
Bakalárska práca analyzuje starostlivosť

o zamestnancov vo firme INVENTI.

Cieľom je zhodnotiť a identifikovať

možné problémy a následne navrhnúť

vhodné riešenia. Teoretická časť

obsahuje informácie z odbornej literatúry

z oblasti ľudských zdrojov. Praktická časť

je zameraná na firmu INVENTI.

Pomocou dotazníkového prieskumu je

zistená starostlivosť o zamestnancov vo

firme. Po vyhodnodení dotazníkového

prieskumu sú následne urobené návrhy

na zlepšenie starostlivosti o

zamestnancov.
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The bachelor thesis analyzes the care

for the employees in the company

INVENTI. The aim is to evaluate and

identify possible problems and propose

appropriate solutions. The theoretical

part contains information from the

literature in the field of human resources.

The practical part is focused on the

company INVENTI. With the help of a

questionnaire survey, the care of

employees in the company is

determined. After evaluating the

questionnaire survey, suggestions are

made to improve employee care.
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V teoretickej časti je vysvetlená

starostlivosť o zamestatnov na základe

odbornej literatúry, ale taktiež aj na

základe informácii zo Zákonníka práce.

Praktická časť je zameraná na firmu

INVENTI, kde bolo úlohou zistiť aké

zamestnanecké výhody firma ponúka a

ako veľmi sú zamestnanci s ponúkanými

benefitmi spokojní. Na základe analýzy

zamesnaneckých výhod sú navrhnuté

vhodné opatrenia, ktoré sú zamerané na

udržanie ale takisto aj na prilákanie

zamestnancov.

Na základe analýzy starostlivosť o

zamestnancov vo firme a výsledkov

dotazníkového prieskumu medzi

zamestnancami firmy boli vypracované

návrhy na zlepšenie starostlivosti o

zamestnancov vo firme INVENTI.
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