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V teoretické části mé bakalářské práce jsem

objasnila základní pojmy z oblasti mzdové

agendy. Nahlédla jsem do mzdového účetnictví

jak ze strany zaměstnance, tak ze strany

zaměstnavatele.

Cílem praktické části bakalářské práce bylo

ověření povědomí zaměstnanců všech poboček

soukromých alternativních základních a jedné

střední školy pomocí dotazníkového šetření.

Hlavním cílem v této části bylo ale vytvoření

edukativní příručky pro oblast mzdové agendy.

Šlo zde hlavně o přínos pro zaměstnance a

částečnou pomoc ostatním účetním jiných

poboček škol od častých otázek týkajících se

například výplatní pásky.

Teoretická část se zabývá pracovněprávními vztahy, mzdou a

platem, sociální a zdravotním pojištěním. Dále je zde

zobrazena problematika daně z příjmu a ukázka výpočtu

čisté mzdy. Všechny údaje jsou platné pro rok 2020.

Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníku na téma

povědomí zaměstnanců v oblasti mzdové agendy. Dotazník

byl rozesílán elektronicky konkrétním zaměstnancům nebo

ředitelům soukromé alternativní základní a jedné střední

školy. Spolu s dotazníkem jsem rozeslal edukativní příručku,

která kopíruje a zároveň odpovídá na otázky v dotazníku.

The bachelor's thesis on the topic of employee awareness in

the field of payroll consists of two parts, theoretical and

practical. The theoretical one deals with the issue of relations

between employee and employer in the field of payroll. It

describes labour relations, employee remuneration and social

and health insurance contributions, income tax and

an example of calculating the net wage. In the practical part, I

then focused directly on the awareness of employees of this

agenda and their education. For these purposes, I created

a questionnaire with questions on the basic concepts of

payroll accounting. I then prepared an educational manual,

which I sent together with a questionnaire to the specific

employees.

Bakalářská práce na téma povědomí zaměstnanců v oblasti

společně s dotazníkem konkrétním zaměstnancům. mzdové

agendy se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické.

Teoretická část se zabývá problematikou vztahů mezi

zaměstnancem a zaměstnavatel v oblasti mzdové agendy.

Jsou zde popsány pracovněprávní vztahy, odměňování

zaměstnanců a odvody na sociální a zdravotní pojištění, daň

z příjmů a příklad výpočtu čisté mzdy. V praktické části jsem

se pak zaměřila přímo na povědomí zaměstnanců v této

agendě a jejich edukaci. Pro tyto účely jsem vytvořila

dotazník s otázkami na základní pojmy mzdového účetnictví.

Zpracovala jsem poté i edukativní příručku, kterou jsem

zaslala společně s dotazníkem konkrétním zaměstnancům.

Shrnuli-li veškerá zjištění ze svého dotazníku, tak jsem se

utvrdila v tom, že povědomí zaměstnanců v oblasti mzdové

agendy není nejlepší. Ani jeden dotazník nebyl vyplněn bez

chyb, přestože z celkového počtu dotazovaných

zaměstnanců jich má 6 ekonomické vzdělání. Nejlepší

dotazník měl dvě chybné odpovědi z 11 tematických otázek.


