měříme spokojenost našich zaměstnanců prostřednictvím interního 

průzkumu, což dokazuje důležitost lidských zdrojů pro společnost. 

T: Co mi můžete říci o systému benefitů? 

R: V současné době se jimi bohužel příliš nezabýváme, a to z kapacitních důvodů, 

nicméně máme nastavenou značnou sbírku benefitů, proto tomu ani aktuálně nebyla 

dána taková priorita. Každopádně, jak jsem zmínila, nabídka benefitů je široká a vybere 

si každý. 

T: Jaké benefity mohou u Vás zaměstnanci využívat?  

R: Ani si nejsem jistá, jestli je zvládnu všechny vyjmenovat, vydržte, vezmu si jejich výčet. 

Dobře, patří sem: občerstvení na pracovišti, služební automobil, služební telefon, 

5 týdnů dovolené, příspěvek na sport, 13. plat, příspěvek na kulturu, teambuildingy, 

stravenky, jazykové kurzy, příspěvek na vzdělávací aktivity, bezúročná půjčka, pružná 

pracovní doba a Benefit Plus program. 
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Uvedu ještě jeden praktický příklad, kdy se zaměstnanci mohou se zapojovat do 

pravidelně pořádaných sportovních a volnočasových aktivit, například víkend in-line 

bruslení. 

T: Jaký máte do budoucna plán s benefity?  

R: Benefity potřebují určitě revidovat, musíme zjistit zpětnou vazbu na využívání 

jednotlivých výhod a musí se posoudit, zda je takové nechat, či je vyměnit za jiné druhy 

výhod. Plánujeme i rozšíření nabídky a větší variabilitu. Chceme, aby měli naši 

zaměstnanci široký, ale také smysluplný výběr benefitů, které jsou kvalitní. Máme 

zajímavé možnosti na pořízení služebního automobilu, jelikož pro naše zaměstnance 

nabízíme výhodný operativní leasing. Příjemné pracovní zázemí kancelářské budovy je, 

vybudované v souladu s moderními principy a zásadami, vše je také ekologické. 

V budově se ukrývá mimo jiné sociální kavárna, která je vhodná k občerstvení a relaxaci 

v průběhu pracovního dne. 

T: Zjišťujete zpětnou vazbu na poskytované benefity? 

R: Nesbíráme zpětnou vazbu, nemáme na to prostor, ale samotnou by mě zajímalo 

výsledné zjištění. 

T: Jak se mohou zaměstnanci o benefitech dozvědět? 

R: Máme několik cest, samozřejmě od svého vedoucího, od personalistů a na interním 

portálu, kam má přístup každý. Také je to všechno o lidech, někoho benefity významně 

zajímají a pídí se po možnostech. Pro někoho podstatné nejsou a nevyhledává další 

informace. Navíc je řada benefitů obdržena automaticky, sem spadá například 13. plat, 

ten je vyplácen automaticky. 

T: Napadá Vás ještě něco, co by mělo zaznít? 

R: Ne, myslím, že jsme zmínily vše. 

T: V tom případě Vám děkuji a přeji hezký den. 

R: Vám taky.  
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Příloha 2 Dotazník 

 

1) Pohlaví: 
a) žena 
b) muž  

2) Věk: 
a) do 25 let 
b) 26–35 let 
c) 36–45 let 
d) 46 let a více 

3) Délka zaměstnání v podniku: 
a) méně než 1 rok 
b) 1–2 roky 
c) 3–5 let 
d) 5 let a více 

4) Pozice v podniku: 
a) asistent 
b) senior asistent 
c) manažer 
d) senior manažer 
e) ředitel 
f) partner 

5) Jaké jsou Vaše nejdůležitější faktory spokojenosti v podniku? (vyberte 3 odpovědi) 
a) kvalita komunikace 
b) systém benefitů 
c) přístup nadřízeného 
d) prestiž společnosti 
e) možnost osobního růstu 
f) pracovní prostředí 
g) výše finančního ohodnocení 

6) Jste spokojen/a s aktuální nabídkou benefitů? 
a) ano 
b) ne 

7) Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o zaměstnaneckých benefitech? 
a) od vedoucího 
b) od personálního oddělení 
c) od kolegů 
d) na interním portále 
e) jinak 

8) O jakých benefitech máte u Vás ve společnosti povědomí? (možno více odpovědí) 
a) občerstvení na pracovišti 
b) služební automobil 
c) služební telefon 
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d) 5 týdnů dovolené 
e) příspěvek na sport 
f) 13. plat 
g) příspěvek na kulturu 
h) teambuildingy 
i) stravenky 
j) jazykové kurzy 
k) příspěvek na vzdělávací aktivity 
l) bezúročná půjčka 
m) pružná pracovní doba 
n) Benefit Plus program 

9) Které ze zaměstnaneckých výhod využíváte? (možno více odpovědí) 
a) občerstvení na pracovišti 
b) služební automobil 
c) služební telefon 
d) 5 týdnů dovolené 
e) příspěvek na sport 
f) 13. plat 
g) příspěvek na kulturu 
h) teambuildingy 
i) stravenky 
j) jazykové kurzy 
k) příspěvek na vzdělávací aktivity 
l) bezúročná půjčka 
m) pružná pracovní doba 
n) Benefit Plus program 

10) Jaké další benefity u Vás uvítáte? (možno více odpovědí) 
a) slevy na produkty 
b) zvyšování dovolené po odpracovaných letech 
c) dny volna – sick days 
d) příspěvek na penzijní pojištění 
e) příspěvek na životní pojištění 
f) home-office 
g) péče o zdraví 
h) příspěvek na jesle a školku 
i) sportovní aktivity, fitness 
j) dary k výročí 
k) příspěvek při odchodu do důchodu 
l) příspěvek na dopravu 
m) Sodexo flexi pasy 
n) bonusy 
o) jiné, vypište: 

11) Co upřednostňujete? 
a) navýšení hrubé mzdy 
b) širší nabídku benefitů 

12) Je pro Vás nabídka benefitů důležitá? 
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a) ano 
b) ne 

13) Motivují Vás benefity k vyššímu výkonu? 
a) ano 
b) ne 

14) Jste dostatečně informován/a o nabídce benefitů? 
a) ano 
b) ne 

15) Ovlivní výčet benefitů Vaše rozhodnutí o výběru společnosti? 
a) určitě ano 
b) ano 
c) neutrálně 
d) ne 
e) určitě ne 

16) Věnuje se podle Vás společnost dostatečně nabídce benefitů? 
a) ano 
b) ne 

17) Měl/a byste zájem o benefit, kde byste obdržel/a určitý budget a Vy byste si mohl/a 
vybrat, za jaké výhody ho chcete čerpat? 
a) ano 
b) ne 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 3 Tabulky výsledků 

 

Tabulka 1 Pohlaví 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a) žena 58 44,3 % 

b) muž 73 55,7 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 2 Věk 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a) do 25 let 18    13,7 % 

b) 26–35 let 87 66,4 % 

c) 36–45 let 23 17,6 % 

d) 46 let a více 3 2,3 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 3 Délka zaměstnání v podniku 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a)  méně než 1 rok 10 7,6 % 

b)  1–2 roky 24 18,3 % 

c)  3–5 let 86 65,7 % 

d) 5 let a více 11 8,4 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 4 Pozice v podniku 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a)  asistent 29 22,1 % 

b)  senior asistent 68 51,9 % 

c)  manažer 24 18,3 % 

d) senior manažer 9 6,9 % 

e) ředitel 0 0 % 

f) partner 1 0,8 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 5 Jaké jsou Vaše nejdůležitější faktory spokojenosti v podniku? 

Odpověď – možno více odpovědí 

Odpovědi 

(počet) 

N = 393 

Odpovědi 

(v %) 

100 % = 393 

a)  kvalita komunikace 5 1,3 % 

b)  systém benefitů 53 13,5 % 

c)  přístup nadřízeného 82 20,8 % 

d) prestiž společnosti 2 0,5 % 

e) možnost osobního růstu 26 6,6 % 

f) pracovní prostředí 101 25,7 % 

g) výše finančního ohodnocení 124 31,6 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 6 Jste spokojen/a s aktuální nabídkou benefitů? 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a) ano 86 65,6 % 

b) ne 45 34,4 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 7 Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o zaměstnaneckých benefitech? 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a)  od vedoucího 22 16,8 % 

b)  od personálního oddělení 3 2,3 % 

c)  od kolegů 43 32,8 % 

d) na interním portále 61 46,6 % 

e) jinak 2 1,5 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 8 O jakých benefitech máte u Vás ve společnosti povědomí? 

Odpověď – možno více odpovědí 

Odpovědi 

(počet) 

N = 1137 

Odpovědi 

(v %) 

100 % = 1137 

a)  občerstvení na pracovišti 131 11,5 % 

b)  služební automobil 42 3,7 % 

c)  služební telefon 87 7,7 % 

d) 5 týdnů dovolené 131 11,5 % 

e) příspěvek na sport 18 1,6 % 

f) 13. plat 124 10,9 % 

g) příspěvek na kulturu 12 1,1 % 

h) teambuildingy 54 4,8 % 

i) stravenky 130 11,4 % 

j) jazykové kurzy 63 5,5 % 

k) příspěvek na vzdělávací aktivity 131 11,5 % 

l) bezúročná půjčka 35 3,1 % 

m) pružná pracovní doba 131 11,5 % 

n) Benefit Plus program 48 4,2 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 9 Které ze zaměstnaneckých výhod využíváte? 

Odpověď – možno více odpovědí 

Odpovědi 

(počet) 

N = 979 

Odpovědi 

(v %) 

100 % = 979 

a)  občerstvení na pracovišti 131 13,4 % 

b)  služební automobil 16 1,6 % 

c)  služební telefon 83 8,5 % 

d) 5 týdnů dovolené 131 13,4 % 

e) příspěvek na sport 10 1,0 % 

f) 13. plat 124 12,7 % 

g) příspěvek na kulturu 4 0,4 % 

h) teambuildingy 32 3,3 % 

i) stravenky 130 13,3 % 

j) jazykové kurzy 54 5,5 % 

k) příspěvek na vzdělávací aktivity 71 7,2 % 

l) bezúročná půjčka 16 1,6 % 

m) pružná pracovní doba 131 13,4 % 

n) Benefit Plus program 46 4,7 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 10 Jaké další benefity u Vás uvítáte? 

Odpověď – možno více odpovědí 

Odpovědi 

(počet) 

N = 744 

Odpovědi 

(v %) 

100 % = 744 

a)  slevy na produkty 0 0 % 

b)  zvyšování dovolené po odpracovaných letech 54 7,2 % 

c)  dny volna – sick days 127 17,1 % 

d) příspěvek na penzijní pojištění 43 5,8 % 

e) příspěvek na životní pojištění 28 3,7 % 

f) home-offlice 56 7,5 % 

g) péče o zdraví 49 6,6 % 

h) příspěvek na jesle a školku 31 4,2 % 

i) sportovní aktivity, fitness 18 2,4 % 

j) dary k výročí 5 0,7 % 

k)   příspěvek při odchodu do důchodu 11 1,5 % 

l) příspěvek na dopravu 94 12,6 % 

m) Sodexo flexi pasy 63 8,5 % 

n) bonusy 130 17,5 % 

o) jiné, vypište 35 4,7 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 11 Co upřednostňujete? 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a) navýšení hrubé mzdy 94 71,8 % 

b) širší nabídku benefitů 37 28,2 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 12 Je pro Vás nabídka benefitů důležitá? 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a)  ano 108 82,4 % 

b)  ne 23 17,6 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 13 Motivují Vás benefity k vyššímu výkonu? 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a)  ano 93 71 % 

b)  ne 38 29 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 14 Jste dostatečně informován/a o nabídce benefitů? 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a) ano 60 45,8 % 

b) ne 71 54,2 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 15 Ovlivní výčet benefitů Vaše rozhodnutí o výběru společnosti? 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a)  určitě ano 4  3,1 % 

b) ano 18 13,7 % 

c)  neutrálně 76 58,0 % 

d) ne 31 23,7 % 

e) určitě ne 2 1,5 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 16 Věnuje se podle Vás společnost dostatečně nabídce benefitů? 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a) ano 66 50,4 % 

b) ne 65 49,6 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 17 Měl/a byste zájem o benefit, kde byste obdržel/a určitý budget a Vy byste si 
mohl/a vybrat, za jaké výhody ho chcete čerpat? 

Odpověď 

Respondenti 

(počet) 

N = 131 

Respondenti 

(v %) 

100 % = 131 

a) ano 129 98,5 % 

b) ne 2 1,5 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Ngoc Anh Vuová 

V Praze dne: 20. 08. 2018 Podpis:  
 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 
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