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Abstrakt 

Cílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na 
inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. 
Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci odváděli skvělou práci, ke 
které budou motivováni a ve které budou spokojeni. Celková problematika je aktuální, 
jelikož je zapotřebí si udržet současné zaměstnance a zároveň umět nabídnout ucha-
zečům o zaměstnání výhodné podmínky. Společnost si tak může udržet či zvýšit kon-
kurenční výhodu na trhu. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů, které 
jsou provázány celou diplomovou prací. Jedná se především o motivaci, pracovní spo-
kojenost, zaměstnanecké benefity a systém péče o zaměstnance. Praktická část je ur-
čena v první řadě polostrukturovaným rozhovorům, které byli provedeny s devíti pra-
covníky působícími na vedoucích pozicích ve zkoumané společnosti. Autorka vše ná-
sledně zhodnotila a vytvořila komplexní návrh na přínosné změny a inovace v rámci 
zaměstnaneckých benefitů a systému péče o zaměstnance.  
 

Klíčová slova 

Zaměstnanecké benefity, motivace, pracovní spokojenost, systém péče o zaměst-
nance, konkurence, vzdělávání, pojišťovnictví 
 

Abstract 

The aim of the thesis Employee benefits in the business environment is to create a 
proposal for innovations and changes in the system of employee care and benefits 
provided. For a company to be successful, it is necessary for employees to do a great 
job that they will be motivated and satisfied in. The overall issue is topical, as it is ne-
cessary to retain current employees and at the same time be able to offer job seekers 
advantageous conditions. The company can thus maintain or increase its competitive 
advantage in the market. The theoretical part deals with the definition of the main con-
cepts that are intertwined throughout the thesis. These are mainly motivation, job sa-
tisfaction, employee benefits and the employee care system. The practical part is in-
tended primarily for semi-structured interviews, which were conducted with nine em-
ployees working in leading positions in the surveyed company. The author then evalu-
ated everything and created a comprehensive proposal for beneficial changes and in-
novations in the field of employee benefits and employee care system. 
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Úvod 

V dnešní moderní době, která je otevřena nejrůznějším nápadům na podnikání, exis-
tuje nespočetné množství firem, podniků či společností v různých odvětvích působí-
cích na českém trhu. Tvoření zisku je jejich hlavním a společným účelem. Ti, co k úspěš-
nému podnikání potřebují zaměstnance se zamýšlejí nad jejich pracovním výkonem, 
spokojeností a nad tím, co by je k tomu motivovalo. Tato práce je zaměřena především 
na zaměstnanecké benefity a systém péče o zaměstnance. Dvě věci, které v dnešní 
době řeší většina firem. Je důležité o své zaměstnance pečovat, motivovat je a tím 
udržovat či zvyšovat jejich spokojenost. Zaměstnanci, kteří tímto disponují vykovávají 
svou práci, jak nejlépe umí, což napomáhá dané firmě být úspěšnou ve svém oboru. 
Tato problematika je vždy aktuální, jelikož se jedná buď o udržení si stávajících za-
městnanců, kteří díky motivaci a spokojenosti mohou společnosti udržet či zvýšit kon-
kurenční výhodu nebo se jedná o získání nových pracovníků, kterým je zapotřebí na-
bídnout lepší pracovní podmínky a výhody, nežli by získali u konkurence.  
 
Autorka této diplomové práce si zvolila dané téma, jelikož benefity i systém péče o 
zaměstnance jsou hojně diskutovanými oblastmi mezi převážnou částí pracující po-
pulace. Výsledky, které vyplynou z empirického šetření budou přínosem nejen zkou-
mané Společnosti XY, ale i ostatním firmám. Osobní zkušenosti autorky také poukazují 
na skutečnost, že mnoho společností nepřikládá těmto oblastem takovou váhu, jakou 
by mělo. To neplatí u zkoumané Společnosti XY. O danou problematiku se zajímá, pe-
čuje o své zaměstnance, ale určité mezery a možnosti pro zlepšení se zde najdou. 
 
Cílem diplomové práce je zhodnotit systém péče o zaměstnance a poskytované be-
nefity ve Společnosti XY a následně vytvořit návrh na inovace a změny. Společnost XY 
následně bude mít možnost daný návrh využít při rozvoji dané oblasti. Jedná se o spo-
lečnost působící na trhu pojišťovnictví již od 19. století. Autorka diplomové práce oče-
kává, z odpovědí respondentů, určitou míru spokojenosti, a především náměty na za-
vedení nových benefitů, které by zvyšovaly jejich spokojenost a návrhy na změny v za-
vedeném systému péče o zaměstnance.  
 
V rámci teoretické části autorka diplomové práce vymezí základní teoretické koncepty, 
které budou provázány celou diplomovou prací a budou podkladem pro empirickou 
část diplomové práce. Bude se především jednat o základní pojmy v oblasti motivace 
a stimulace, představení nejznámějších motivačních teorií, které jsou zaměřené na ob-
sah a na proces, definování faktorů a jejich působení. Druhá polovina teoretické části 
bude věnována jádru práce a to zaměstnaneckým benefitům a systému péče o za-
městnance. 
 
V praktické části diplomové práce bude stěžejní kapitola, která se bude zabývat roz-
hovory. Ty budou provedené s vedoucími pracovníky Společnosti XY z různých 
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oddělení firmy. Dále bude popsána metodická část práce se strukturou rozhovorů. 
Společnost XY si nepřála být konkrétně jmenována, tudíž bude pro tuto práci anony-
mizována a uváděna jako Společnost XY. Autorka diplomové práce představí analyzo-
vanou společnost a pomocí obsahové analýzy interních dat a informací veřejně do-
stupných popíše i portfolio nabízených benefitů a zavedený systém péče o zaměst-
nance. Pro vymezení postavení Společnosti XY na trhu pojišťovnictví bude provedena 
analýza konkurence. Aby společnost mohla správně plánovat své podnikatelské zá-
měry a aktivity je nutností, aby znala stav svého okolního prostředí, faktory, jež ho ovliv-
ňují či odhad budoucího vývoje. K tomu a mnohému dalšímu je vhodné využít určitých 
metod a nástrojů jež analyzují mikro i makro prostředí podniku. V rámci této podkapi-
toly bude použita PEST analýza, Porterova analýza pěti sil a SWOT analýza. Poslední 
podkapitola empirické části diplomové práce se bude věnovat provedeným rozhovo-
rům a interpretaci jejich výsledků. Následně bude provedeno celkové zhodnocení za-
vedeného systému péče o zaměstnance a zaměstnaneckých benefitů. Z čehož bude 
vytvořen výsledný návrh na inovace a případné změny v zavedeném systému péče o 
zaměstnance a nabízených benefitech. 
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1 Teoretická část 

Teoretická část se bude zabývat vymezením základních pojmů, které dále budou pro-
vázet celou diplomovou práci. Jedná se především o motivaci a stimulaci, zaměstna-
neckou spokojenost, benefity a systém péče o zaměstnance.  

1.1 Motivace vs. stimulace 

Nejdůležitější pro většinu lidí je motivace, která je pohání kupředu ať už v osobním či 
pracovním životě, k vytvoření si pozitivního přístupu k jakémukoliv výkonu či typu cho-
vání (Plamínek, 2015). Ale opravdu každý z nás má stejný či alespoň obdobný žebříček 
hodnot? Působí na každého stejně uspokojení z dosažení firmou stanoveného cíle? Ta-
kovýchto otázek by se dalo klást více. Pro tuto diplomovou práci se autorka bude za-
bývat pracovní motivací orientovanou na výkon jedince. A vše výše uvedené bude ro-
zepsáno ihned vzápětí.  
 
Hodnoty dle Kocianové (2010) mají subjektivní význam, který daný člověk přisuzuje ur-
čitým objektům, událostem, situacím či činnostem v harmonii se svými zájmy a potře-
bami. V průběhu života si každý člověk utváří svůj hodnotový systém, který má pod-
statný vliv na jeho jednání. Jednotlivé hodnoty jsou řazeny dle důležitosti. Celý hodno-
tový systém má vždy určitou hierarchii (Růžička a Drázská, 1995). 
 
Dle Armstronga a Taylora (2015) čím jsou hodnoty silnější, tím více ovlivňují chování. 
Implicitní, přímo nevyjádřené a samo sebou se rozumějící hodnoty, které se hluboce 
zakořenily v kultuře dané organizace a jsou posilovány chováním manažerů, mohou 
mít významný vliv, zatímco výslovně přijaté a veřejně prosazované hodnoty, které však 
zůstávají pouhými slovy a neprojevují se v chování manažerů, mají obvykle malý nebo 
nemají dokonce žádný vliv. Podstatou je uplatňování schválených hodnot v praxi.  
 
Docílit svých cílů můžeme pod vlivem buď vnějších podnětů (tzv. stimulů), nebo pod 
vlivem vnitřních pohnutek (tzv. motivů), zároveň může oboje působit společně a na-
vzájem se ještě posilovat. Pokud chceme něco vykonat pomocí (vnějších) stimulů, 
jedná se o stimulaci. Naopak pokud chceme něco vyvolat na základě již v člověku pre-
existujícími (vnitřními) motivy, mluvíme o motivaci. V prvním případě hraje klíčovou 
roli pro žádoucí chování vnější situace, a ve druhém vnitřní svět motivovaného člověka. 
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Zdroj: Plamínek (2015). 

1.1.1 Motivace 

Motivace pochází z latinského slova „movere“ vyjadřující pohyb. Motivace je procesem 
usměrňování (direktivní funkce), udržování (dokud není dosaženo cíle) a energetizace 
chování (určování jeho síly), což, i když vychází z biologických zdrojů, je psychický fe-
nomén (Nakonečný, 1997). To vysvětluje psychologické příčiny chování jedince k do-
sažení nastavených cílů. Jednodušeji řečeno je motivace taková hnací síla, díky níž mů-
žeme dosáhnout svých cílů. Dle Armstronga a Taylora (2015) teorie motivace vysvět-
luje, jaké faktory ovlivňují cílově orientované chování, a z toho důvodu její uplatnění 
v rámci řízení lidských zdrojů souvisí se zvyšováním angažovanosti (lidé bývají více od-
dáni své práci a organizaci a jsou motivováni k dosahování vysoké úrovně výkonu). Je 
to síla, která aktivuje, směřuje a udržuje chování. Mezi zdroje motivace patří potřeby, 
návyky, zájmy, ideály a hodnoty. 
 
Dle Arnolda a kol. (in Armstrong a Taylor, 2015) jsou vymezeny tři složky motivace: 

 směr – čeho se člověk snaží dosáhnout, 
 úsilí – jak moc se o to snaží, 
 vytrvalost – jak dlouho se o to snaží. 

 
Motivy jsou osobní příčiny určitého chování – pohnutky, psychologické příčiny reakcí, 
činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb (Prukner, 2014). 
Motivy se ovlivňují a jsou vzájemně propojeny. Z čehož vyplývá, že prakticky nikdy ne-
můžeme být motivováni pouze jedním motivem, ale vždy jejich komplexem.  
 
Armstrong a Taylor (2015) dělili motivační teorii na 3 základní druhy: 

 teorie instrumentality – založena na principech příčin a následků, 
 teorie zaměřené na obsah – zaměřující se na obsah (potřeby) motivace, 

Obrázek 1 Rozdíl mezi motivací a stimulací. 
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 teorie zaměřené na proces – zaměřující se psychologickými procesy ovliv-
ňující motivaci. 

 
Pro kladné výsledky zavedené motivace záleží na motivačních faktorech, jejich druzích 
a především na jejich vnímání a působení. Existuje více teorií motivace a každá z nich 
má odlišný úhel pohledu na danou problematiku, což také ovlivňuje jejich nedostatky. 
Mezi nejznámější teorie zaměřené na obsah patří Maslowova teorie potřeb, Herzber-
gova dvoufaktorová teorie či McGregorova teorie X a Y zaměřená na proces. V této práci 
bohužel není prostor vymezit veškeré teorie, proto autorka diplomové práce popíše 
pouze tyto nejznámější a nejvíce používané, kde každá z nich využívá odlišné třídění 
motivačních faktorů. 
 

Pracovní motivace 
 
Pojem „pracovní motivace“ je mnohdy používán v různých smyslech. Lze motivovat 
kandidáty o zaměstnání v dané organizaci, zaměstnance, aby v organizaci setrvali a 
především, aby podávali požadovaný výkon. Motivovat pracovníky patří k hlavním úko-
lům a náplní práce jejich vedoucích. Motivovaní pracovníci vykonávají svoji práci usi-
lovněji, jsou vstřícnější, ochotnější a dopouští se menší chybovosti. Nedosahují jen lep-
ších výsledků, ale vyžadují i menší kontrolu nadřízených a dohled. Předpokladem da-
ného je vnímat a pochopit, co zaměstnance motivuje a naopak, co je demotivuje (Ur-
ban, 2017). 
 
V knize autorky Kocianové (2010) jsou uvedeny pohledy různých autorů na téma pra-
covní motivace. Lea, Tarpy a Webley (in Kocianová, 2010) uvádějí čtyři důvody, proč lidé 
pracují, a těmi jsou odměna zvnějšku, vnitřní uspokojení, seberealizace a sociální in-
terakce. Význam těchto faktorů kolísá vzhledem k okolnostem. V tabulce níže jsou uve-
deny na levé straně typické stimuly pracovní motivace dle Růžičky (1992). V rámci 
pravé části tabulky jsou uvedeny kategorie stimulačních prostředků (ovlivňujících mo-
tivaci a výkonnost pracovníků) dle Provazníka a Komárkové (in Kocianová, 2010), které 
jsou řazené dle závažnosti z psychologického hlediska. Tabulka slouží pro znázornění 
odlišného popisu stimulačních prostředků, které ale v jádru mají obdobný význam. 
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Typické stimuly pracovní motivace dle 
Růžičky (1992) 

Kategorie stimulačních prostředků dle 
Provazníka a Komárkové (1996) 

Finanční odměna Hmotná odměna (mzda či plat, odměny 
za výkony, zaměstnanecké výhody 
apod.) 

Pracovní hodnocení (ocenění výkonu, 
člověka apod.) 

Obsah práce (soulad mezi pracovní čin-
ností na jedné straně a osobnostními 
charakteristikami a preferencemi pra-
covníka na druhé straně, míra kreativity, 
prestiž profese, míra jistot a perspektivy 
apod.) 

Pracovní podmínky a režim práce Povzbuzování - neformální hodnocení 
(poskytování zpětné vazby ze strany 
nadřízeného, uznání a oceňování úspěš-
ného výkonu, což vede k pocitu význam-
nosti pracovníka, jeho činnosti pro orga-
nizaci apod.) 

Hodnocení skupinou (projevy uznání, re-
spektu, vážnosti apod.) 

Atmosféra pracovní skupiny (kvalitní 
vztah mezi nadřízeným a podřízeným, 
podpora soudržnosti a důvěry ve sku-
pině apod.) 

Porovnání výkonu s výsledky druhých 
(sebehodnocení, sebeocenění a z něj vy-
plývající aspirace a cíle) 

Pracovní podmínky a režim práce  

Možnost samostatné práce Identifikace s prací, profesí a organizací 
(postoj člověka) 

Úroveň sociálních výhod  Externí stimulační faktory (image a pres-
tiž organizace apod.) 

 
Tabulka 1 Stimulační prostředky. 

Zdroj: Kocianová (2010). 
 
Podle mezinárodních průzkumů vede pětiprocentní zvýšení pracovní motivace ke tří-
procentnímu růstu zisku organizace v následujícím roce. Tatáž studie provedená u vý-
znamných mezinárodních zaměstnavatelů však ukázala, že téměř dvě třetiny jejich za-
městnanců buď nejsou příliš motivováni, nebo jsou demotivováni (Urban, 2017). 
 

Vnitřní vs. vnější faktory motivace  
 
Rozlišují se dva typy motivace – vnitřní a vnější. Urban (2017), rozlišení vnitřní a vnější 
motivace, řadí z pohledu vztahu k zaměstnancům, k vnitřním faktorům ty, které souvi-
sejí s prací jako takovou. Tudíž dané potřeby si zaměstnanec uspokojuje již při výkonu 
práce. Vnější faktory mohou zaměstnance stimulovat, ale nemusí ještě motivovat jeho 
určitému chování. 
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Vnitřní motivační faktory 
 
Vnitřní potřeby jsou velmi silným motivátorem. Týkají se „kvality pracovního života“, 
tudíž budou mít pravděpodobně hlubší a dlouhodobější účinek. Jsou součástí lidí a 
jejich práce. Projevují se, když lidé mají pocit, že jejich práce je důležitá (Urban, 2017). 
Dle Štikara (2003) jsou závislé na osobnosti člověka. Hackman a Oldham (in Armstrong 
a Taylor, 2015) vymezili pět klíčových charakteristik práce, které podněcují vnitřní mo-
tivaci zaměstnanců:  

 rozmanitost schopností, 
 identita práce, 
 významnost práce, 
 autonomie práce, 
 zpětná vazba. 

 
Mezi důležité vnitřní motivační faktory patří: 

 samostatnost – se kterou mohou zaměstnanci svoji práci vykonávat, 
 nové schopnosti – které získávají při výkonu své práce, 
 viditelné výsledky – které mají možnost sledovat, 
 společenský význam či smysl – např. pro zákazníky či společnost jako celek. 

 
Tyto čtyři motivační faktory navazují na čtvrtý a pátý stupeň Maslowovy hierarchie po-
třeb, čímž je uznání a seberealizace. 
 
Díky podpoře samostatnosti mají zaměstnanci pocit, že mohou řídit svou činnost, což 
je přirozená lidská potřeba. Neznamená to ovšem, že by zaměstnanec měl veškeré 
pravomoce a rozhodoval o své práci zcela samostatně. Ale řídí si sám svůj způsob vý-
konu či načasování jednotlivých kroků.  Je zde zapotřebí určitá kontrola a zpětná vazba. 
 
I u získávání nových schopností jsme na stejně účinném motivačním vnitřním faktoru, 
jelikož je opět ze základních lidských potřeb. Je zapotřebí se ve své činnosti zdokona-
lovat a tím zvyšovat i své sebevědomí. Tudíž by zaměstnanci měli v praxi dostávat 
úkoly, které nejsou ani příliš snadné ani těžké. Měli by být takové, aby přinášely mož-
nost zaměstnanci své schopnosti postupně, a především trvale zlepšovat. 
 
Viditelné výsledky své práce. Tento vnitřní motivační faktor bývá nejsilnější. Všichni 
chtějí za odvedenou prací vidět konkrétní výsledky. Napomáhá to ke zvyšování jejich 
sebevědomí či sebedůvěry. 
 
Poslední z hlavních faktorů vnitřní motivace spočívá v širším společenském smyslu a 
významu. Smysl práce, který podporuje motivaci k výkonu daných činností, které jsou 
určeny především zákazníkům či společnosti jako celku. 
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Vnější motivační faktory 
 
Druhým typem jsou vnější motivační faktory. Obecně popsáno, vnějšími motivačními 
faktory je vše, co ovlivňuje naše činnosti na základě cizího impulsu – tzv. vnějšího. Jsou 
to faktory, které nejsou závislé na člověku (Štikar, 2003). Dle Armstronga a Taylora 
(2015) se vnější motivace týká veškerého jednání, které ostatní lidé podnikají, aby nás 
motivovali. To zahrnuje jak odměny, kam se řadí například zvýšení mzdy, udělování 
pochval, povýšení apod., tak i tresty (např. disciplinární řízení, odebrání nenárokové 
složky mzdy, vyjádření kritiky). To vše může mít výrazný účinek, který ale nepůsobí 
dlouhodobě.  
 
Vnější faktory nebývají tak silné jako vnitřní, ale rozhodně by neměly být opomíjeny. 
Klíčovým vnějším motivačním faktorem je to, co za svou odvedenou práci, zaměstna-
nec získá. Jedná se především o finanční odměnu (mzdu, prémii, bonus, atd.). Dále i o 
nehmotné věci, jako je naděje na povýšení či zvýšení mzdy. 

1.1.2 Stimulace 

Stimulace představuje dle Bedrnové a Nového (1994) soubor vnějších podnětů a po-
bídek, které usměrňují určitým způsobem jednání zaměstnance a působí tak na jejich 
motivaci. Stimulace se vyznačuje právě podnícením či naopak omezením určité čin-
nosti zaměstnance. 
 
Stimulací lze sledovat dle Pauknerové (2012) dva cíle: 

 podněcování optimálního přístupu zaměstnanců k pracovním činnostem, 
 další pracovní rozvoj zaměstnanců. 

 
Pracovní stimulace znamená vědomě a záměrně ovlivňovat pracovní motivaci zaměst-
nanců. Přímo tedy ovlivňovat jejich ochotu k práci. Vedoucí pracovníci by měli být 
schopni aplikovat své znalosti, týkající se právě oblasti motivace a stimulace, do prak-
tického prostředí organizace tak, aby se využívaly vhodné prostředky, které by cíleně 
ovlivňovaly pracovní činnosti zaměstnanců správným směrem. Každý, kdo příznivě či 
nepříznivě stimuluje pracovníka, stává se aktivním motivátorem (Růžička a Drázská, 
1995). Zároveň je zapotřebí se v organizaci vyhýbat faktorům, které k práci jedince ne-
motivují. Výsledkem studie (ve stovkách organizací po celém světě), která se zabývá 
faktory ovlivňujícími demotivaci pracovního jednání zaměstnanců, je následující výčet 
hlavních „demotivátorů“ (Náhlovský, 1996): 

 firemní politikaření, 
 rozporná očekávání, 
 neproduktivní porady, 
 pokrytectví, 
 neustálé a neúčelné změny, 
 zadržování informací, 
 nízká kvalita práce. 
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Stimul je přímo podnět vycházející z okolního prostředí k podnícení či omezení aktivity 
člověka. Jako příklad stimulu v pracovním prostředí může být např. výše mzdy nebo 
platu, pracovní prostředí jako takové, zaměstnanecké benefity apod. Účinky stimulů 
jsou závislé na spoustě konkrétních faktorů, mezi které se například řadí osobní vlast-
nosti člověka, jeho konkrétní psychické rozpoložení, morálka či tzv. zdroje motivace. 

1.1.3 Tradiční teorie pracovní motivace 

V této kapitole autorka diplomové práce blíže představí tři nejznámější motivační te-
orie a jejich motivační faktory, které se v organizacích uplatňují k pochopení motivace 
či přímo stanovení motivačních faktorů zaměstnanců. 
 

Maslowova teorie potřeb 
 
První teorie, která bude představena je Maslowova, která je mimo jiné využívána při 
motivaci lidí v organizaci. 
 
Dle této verze existuje pět hlavních kategorií potřeb, které jsou hierarchicky uspořá-
dané a pro všechny společné. Základem jsou fyziologické potřeby, naopak nejvyšší ka-
tegorií je potřeba seberealizace. A. Maslow tvrdil - „Uspokojená potřeba přestává mo-
tivovat.“ (Maslow, 1987). Což, ale neplatí pro hierarchicky nejvyšší potřebu sebereali-
zace. Ta nemůže být nikdy zcela naplněna a uspokojena. Pracovní motivace je ovlivňo-
vána především potřebami neuspokojenými. Dle Maslowa je člověk živočichem trpí-
cím nedostatkem a pouze neuspokojená potřeba ho může motivovat k určitému cho-
vání. Psychologický vývoj jedince souvisí s tím, jak lidé postupují v hierarchii potřeb, ale 
tento postup nemusí být rovnou přímočarý. Potřeby nižšího charakteru stále existují, i 
když jako motivátory dočasně nepůsobí, a lidé se k dříve uspokojeným potřebám ne-
ustále vracejí (Armstrong a Taylor, 2015).  
 
I u Maslowovy teorie potřeb se ukázalo, že nemusí platit pro každého. U některých pra-
covníků setrvává tendence zůstávat u potřeb nižšího charakteru i nadále. Dále jsou 
pracovníci, u kterých může také docházet k uspokojování potřeb vyššího charakteru, 
aniž by byly potřeby nižšího charakteru zcela uspokojeny (Urban, 2017). Pochybnosti o 
platnosti striktně uspořádané hierarchie vyjádřil sám Maslow. 
 
Níže je vyobrazeno schéma, jež znázorňuje pět skupin motivačních faktorů. Do potřeb 
vyššího řádu se řadí seberealizace, uznání a sociální potřeby. Do potřeb nižšího řádu 
zbylé dvě, a to jistota a fyziologické potřeby. Na pravé straně se nachází uvedené pří-
klady k jednotlivým motivačním faktorům pro lepší představivost. 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
V nejnižší kategorií v Maslowově pyramidě potřeb se nacházejí fyziologické potřeby a 
potřeby jistoty. Jsou to ty potřeby, které vyplývají ze zřejmého nedostatku. Fyziologic-
kými potřebami se rozumí podmínky k přežití. Vztaženo k pracovním podmínkám, jed-
nalo by se o plat či mzdu. Mezi potřeby jistoty patří pocit bezpečí a zdraví, z pracovního 
hlediska BOZP, pomůcky pro výkon práce, dosažení pracovní smlouvy na dobu neurči-
tou apod. Jakmile jsou tyto potřeby uspokojené (i částečně) objevují se potřeby 
vyššího řádu. 
 
Při uspokojování potřeb vyššího řádu se jejich intenzita ještě zvyšuje. Homola (2003) 
uvádí, že seberealizující se lidé jsou, podle Maslowa, motivováni něčím vyšším, než 
jsou prosté fyziologické a sociální potřeby, mají pocit vlastní ceny a sebeúcty, pocit, že 
někam patří a mají někde své kořeny. Za sociální potřeby se považují veškeré sociální 
kontakty, příjemná atmosféra na pracovišti či přímo vytvořená přátelství. Předposled-
ním stupněm jsou potřeby uznání. Pocit užitečnosti, různá ocenění a osobní úspěchy 
motivují zaměstnance pozitivním směrem, stejně jako kariérový růst či vytvořený re-
spekt. Nejvyšším bodem v hierarchii potřeb je seberealizace. Souvisí s rozvojem je-
dince, uplatňováním jeho schopností, možnosti účastnit se na tvorbě vize organizace, 
a především s plným využitím jeho potenciálu, vedoucím k plnění nastavených cílů or-
ganizace. 
 

Schéma 1 Pyramida potřeb. 
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Herzbergova dvoufaktorová teorie 
 
Mezi další teorie motivace patří dvoufaktorová teorie, kterou zformuloval Frederick 
Herzberg v roce 1959. Spočívá v tvrzení, že na pracovišti existují dva faktory. Absence 
prvních způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost nevede ke spokojenosti, za-
tímco absence druhých nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke 
spokojenosti. První skupinu nazval hygienickými faktory a druhou motivačními faktory 
(PM Consulting, © 2021). Tuto teorii lze využít k tomu, aby se na pracovišti získalo to 
nejlepší ze zaměstnanců, pomocí faktorů, které jsou pro ně zdrojem spokojenosti a 
motivace. 

Zdroj: Vytvořeno dle Copyright (© 2009-2018).  
 

V praxi se Herzbergova dvoufaktorová teorie využívá k pochopení či přímo sestavování 
motivačních faktorů zaměstnanců. 
 
Tato teorie motivace vhodně doplňuje Maslowovu pyramidu. Hygienické faktory se řadí 
mezi vnější faktory, které odpovídají Maslowovým potřebám nižší úrovně - fyziologic-
kým. Naopak motivační faktory, tzv. motivátory, které se řadí mezi vnitřní faktory, od-
povídají Maslowovým potřebám vyšší úrovně. 
 

Schéma 2 Dvoufaktorová teorie motivace. 
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Hygienické faktory 
 
Hygienické motivační faktory jsou označovány za vnější faktory popisující pracovní 
prostředí. Symbolizují fyziologické potřeby, které jedinci chtějí a očekávají jejich spl-
nění. Absence těchto faktorů způsobuje nespokojenost, ale při jejich naplnění se ne-
jedná o motivační stimul. Příkladem můžou být pracovní podmínky, které by měly být 
bezpečné, čisté a hygienické. Pokud tomu tak není, zaměstnanec je nespokojený. Po-
kud tomu tak je, bere je zaměstnanec jako samozřejmost nikoliv jako motivační stimul 
(Management Study Guide Privacy Policy, © 2021).  
 

Motivační faktory 
 
Naproti tomu motivační faktory přinášejí pozitivní spokojenost a motivují zaměst-
nance k vynikajícím výkonům. Zaměstnanci považují tyto faktory za opravdu pro-
spěšné. Příkladem je existence příležitosti k růstu a postupu v organizaci, což motivuje 
zaměstnance k dobrým výkonům (Management Study Guide Privacy Policy, © 2021). 
 
V uvedeném schématu níže jsou názorně popsány jednotlivé faktory. V levé části se 
jedná o motivační faktory, které přinášejí pozitivní spokojenost. V pravé části jsou vy-
psané hygienické faktory, které symbolizují fyziologické potřeby jedince. 
 

Zdroj: Vytvořeno dle Expert Program Management (© 2009-2018). 
 

Schéma 3 Motivátory a hygienické faktory. 
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I Herzbergova dvoufaktorvá teorie byla zpochybňována. Kritizována byla metoda vý-
zkumu, jelikož nebyl změřen vztah mezi spokojeností a výkonem. Dále, že byl malý 
značně specifikovaný vzorek respondentů. Výchozí předpoklad, že všichni mají stejné 
potřeby, je neplatný. Rousseauová (in Armstronga a Taylora, 2015) shrnula tyto výhrady 
ve svém projevu k americké Academy of Management takto: 
 
„Herzbergova dlouho zpochybňovaná dvoufaktorová teorie je běžnou součástí učeb-
nic managementu navzdory tomu, že byla díky použitým metodám zpochybněna již 
před více než třiceti lety.“ 
 
I přes výhrady má dvoufaktorová teorie stále úspěch, a to především pro její snadné 
porozumění a založení na reálném životě nežli na akademických abstrakcích. 
 

McGregorova teorie X a Y 
 
Poslední z nejznámějších motivačních teorií bude představena McGregorova teorie X 
a Y, vyznačující se jako teorie lidského chování a motivace v organizaci. Laicky nazý-
vaná metodou cukru a biče. McGregor popsal dva typy zaměstnanců, na základě čehož 
hodnotil jejich přístup k práci a vliv na motivaci. Na základě čehož vyplývá, jaký styl 
vedení by měl nadřízený daného zaměstnance použít.  
 
V současnosti se vyvinuly tři nejrozšířenější styly vedení lidí. Vést zaměstnance pouze 
jedním vybraným stylem, není vždy nejlepší volba. V situacích, které to vyžadují, je 
vhodné použít jiný styl vedení lidí, sáhnout například od liberálního k autokratickému. 
Nesmí se však stát, aby se vedoucí vzhlédl v autokratickém stylu řízení lidí i mimo kri-
zovou situaci. Za následek by to mohlo mít demotivaci zaměstnanců díky jejich nespo-
kojenosti (Martínková, © 2016). 
 
Tři nejrozšířenější styly vedení lidí dle Blažka (2014): 

 Autokratický – Většinou se uplatňuje u práce vykonávané málo kvalifikova-
nými zaměstnanci, kde jejich vedoucí má značnou převahu ať už v dané kva-
lifikaci či konkrétních znalostech. Vedoucí rozhoduje sám a komunikace je 
jednoduchá a jednoznačná formou příkazů shora dolů a hlášením jejich spl-
nění zespod nahoru. Motivace je založena na autoritě, existuje zde tvrdá dis-
ciplína. Za splnění příkazů je očekávaná odměna a při nesplnění příkazu má 
výraznou váhu hrozba trestů. 

 Participativní – V současnosti značně uplatňován. Je založen především na 
kooperaci s podřízenými, kteří uvádějí návrhy řešení daného problému, a ve-
doucí následně sám rozhodne. Je zde širší pole pro vlastní rozhodování pod-
řízených. Motivace je především založena stále na očekávání odměn, ale také 
na aktivní spoluúčasti na přípravě výsledného rozhodnutí. Na škále teorií X a 
Y odpovídá aplikace, tohoto stylu vedení, spíše podmínkám udávaným u te-
orie Y. Vztahuje se na práce vykonávané kvalifikovanými zaměstnanci 
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s převahou kvalifikace u vedoucího. Ten má taktéž převahu, co se týče celko-
vých znalostí, ale u dílčích, které souvisejí s činnostmi jednotlivých pracov-
níků, tato převaha již neexistuje. 

 Liberální – Vedoucí rozhoduje pouze o základních cílech a koordinaci celého 
kolektivu, kdy i tato rozhodnutí obvykle projednává se svými spolupracovníky. 
Vše ostatní mají ve své gesci, daní zaměstnanci. Vedoucí především své spo-
lupracovníky podporuje a zprostředkovává důležité informace. Z pravidla se 
jedná o vysoce kvalifikované pracovníky, kteří vykonávají velmi tvůrčí práci. 
Převaha kvalifikace a souvisejících znalostí je zde na straně zaměstnanců. 

 

Teorie X 
 
Dle této teorie je předpoklad zaměstnance, který má vrozenou nechuť k práci. Pracuje 
pouze z důvodu zajištění obživy. Takového zaměstnance nedokáže přimět ke snaze 
ani zvyšování mzdy. Žádá více a více. U tohoto typu zaměstnanců je zapotřebí i hrozby 
trestů. S organizací ho nespojují žádné pozitivní emocionální či sociální vztahy. Tento 
typ zaměstnance chce být veden, nemá ctižádost a netroufne si podstoupit riziko. Ne-
chce přebírat zodpovědnost a nemá žádné ambice v rámci pracovního uplatnění (Bla-
žek, 2014). 
 
Tento typ zaměstnanců vyžaduje autokratický styl vedení.  
 

Teorie Y 
 
Naproti tomu teorie Y předpokládá opačný typ chování jedince. Zaměstnanec má při-
rozený sklon k práci, která ho za určitých podmínek těší. Vnímá jako přirozené vynaklá-
dání tělesného i duševního úsilí potřebného k dosažení stanovených cílů. Snaží se roz-
víjet své schopnosti, znalosti či dovednosti. Jednoduše se snaží seberealizovat.  Rozvoj 
osobnosti bere jako významnou odměnu. Takovýto zaměstnanec se ztotožňuje s po-
sláním a cíli organizace, angažuje se ve prospěch jejich plnění. Celkově má dobrý vztah 
ke své práci i organizaci. Má přirozenou ctižádost a ambice, rád se účastní tvůrčí aktivity 
a je ochoten nést případné riziko s tím spojené. Je zodpovědný (Blažek, 2014). 
 
Pro zaměstnance, kteří se řadí pod teorii Y, je typický liberální styl řízení. Zároveň se, 
ale také využívá participativní styl vedení zaměstnanců, který je na rozmezí autokra-
tického a liberálního stylu. 

1.1.4 Shrnutí motivace 

S výjimkou pracovníků, které jejich práce nenaplňuje, svou povahou je jim nepříjemná 
a přáli by si vykonávat jinou činnost, lze vnitřní motivaci podporovat u většiny zaměst-
nanců. Vhodné je střídání různých úkolů, pravidelně zdůraznit v čem je jejich práce za-
jímavá a vytváří nové schopnosti, zvýšení samostatnosti a zpětná vazby, která poukáže 
na dosažené výsledky (Urban, 2017). 
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Dle Armstronga a Taylora (2015) veškeré představené motivační teorie přispívají urči-
tým způsobem k pochopení procesů, které přímo souvisejí s motivací. I s přihlédnutím 
k určitým výhradám u jednotlivých teorií stále platí, že vymezují faktory, které ovlivňují 
motivaci či umožňují vysvětlit, jak motivace funguje. Principiálně, dle názoru autorky 
této diplomové práce, jsou motivační teorie založeny obdobně. Vždy se jedná o uspo-
kojení určitých potřeb jedince, individuální hodnoty každého zaměstnance a zároveň i 
psychické rozložení související s aktuální životní situací pracovníka. Dle toho například 
jeden zaměstnanec rád vykonává svou práci, podporuje ho (motivuje) uznání a od-
měny, druhý pro změnu danou práci vykonává pouze pro obstarání základních potřeb, 
tudíž na základě získání mzdy či platu. První z uvedených se tudíž nachází zhruba na 
třetím až čtvrtém stupni Maslowovy pyramidy. Kdežto druhý typ pracovníka se nachází 
na prvním stupni uvedené hierarchie. 

1.2 Zaměstnanecká spokojenost 

Pojem pracovní spokojenost se začal používat v nedávné době. V literatuře ma-
nagementu se do 50. let 20. století objevoval pojem pracovní morálka. Až později se 
začal používat pojem postoje k práci. Obecně se spokojenost člověka vyjadřuje mírou 
vyrovnání se s životními okolnostmi. Jejíž podmnožinou je právě pracovní spokoje-
nost. Každý prožívá a vnímá odlišně svoji životní úroveň, sociálně-ekonomickou situaci, 
svá postavení či pracovní podmínky. Každý z nás je jedinečný (disponuje rozdílnými 
vlastnostmi, zkušenostmi či znalostmi). Spokojenost člověka je tudíž individuální, je 
subjektivním prožíváním reality, významnou roli v ní sehrávají emoce, potřeby a hod-
noty. Je ovlivněna naplněním očekávání a cílů, pozitivními událostmi. Paulík a Warrov 
(in Kocianová, 2010) zajímavě konstatují, že životní spokojenost (tzv. „mimopracovní“) 
se spíše promítá do pracovní spokojenosti než naopak. Dle Armstronga a Taylora 
(2015) se spokojenost s prací týká postojů a pocitů, které lidé mají ve vztahu ke své 
práci. Růžička a Drázská (1995) uvádějí, že pracovní spokojenost zahrnuje veškeré pro-
jevy pracovníka ve vztahu k jeho práci, pracovnímu zařazení, pracovním podmínkám, 
týmu a podniku jako celku. 
 
Uvádějí se dva přístupy k pracovní spokojenosti. První je vymezen v závislosti na uspo-
kojování potřeb zaměstnance (spokojenost v práci). Druhý je v souvislosti s postoji 
k práci (spokojenost s prací). 
 
Armstrong a Taylor (2015) definovali příklady faktorů, jež ovlivňují úroveň spokojenosti 
či nespokojenosti s prací. Řadí se mezi ně: 

 Vnitřní motivační faktory. Týkají se obsahu práce, zejména pěti klíčových 
charakteristik vymezené Hackmanem a Oldhamem (in Armstrong a Taylor, 
2015): rozmanitost schopností, identita práce, významnost práce, autono-
mie práce a zpětná vazba. 

 Úroveň kontroly. Výsledky Hawthornských studií Roethlisbergera a Dixona 
(in Armstrong a Taylor, 2015) ukázaly, že kontrola je nejdůležitějším 
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faktorem, jež ovlivňuje postoje lidí. Elton Mayo (in Armstrong a Taylor, 2015) 
věřil, že touha člověka být neustále zapojen do spolupráce s kolegy je silnou, 
ne-li nejsilnější lidskou vlastností. 

 Úspěch nebo neúspěch. Úspěch samozřejmě vyvolává spokojenost 
zejména v případě, má-li člověk možnost si sám dokázat, že plně využil 
svých možností. Opakem je neúspěch, který přirozeně vyvolá nespokoje-
nost. 

 
Stejně jako u motivačních teorií i zde, se různými výzkumy prokázalo, že existuje málo 
důkazů o znatelném vztahu mezi spokojeností a výkonem jedince. Lze konstatovat, že 
to není vyšší spokojenost, co zlepšuje výkon, ale že to je lepší výkon, co zvyšuje spoko-
jenost. Dané tvrzení bylo zpečetěno s využitím údajů o vztahu spokojeností s prací a 
výkonem od 177 vedoucích pracovníků prodejen, které analyzoval Christen a kol. (in 
Armstrong a Taylor, 2015). I přesto, je přesvědčení, že zvyšování spokojenosti s prací 
vede ke zlepšování výkonu, všeobecně uznávané a nikoliv nerozumné. 

1.3 Odměňování a zaměstnanecké benefity 

V této podkapitole se bude autorka diplomové práce věnovat jedné z oblastí, která má 
vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců. Využívání nejrůznějších typů odměn je 
v nynější době určitým standardem zaměstnavatelů. Dané vede k motivovanosti pra-
covníků a zároveň k jejich spokojenosti, což je pro zaměstnavatele podstatné z důvodu 
zamezení odchodu zaměstnanců ke konkurenci. 

1.3.1 Odměňování 

Jedním z nejdůležitějších motivačních faktorů je odměna. Armstrong (2009) uvádí dvě 
hlavní složky systému odměňování, a to peněžní a nepeněžní odměňování, které se 
kombinují, aby vytvořily systém celkové odměny. Systém odměňování se skládá ze 
vzájemně souvisejících procesů a postupů odměňování, jejichž cílem je zajistit, aby se 
odměňování řídilo ve prospěch organizace stejně jako zaměstnanců, kteří jsou sou-
částí organizace. Řízení pracovního výkonu hraje důležitou roli v podpoře nepeněžního 
odměňování. Na základě toho lze získávat podklady pro rozhodování o obou složkách 
dle výkonu nebo přínosu. Vše se udává za účelem ovlivňování úrovně pracovního vý-
konu. 
 
Peněžními odměnami jsou mzdy či platy, dále zahrnují i finanční výhody. Mezi nepe-
něžní odměny lze řadit ocenění, uznání, úspěchy či osobní růst. Koubek (1995) rozlišuje 
ještě rozdělení na vnitřní a vnější odměny. Vnějšími odměnami se rozumí takové, o 
kterých přímo rozhoduje zaměstnavatel. Vnitřními odměnami jsou nehmotné, které 
souvisejí s pracovní spokojeností zaměstnance s výkonem jeho práce. Řadí se mezi ně 
například pocit užitečnosti. 
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Celková odměna je kombinací peněžních a nepeněžních odměn. Model celkové od-
měny od společnosti Tower Perrin, skládající se ze čtyř kvadrantů, sumarizuje veškeré 
potencionální složky sytému odměňování. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Armstrong a Taylor (2015). 

 
Horní dva kvadranty představují transakční či hmotné odměny. Tyto typy odměn mají 
ve své podstatě peněžní povahu a jsou podstatné z hlediska získávání a udržení si za-
městnanců. Mohou být však snadno kopírovány konkurencí.  
 
Dolní dva kvadranty představují relační či nehmotné odměny. Tyto odměny umožňují 
dosahovat výhody plynoucí z lidského kapitálu i výhody plynoucí z činností lidí, díky 
čemuž nemohou být snadno kopírovány konkurencí. Relační odměny jsou důležité pro 
zvyšování hodnoty transakčních odměn. Opravdová síla se projevuje, když organizace 
dokáže kombinovat relační a transakční odměny. Z modelu je také patrná souvislost 
mezi individuálními a společnými odměnami. 

1.3.2 Zaměstnanecké benefity 

Jedním z faktorů, na základě, kterých se lidé rozhodují o výběru zaměstnání, jsou právě 
benefity, v jejichž nabízení se firmy doslova předhánějí. Benefity představují vesměs 
vše, co je nabízeno zaměstnavatelem nad rámec mzdy nebo platu zaměstnance (Kr-
bečková a Plesníková, 2010). Dle d´Ambrosové a kol. (2014) praxe přímo ukazuje, jak je 
důležité zaměstnance motivovat nejen finančně, ale i vytvořením optimálních pracov-
ních podmínek, což vede ke stabilitě a dobrému fungování každé organizace. 

 Tabulka 2 Model celkové odměny. 
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Slovo benefit pochází z latinského „benefitium“. V překladu znamená doslova „dobro-
diní“, jako více používaný český význam je „laskavost“. Můžeme se potkat s mnoha vý-
klady definice benefitů, ať už z českých či zahraničních zdrojů. Historie zaměstnanec-
kých benefitů má kořeny až v období 2. světové války. V tu dobu byl v USA nedostatek 
pracovních sil, společnosti se tedy snažily nalákat zaměstnance jiným způsobem nežli 
navýšením platů (což tamější vláda zakázala), a to například poskytováním jídla či pla-
cením účtů za lékaře. V České republice byl průkopníkem Tomáš Baťa, který jako první 
zahrnul do své podnikatelské strategie i péči o své zaměstnance. Jako první využil mo-
tivačních schopností zaměstnaneckých benefitů. Vedle zajištění závodního stravování, 
vystavěl rodinné domky pro své zaměstnance, a dokonce jim nabízel možnosti spor-
tovního vyžití a kultury. Co nám dnes přijde takřka samozřejmé, bylo tehdy opravdu 
průlomové (Grant Thornton, © 2021). 
 
Pro porovnání chápání benefitů ve světovém měřítku vs. českém, budou uvedeny v di-
plomové práci definice jak z českých, tak i ze zahraničních zdrojů. Dále se autorka di-
plomové práce bude blíže věnovat pouze benefitům užívaným v České republice. 
 
K celosvětovému pojmu „employee benefits“ se nejvíce blíží definice z roku 2011 uve-
dená Pelcem (2011), která mimo jiné poukazuje na to, že zaměstnanecké benefity činí 
zhruba 10 % hrubého příjmu zaměstnance. Dle Pelce by měl být pojem chápán spíše 
ve smyslu výhod poskytovaných zaměstnavatelem. Konkrétněji takové, které zaměst-
nanec získá z titulu svého pracovního poměru, bez souvislosti s pracovním výkonem.  
 
Definice dle Koubka (2009), pojem zaměstnanecký benefit, popisuje jako odměny po-
skytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům z titulu zaměstnání. Zpravidla se 
nejedná o odměny vázané na pracovní nasazení či pracovní výsledky zaměstnanců, za 
což se poskytuje mzda či plat. Může být, ale zohledněna pracovní pozice, délka trvání 
pracovního poměru či konkrétní zásluhy zaměstnance v podniku. 
 
Pelc (2009) již dříve uvedl, že zaměstnaneckými benefity jsou peněžní nebo nepeněžní 
odměny, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci mimo mzdy a další povinná pl-
nění. Tato definice je téměř totožná s definováním Koubka (2009) či Krbečkové a Ples-
níkové (2010) uvedeným výše, jelikož se jedná o mladší zdroje. Autorky také řadí mezi 
benefity například i poskytování ochranných pomůcek zaměstnancům potřebným 
k práci, rekvalifikaci, možnost vzdělávání formou odborného rozvoje, stravování, pří-
spěvek na dopravu, penzijní pojištění, poskytnutí ubytování a dále příspěvek na kul-
turní akce, rekreační či sportovní potřeby, dovolené a příspěvky na zdraví zaměstnanců 
(zajištění očkování, příspěvků na vitamíny apod.) (Krbečková a Plesníková, 2010). 
 
Ze zahraničních definic uvedu tu od Milkoviche a Boudrea (1988), která podává užší 
zaměření díky stáří zdroje, jelikož v dané době ještě nebyly zaměstnanecké benefity 
tolik rozšířené jako je tomu dnes. Autoři uvádějí chápání benefitů jako nepřímou formu 
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celkové náhrady, obsahující placený čas mimo práci, pojištění a ochranu zdraví, služby 
zaměstnanců a penzijní důchod. 
 
Beam a kol. (2004) zahrnují do definice zaměstnaneckých benefitů veškeré výhody a 
služby s výjimkou mzdy za odpracovanou dobu, které poskytuje zaměstnavatel svým 
zaměstnancům, a to buď částečně, nebo kompletně. 
 
Definice sepsané v pozdějších letech se více přibližují dnešnímu pojetí zaměstnanec-
kých benefitů. Armstrong a Taylor (2014) uvádějí, že fyziologii uvedených definic lze 
považovat za mylnou, jelikož zaměstnanecké benefity často slouží k zajištění osobní 
bezpečnosti či osobních potřeb zaměstnance. Pomocí výkladů jak z českých, tak i za-
hraničních zdrojů je vysvětleno, že tato kategorie může zahrnovat široké spektrum pl-
nění, která splňují dané požadavky (peněžní i nepeněžní plnění). 
 

Legislativní úprava v České republice  
 
Zaměstnanecké benefity nepodléhají právnímu nároku, nýbrž jsou záležitostí svo-
bodné vůle zaměstnavatele. Tudíž by nebylo přínosné brát v úvahu českou legislativu 
jako dostatečný zdroj informací k dané problematice. Právní nárok na zaměstnanecké 
benefity vzniká až v okamžiku, kdy jsou uvedeny v pracovní smlouvě mezi zaměstna-
vatelem a zaměstnancem a zakotveny ve vnitřních předpisech, směrnicích či kolektiv-
ních smlouvách zaměstnavatele. 
 
Základním zdrojem pracovněprávní legislativní úpravy je zákon č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce. Jedná se o základní předpis, ve kterém je možné nalézt odpovědi na většinu 
základních otázek týkajících se pracovního práva (Tomšej, 2021). Dle filozofie vycháze-
jící z článku 2 odst. 3 usnesení 2/1993 S., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, 
ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., „co není zákonem zakázáno, je dovoleno“, 
smí zaměstnavatel poskytovat svým zaměstnancům plnění nad rámec zákonných mi-
nim a to právě ve formě zaměstnaneckých benefitů. 
 

Význam zaměstnaneckých benefitů 
 
Hlavním významem zaměstnaneckých benefitů je motivování pracovníků k setrvání 
v dané společnosti a k efektivní spolupráci, zároveň také nabídnutí takových podmí-
nek, které zvyšují spokojenost pracovníků. Pelc (2009) uvádí, že z pohledu personál-
ního managementu slouží zaměstnanecké benefity k přilákání a udržení kvalitních za-
městnanců, ke zvýšení jejich loajality, motivace a produktivity, snížení fluktuace a s tím 
souvisejících nákladů.  
 
Globálně nabízení zaměstnaneckých benefitů přispívá ke zvyšování konkurence-
schopnosti na trhu práce. Brůha a kol. (2019) uvádí, že existence či absence zaměstna-
neckých benefitů ve firmách je velmi podstatným kritériem k hodnocení jejich pozice 
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na trhu práce a zároveň ovlivňuje kompletní atraktivitu zaměstnavatele v očích svých 
zaměstnanců či potencionálních zaměstnanců. 
 
Benefitů, které je možné poskytovat, existuje na trhu práce nepřeberné množství a je 
jen na zaměstnavatelích, jak chtějí své zaměstnance podporovat a přispívat k jejich 
spokojenosti a snaze sladit pracovní a soukromý život. Dle výše uvedeného je v zájmu 
zaměstnavatelů poskytovat výhody, svým pracovníkům, nad rámec zákonné mzdy či 
platu.  
 
Kromě pozitivních dopadů má systém benefitů taktéž určitá úskalí. Prvním úskalím je 
především uspokojení, které nemusí působit na všechny zaměstnance stejně. Každý 
je individuální osobnost, tudíž na každého mohou působit určité typy benefitů odlišně. 
Vést to může až k pocitu nespravedlnosti a podněcování nespokojenosti.  
 
Největším úskalím je nevyužívání nabízených benefitů. Zaměstnanci často nemají pře-
hled o nabízených výhodách či je ani neznají. V jejich čerpání dále může způsobovat 
problémy nepřehlednost, náročnost pochopení výkladu jednotlivých výhod či ne-
vhodně použité prostředky, které o nich mají informovat. Jednoduše řečeno, chyba je 
v komunikaci. 
 

Členění benefitů 
 
Tato kapitola pojednává o dělení benefitů z různých hledisek. Celkové členění není jed-
noznačné, jelikož každý autor udává na dané odlišný úhel pohledu. Autorka diplomové 
práce však uvede nejzákladnější rozdělení dle tří autorů. 
 
Urban (2017) třídí zaměstnanecké výhody z různých hledisek. K hlavním typům patří: 

 Výhody vztahující se k práci. Patří sem příspěvek na stravování, bezplatné ob-
čerstvení na pracovišti, nadstandartní pracovní volno, vzdělávání a rozvoj nad 
rámec potřeb pro výkon práce, doprava do zaměstnání apod. 

 Pracovní pomůcky sloužící i pro osobní potřebu. Zahrnut je nejčastěji automobil 
i pro soukromé účely, notebooky a další IT technologie, mobilní telefony, příspě-
vek na oděvy, bezplatné nebo zvýhodněné bydlení apod. 

 Výhody osobní a sociální povahy. Patří sem nadstandartní zdravotní péče, péče 
o děti, příspěvek na dovolenou, sportovní, rekreační či kulturní aktivity, finanční 
výpomoc, zvýhodněné bankovní služby, různá pojištění, dárky, právní a osobní 
poradenství apod. 

 
Z hlediska způsobu poskytování třídí Urban (2017) poskytované výhody na: 

 Plošné, které jsou určeny pro všechny zaměstnance bez ohledu, zda o ně jeví 
zájem. 

 Pružné, které naopak dávají možnost zaměstnanci si výhody volit sami. Samo-
zřejmě do stanoveného limitu, či z nabízeného portfolia zaměstnavatele. 
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Finanční limit či nabízené portfolio může být diferencováno pro jednotlivé sku-
piny zaměstnanců, například díky délce pracovního poměru. 

 Kombinace plošného a flexibilního, může ušetřit administrativu spojenou 
s pružným systémem. 

 
Pelc (2011) člení benefity z hlediska věcného, což umožňuje rozdělení dle toho, za ja-
kým účelem jsou výhody poskytovány.  

 Zaměstnanecké benefity na podporu zaměstnaneckého vztahu související s 
pracovním zařazením. Do této skupiny patří například příspěvek na dopravu, na 
ubytování, poskytnutí automobilu či mobilního telefonu i k soukromým účelům.  

 Zaměstnanecké benefity na vzdělání a kvalifikační rozvoj zaměstnanců. Tato 
skupina má souvislost se vzděláváním zaměstnanců, poskytování jazykových 
kurzů, různá školení. Tento typ benefitů může sloužit jako vhodný argument na-
příklad pro žádost o vyšší mzdu. 

 Zaměstnanecké benefity pro volný čas zaměstnance. Volným časem jsou myš-
leny sportovní aktivity, kulturní a sociální vyžití, kterým se zaměstnanec může 
věnovat mimo svou pracovní dobu. Jedná se především o volné či zvýhodněné 
vstupy do různých zařízení. Spadá sem i více a více oblíbená MultiSport karta. 

 Zaměstnanecké benefity spojené se zdravotními aspekty zaměstnance. Do této 
skupiny patří například možnost využívat závodního lékaře, příspěvek na vita-
míny a léčivé přípravky či poskytnutí zdravotní obuvi. Do této skupiny zaměst-
naneckých benefitů se také řadí sick days. 

 
Dalším členěním, které popisuje stejný autor je členění z hlediska charakteru zaměst-
naneckých benefitů. Z pohledu zaměstnance se jedná o peněžní či nepeněžní příjmy. 

 Peněžní benefit – jedná se o finanční příspěvky, které zaměstnanec obdrží na 
pořízení benefitu. Může se například jednat o finanční příspěvek na dovolenou. 

 Nepeněžní benefit – poskytuje se formou bezplatné či zvýhodněné služby, a to 
například na rekreaci, sport, kulturu apod. Řadí se sem i poskytnutí automobilu 
nebo mobilního telefonu i pro soukromé účely. 

 
Dalším autorovým dělením je dle časového hlediska. Časové hledisko zde udává, jak 
dlouho bude mít benefit účinek. 

 Jednorázové – jedná se například o půjčky od zaměstnavatele, sociální výpo-
moc. 

 Krátkodobé – například příspěvek na stravování. 
 Dlouhodobé – uvést lze například příspěvek na penzijní připojištění či životní 

pojištění. 
 
Posledním členěním, které bude v diplomové práci uvedeno je členění dle okruhu 
osob. Jedná se o poskytování benefitů buď plošně všem zaměstnancům či dle vybra-
ných skupin nebo jednotlivcům. Toto členění je již v obdobné podobě uvedené výše 
od jiného autora. Macháček (2017) uvádí tři typy poskytování výhod dle tohoto členění. 
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 Zaměstnanecké benefity poskytované všem zaměstnancům. Jedná se o tzv. 
plošné poskytování benefitů všem zaměstnancům bez rozdílů. Tudíž se může 
stát, že někteří zaměstnanci s nimi nemusí být spokojeni. 

 Zaměstnaneckými benefity poskytovanými vybrané skupině zaměstnanců. Zde 
musí zaměstnavatel objektivně volit skupiny například dle pracovní pozice či 
délky trvání pracovního poměru. Vhodný příklad je automobil pro obchodní ma-
nažery či poskytování příspěvku na stravování v podobě stravenek po zkušební 
době. U tohoto dělení se však zaměstnavatel musí zásadně vyvarovat diskrimi-
načnímu jednání. Spadá sem i individuální rozhodnutí jednotlivých zaměst-
nanců o využití nabízeného benefitu – např. příspěvek na dopravu. 

 Zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnancům individuálně. Zde platí 
taktéž upozornění na diskriminační jednání. Tento typ benefitů se nejčastěji po-
skytuje ve výjimečných situacích, kterými mohou být např. živelná pohroma, fi-
nanční tíseň zaměstnance či nešťastná událost v jeho rodině. 

 

Nejposkytovanější v ČR 
 
V České republice je poskytován již nespočet zaměstnaneckých benefitů. Ať už je firmy 
nabízí z výhodných důvodu pro ně, a to z daňového hlediska nebo z pohledu spokoje-
nosti a přilákání nových zaměstnanců. Tato diplomová práce je zaměřena zaměstna-
neckým pohledem, tudíž daňové hledisko není uváděno. Zároveň již i Česká republika 
přejala ze zahraničí určité benefity, které jsou v dnešní době poskytovány už ve větší 
míře (vypsáno v druhé části této podkapitoly). Níže bude uveden výčet nejčastěji po-
skytovaných a nejvíce významných benefitů z pohledu zaměstnanců. 
 

Příspěvek na stravování 
 
Tento typ benefitu se řadí mezi nejposkytovanější v této době. Je poskytován zaměst-
nancům prostřednictvím stravenek. Zákonem není ukotvena nejnižší hodnota strave-
nek ani procento, které by měl zaměstnavatel poskytovat. Nejčastěji si zaměstnanec 
platí část jejich hodnoty a zbytek doplácí zaměstnavatel. Ve výjimkách se lze setkat i 
s případem, kdy zaměstnavatel proplácí zaměstnanci stravenky v plné jejich výši. To 
lze považovat za veliký benefit a lákadlo pro uchazeče o zaměstnání. V dnešní době 
má zaměstnavatel možnost poskytovat buď papírové stravenkové poukázky s jasně 
určenou hodnotou či nahrávání finančního příspěvku na elektronickou stravenkovou 
kartu. Výhodou stravenkové karty oproti klasickým papírovým poukázkám je, že jejich 
držitel může uplatnit jakoukoliv částku na zaplacení. Kdežto při uplatnění papírové po-
ukázky musí využít celou její hodnotu (některé podniky umožňují vrácení na papírové 
stravenky v řádů korun).  
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Zdroj: Edenred (© 2021). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Edenred (© 2021). 
 

Týden dovolené nad rámec stanovený zákonem 
 
Opět se jedná o výhodu, která není ukotvena zákonem. V dnešní době je zaměstnava-
telem čím dál více nabízena. Zákon udává nárok pro pracující v soukromém sektoru na 
4 týdny dovolené. Benefitem, co poté nejčastěji nabízejí zaměstnavatelé svým za-
městnancům, je poskytnutí 5 týdnů dovolené. 
 

Příspěvek na penzijní připojištění 
 
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění jednotlivce se stává více oblíbeným 
mezi zaměstnanci. Poskytování je rozdílné dle uvážení zaměstnavatele. Většinou se 

Obrázek 2 Papírová poukázka. 

Obrázek 3 Elektronická stravenková karta. 
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příspěvek poskytuje až po odpracované určité době. Zároveň je někdy podmíněn za-
placením určité částky zaměstnancem, aby mu vznikl nárok na příspěvek od zaměst-
navatele. Je také možné se setkat s meziročním navyšováním tohoto příspěvku. 
 

Rozvoj zaměstnanců 
 
Spadá sem i zaškolení a zaučení, odborná praxe absolventů škol, prohlubování kvalifi-
kace a její zvyšování. To vše je uvedeno v § 227-235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce –Odborný rozvoj zaměstnanců. Souvisí více s péčí o zaměstnance. Dle Macháčka 
(2017) se rozvojem zaměstnanců rozumí zdokonalení nebo zvýšení kvalifikace a zís-
kání nových či podrobnějších znalostí. 
 
Zaměstnavatel motivuje své zaměstnance i nejrůznějšími nabídkami kurzů, které ne-
musejí být potřebné k výkonu práce. Jedná se například o výuku cizích jazyků. Tento 
typ benefitu bývá velmi oblíbeným, především pokud po absolvování kurzu obdrží za-
městnanci certifikát, kterým smí zvýšenou kvalifikaci či úspěšné dokončení kurzu pro-
kázat.  
 

Mobilní telefon či notebook 
 
Poskytování mobilního telefonu či notebooku zaměstnavatelem je chtěným benefitem 
ze strany zaměstnanců. Jedná se především o využití v souvislosti s prací na home 
office. Dále je možné i rozlišit, zdali jsou zařízení poskytována pouze za účelem práce 
či i pro soukromé účely zaměstnance, což samozřejmě jejich hodnotu v očích pracov-
níků zvyšuje. 
 

Možnost využití home office 
 
Přeloženo do češtiny jako práce z domova. Využívání možnosti home office byl až do 
roku 2020 taktéž jeden z benefitů, které zaměstnanci vítali s otevřenou náručí. Díky ce-
losvětové pandemii COVID-19 se však život obrátil vzhůru nohama. Většina pracujících 
musí využívat home office standartně. Jsou tací, kteří za rok 2020 byli v práci pouze pár 
dní maximálně týdnů. Dnes se vedou diskuse, jelikož jsou tací, kteří danou změnu vítají 
a na druhou stranu tací, kteří by se s radostí vrátili do svých kanceláří, do své práce, 
kteří spekulují, zdali se stále jedná o benefit. Z daného pohledu zaměstnanců se tudíž 
tento typ benefitu dostává na jinou úroveň, nežli na které byl před rokem.  
 
Zákoník práce neobsahuje kompletní úpravu problematiky práce z domova. Pouze dle 
§ 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je stanoveno, že se jedná o práci z do-
mova, při níž si zaměstnanec sám rozvrhuje pracovní dobu. Dashöfer Holding 
(© 1997 - 2021 ) uvádí, že v roce 2017 schválila vláda návrh novely zákoníku práce, který 
měl za cíl přinést úpravu bezpečnosti a náhrady nákladů souvisejících s prací z do-
mova, avšak tento návrh nebyl schválen v Poslanecké sněmovně. 
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Služební automobil i pro soukromé účely 
 
Benefit, který je mezi zaměstnanci velice žádaný. Zaměstnavatelé poskytují služební 
automobily i k soukromým účelům zaměstnance. Ti díky dané výhodě ušetří na poři-
zovací ceně vozidla, penězích za údržbu apod.  
 
Pokud má zaměstnanec možnost bezplatně užívat služební vozidlo i pro soukromé 
účely, vzniká mu tak nepeněžní příjem (ten, podléhá i odvodům na sociální a zdravotní 
pojištění). I přes skutečnost, že se autorka této diplomové práce nezabývá daňovým 
hlediskem zde se této problematiky lehce dotkne. Podle § 6 odst. 6 Zákona o daních z 
příjmů („ZDP“) se za příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny vozidla považuje 
bezplatně poskytnuté vozidlo pro služební i soukromé účely za každý i započatý ka-
lendářní měsíc. Pokud je tato částka nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměst-
nance minimální částka právě 1 000 Kč (STORMWARE s.r.o., © 2012). 
 

Bezplatné poskytování občerstvení na pracovišti 
 
Poskytování bezplatného občerstvení na pracovišti již není tak obvyklé jako předchozí 
benefity. Většinou se jedná o poskytování ovoce a sladkého či slaného pečiva, které 
mají zaměstnanci k dispozici buď pravidelně či nárazově na pracovišti. Zaměstnanci 
tuto formu vítají, především pak ti, kteří mají v náplni práce schůzky a porady, tudíž 
nemají čas si obstarávat jídlo. Je to pro ně rychlá forma dobití energie. 
 
Dané se využívá buď pravidle každý den, jednou týdně či v jiných intervalech. Neob-
vyklé není ani poskytování občerstvení na poradách apod. 
 

Systém Cafeteria 
 
Jedná se o volitelný systém benefitů, kde mají zaměstnanci na výběr z jejich velké škály 
dle svých osobních preferencí, zájmů a potřeb (Němec a spol., 2014). Zaměstnavatel 
nahrává do systému Cafeterie svým zaměstnancům pravidelně či nepravidelně určitý 
počet bodů, které mohou využít v poměru 1 bod = 1 Kč na výhody, které si v nabídce 
sami zvolí. Jedná se o benefit čistě v kompetenci zaměstnavatelů, tudíž není nijak 
ukotven v Zákoníku práce. Nabídka Cafeterie bývá velmi široká. Je možné vybírat na-
příklad z nabídky péče a podpory zdraví, sportovních či kulturních aktivit nebo cesto-
vání. 
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MultiSport karta 
 
Mezi příspěvky na sportovní aktivity patří i tzv. MultiSport karta. Jedná se o kartu, kterou 
jedinec obdrží pouze od svého zaměstnavatele. Zpravidla zaměstnavatel platí větší 
část měsíčního poplatku této karty a zbytek si doplácí sám zaměstnanec. Opět i zde 
platí, že pokud zaměstnavatel hradí MultiSport kartu plně, tak se jedná o významný typ 
benefitu. Jelikož ne každý o příspěvek na sportovní a relaxační aktivity stojí, jedná se o 
pružný benefit. Díky této kartě smí její držitel využívat celou řadu pohybových i rela-
xačních aktivit ať už následně zcela bezplatně (jedná se o 99 % smluvních partnerů) či 
s určitým doplatkem (MultiSport Benefit, s.r.o, © 2021). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Sick days 
 
Volno, které pracovník využívá, když je nemocný či k návštěvě lékaře. Obvykle zaměst-
navatel poskytuje až 3 dny na kalendářní rok. Jedná se o klasicky proplacené dny za-
městnavatelem. Sick days bývají v poslední době velmi oblíbené, ale stále nepatří mezi 
nejrozšířenější benefity. 

1.4 Systém péče o zaměstnance 

Druhou část tématu, kterou se tato diplomová práce zabývá, tvoří systém péče o za-
městnance. Dle Kocianové (2010) péče o zaměstnance tvoří celospolečenské zájmy a 
cíle, které se týkají občanských práv, zdraví a sociálního rozvoje člověka. Dále také in-
dividuální zájmy a cíle člověka (uspokojování jeho potřeb) a zájmy a cíle organizace, 
které se týkají zabezpečení potřebných pracovníků. Péče o zaměstnance vychází z pra-
covních podmínek. 
 

Obrázek 4 MultiSport karta. 
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Kocianová (2010) v užším pojetí uvádí rozdělení pracovních podmínek následovně: 
 organizace pracovní doby, 
 pracovní prostředí, tj. prostorové a fyzikální podmínky práce, 
 bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
 sociálně-psychologické podmínky práce, 
 povinná péče o zaměstnance. 

 
Z uvedeného výčtu pracovních podmínek je mnohé ukotveno v Zákoníku práce. Jedná 
se o pracovní dobu a dobu odpočinku, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, překážky 
v práci a péči o zaměstnance. 
 
Koubek (2007) dělí péči o zaměstnance do tří skupin: 

 povinná péče o zaměstnance, která je dána zákony, předpisy a kolektivními 
smlouvami vyšší úrovně; 

 smluvní péče o zaměstnance je dána kolektivními smlouvami uzavřenými na 
úrovni organizace; 

 dobrovolná péče o zaměstnance je výrazem sociální politiky zaměstnavatele, 
výrazem jeho úsilí o získání konkurenční výhody na trhu práce. 

 
Povinnou péčí se zabývá část desátá předpis č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce – Péče o 
zaměstnance. 
 
V širším pojetí dle Kocianové (2010) je uvedeno níže. 

1.4.1 Pracovní doba a pracovní režim 

Pracovní doba je dle Tomšeje (2021) doba, v níže je zaměstnavatel povinen vykonávat 
pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k vý-
konu práce podle pokynů zaměstnavatele. 
 
Pracovním režimem se rozumí povaha pracovního procesu. Existují dva typy provozu, 
a to nepřetržitý či provoz přetržitý. Ten se dělí na jednosměnný, dvousměnný, třís-
měnný nebo celoroční či sezonní. V dnešní době je velmi oblíbená pružná pracovní 
doba, která umožňuje určitou flexibilitu zaměstnanci. Pružná pracovní doba se v ny-
nější době považuje za významný faktor pro mnohé uchazeče o zaměstnání, který 
hraje podstatnou roli při rozhodování mezi více nabídkami zaměstnání od různých za-
městnavatelů. 

1.4.2 Pracovní prostředí 

Šikýř (2016) uvádí, že základem je splňování zákonných opatření, nařízení vlády a vy-
hlášek ministerstev. Pracovní prostředí je souhrnem veškerých fyzikálních, chemic-
kých, biologických, sociálních či kulturních a obdobných faktorů, jež ovlivňují spokoje-
nost, motivaci, schopnosti, dosažené výsledky i celkové chování zaměstnanců. 
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Dvořáková a kol (2001) dané doplňuje o důležitost charakteru vykonávané práce, tech-
nologických kroků, technických zařízení a rovněž o podstatné hygienické podmínky a 
estetické vnímání pracovního místa zaměstnancem. 
 
Tomšej (2021) uvádí, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohro-
žující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 
 
Státní zdravotní ústav (© 2021) člení faktory pracovního prostředí na fyzikální, che-
mické, biologické činitele, prach, fyzickou zátěž, zátěž teplem či chladem, psychickou 
a zrakovou zátěž a další faktory, které mají nebo by mohly mít vliv na zdraví zaměst-
nance. 

 Fyzikální – za nejdůležitější v této sekci se považuje tepelně-vlhkostní mikro-
klima, kterému je vystaven každý pracovník. Tepelná pohoda totiž následně 
ovlivňuje toleranci člověka k ostatním složkám, kam se řadí hluk, vibrace, 
elektromagnetické záření, osvětlení, ionizace a čistota ovzduší. 

 Chemické – chemické sloučeniny v pracovním prostředí vstupují do orga-
nismu především dýchacími cestami (formou plynů, par, pevných či kapal-
ných aerosolů – dým, prach, mlha), dále potom pokožkou nebo požitím.  

 Biologické – mezi nejzávažnější patří patogenní mikroorganismy, které mo-
hou vyvolat závažná onemocnění. Mohou se uvolňovat z klimatizačních zaří-
zení či zaplísněných povrchů. Pokud jsou nedílnou součástí práce (zdravotní 
a veterinární zařízení apod.), pak takové práce podléhají kategorizaci.  

 Prašnost na pracovišti – jedná se o aerosoly, které se dělí na prach, kouř a 
dým. Každý z nich je charakterizován koncentrací, velikostí a vlastnostmi roz-
ptýlených částic. Na těchto vlastnostech závisí jejich působení na zdraví člo-
věka. Z hlediska působení se prach dělí na toxický a bez toxického účinku. 
Prašnost ovzduší se měří a dle platné legislativy hodnotí.  

 Fyziologické – patří se především fyzická náročnost z hlediska fyzické zátěže 
i jednostranného přetěžování určitých pohybových struktur a všechny ergo-
nomické faktory práce, které způsobují onemocnění kosterně-svalového apa-
rátu. 

 Psychologické – zahrnují psychickou pracovní zátěž, psychosociální stres na 
pracovišti či patologické vztahy (mobbing, bossing, šikanu).  

1.4.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečností a ochranou zdraví při práci (dále jen BOZP) se zabývá zákoník práce § 101-
108, který je doplněn zákonem č. 309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit vhodné 
pracovní prostředí a podmínky, které nebudou ohrožovat zdraví a život zaměstnanců. 
Hlavním smyslem BOZP je tudíž především předcházení možným rizikům, která mohou 
zaměstnanci způsobit pracovní úraz či nemoc z povolání. Práva a povinnosti obou 
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stran jsou vymezena v zákoníku práce a dohlíží na ně ministerstvo práce a sociálních 
věcí.  
 
Prevence rizik je nezbytnou součástí náplně zaměstnavatele. Prevencí rizik se rozumí 
vyhledávání, posuzování a v neposlední řadě řízení rizik (jedná se o minimalizaci jejich 
dopadů na osoby na pracovišti).  
 
Veškeré náklady na BOZP hradí výlučně zaměstnavatel. Zaměstnanec má dle zákoníku 
práce právo být informován o možných rizicích, které mu hrozí při výkonu práce či smí 
odmítnout vykonat práci, o které má důvodné podezření, že by mohla ohrozit jeho 
zdraví či život. Obě strany mají své práva a povinnosti, výčet některých z nich bude 
uveden níže. 
 
Povinnosti zaměstnavatele: 

 Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž ná-
ročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.  

 Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. 
 Umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvis-

losti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. 
 Evidovat v knize úrazů všechny pracovní úrazy. 
 Nahlásit pracovní úraz a odeslat záznam o pracovním úrazu příslušným orga-

nizacím. 
 
Povinnosti zaměstnance: 

 Podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, posudkům. 
 Účastnit se školení zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 Dodržovat právní a ostatní předpisy. 
 Používat určené pracovní pomůcky a řídit se předepsanými pracovními po-

stupy.  
 Nekonzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti v pra-

covní době. 
 Podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního pro-

středí. 
 Oznámit svému vedoucímu jakýkoliv pracovní úraz. 

 

1.4.4 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

Ze zákona má zaměstnavatel povinnost zaškolit, zaučit či prohlubovat kvalifikaci za-
městnance. Dané je uvedené v § 227-235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce –Od-
borný rozvoj zaměstnanců. 
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Potřeba rozvoje je ve všech organizacích na trhu spojena s nutností zaškolit nové za-
městnance a zároveň poskytovat nové znalosti a schopnosti stávajícím zaměstnan-
cům. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších faktorů zvyšování 
produktivity a konkurenceschopnosti organizací. Jeho praktický význam lze srovnat 
s vlivem technologických změn či inovací na trhu (Urban, 2003).  

1.4.5 Zaměstnanecké výhody 

Součástí odměňovaní zaměstnanců jsou také zaměstnanecké výhody. Mohou být spo-
jené přímo s výkonem práce, mezi což se řadí např. preventivní a průběžná zdravotní 
péče, služby spojené se stravováním v průběhu pracovní doby či poskytování osobních 
pracovních prostředků. Podstatnou službou pro zaměstnance je i péče o jejich děti či 
mazlíčky.  
 
Jako zaměstnanecké výhody se prezentují především benefity nabízené zaměstnava-
telem. Obsáhlé téma benefitů je z části podrobněji popsáno výše, kde je mu věnována 
celá kapitola.  

1.4.6 Péče o životní prostředí 

Dle Kocianové (2010) se jedná o podíl na úpravách přírodního a obytného prostředí 
v rámci zázemí organizace. Příkladem mohou být příspěvky na veřejnou zeleň, pouliční 
zařízení.  
 
Řadí se sem i tak velmi omílané třídění odpadu. Zdá se to jako zanedbatelné téma, ale 
v globálním měřítku, pokud se každý řídí tříděním dle určených kontejnerů či odpad-
kových košů, se docílí velké věci v rámci životního prostředí (Ministerstvo životního pro-
středí, © 2008–2020). V České republice bylo v roce 2019 vyprodukováno 37,4 mil. tun 
veškerého odpadu z toho 1,8 mil. tun nebezpečného odpadu. Z celkové hodnoty 37,4 
mil. tun odpadu bylo 88 % znovu využito. Na jednoho obyvatele daného činí 3 502 kg 
všech druhů odpadu. Pokud budeme uvádět pouze komunální odpad, poté na jed-
noho obyvatele vychází produkce 551 kg komunálního odpadu. Tudíž je vhodné třídění 
odpadů mít zavedené i v rámci pracovního života. 
 

1.5 Shrnutí zaměstnaneckých benefitů a systému péče o 

zaměstnance 

Z výše popsaného je názorně vidět, že se zaměstnanecké benefity a systém péče o 
zaměstnance vzájemně doplňují a prolínají. Především v oblastech rozvoje a vzdělá-
vání pracovníků či v tématu zaměstnaneckých výhod, pracovní době a režimu nebo 
pracovním prostředí. 
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Daná témata jsou velmi rozsáhlá. V této diplomové práci jsou rozvedena pouze okra-
jově jako podklad pro vypracování praktické části a přiblížení této oblasti čtenářům.  
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2 Praktická část 

V rámci praktické části se bude autorka diplomové práce zabývat především zkouma-
nou společností a empirickým šetřením. Budou provedeny polostrukturované rozho-
vory s pracovníky působícími na vedoucích pozicích. Autorka se bude také zabývat 
analýzou konkurence a obsahovou analýzou interních dat a informací veřejně dostup-
ných, na základě čehož popíše portfolio nabízených benefitů Společností XY a zave-
dený systém péče o zaměstnance. Následně bude vše zhodnoceno a vytvořen návrh 
na inovace a změny v dané oblasti. 

2.1 Metodická část 

Jako první se v empirické části bude autorka zabývat získáváním informací o poskyto-
vaných benefitech a zavedeném systému péče o zaměstnance prostřednictvím obsa-
hové analýzy sekundárních dat - dokumentů (vnitřní předpisy vztahující se k zaměst-
naneckým benefitům a systému péče o zaměstnance) a informací vedených na intra-
netu (webové rozhraní) společnosti. 
 
Druhá část empirického šetření bude založena na kvalitativním výzkumu a bude pro-
bíhat pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Ty budou provedeny se zaměstnanci 
Společnosti XY pracujících na vedoucích pozicích. Díky danému se získá subjektivní 
vnímání jednotlivců na firmou nabízené výhody a poskytovanou péči o zaměstnance. 
Základem této metody je držet se předem připravených témat, zároveň však umožní 
dostatek prostoru pro vlastní respondentovu odpověď. Dle situace bude také případně 
možnost klást doplňující otázky, které výsledky výzkumu obohatí. Respondenti budou 
dopředu seznámeni s obsahem otázek. Bude jim zaslán e-mail s žádostí o daný roz-
hovor, kde budou dané otázky i uvedeny. Na základě daného e-mailu se s responden-
tem autorka diplomové práce domluví, jak bude rozhovor veden (vzhledem k pande-
mické situaci), zdali osobně, přes mobilní telefon apod. 

2.1.1 Struktura rozhovoru 

Cílem kvalitativního výzkumu je zjistit, jak jsou zaměstnanci celkově spokojeni s po-
skytovanými benefity jejich společností a zavedeným systémem péče o zaměstnance. 
Zároveň bude možné z výsledků uskutečněných rozhovorů vymezit jaké benefity za-
městnanci preferují a jaké jim v nabídce organizace chybí.  
 
Rozhovor bude sestaven na základě poznatků z teoretické části diplomové práce a in-
formací získaných v prvním úseku empirické části. Polostrukturovaný rozhovor bude 
obsahovat celkem 15 otázek, které budou členěny do tří okruhů. 
 

1. Identifikace respondenta 
2. Motivace a zaměstnanecké benefity 
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3. Systém péče o zaměstnance 
 
Otázky druhé a třetí skupiny budou provázány klíčovými slovy, mezi která patří např. 
motivace, zaměstnanecké benefity, zaměstnanecká spokojenost, péče o zaměst-
nance, atd. 
 

Seznam použitých výzkumných otázek: 
 
Identifikace respondenta 

1. Kolik je Vám let? 
2. Jak dlouho ve společnosti pracujete? 
3. Na jaké pracovní pozici nyní pracujete? 

a. Jak dlouho pracujete na dané pozici? 
 
Motivace a benefity 

1. Co Vás motivuje k dobře odváděné práci a proč?  
a. K setrvání ve společnosti?  

2. Co z uvedeného Vás více motivuje ke kvalitně odváděné práci? 
a. Uplatnění svých schopností, ocenění, úspěch 
b. Jistota pracovního místa díky smlouvě na dobu neurčitou, pracovní pod-

mínky 
3. Které benefity nabízené zaměstnavatelem nevyužíváte či s nimi nejste spoko-

jen/a? 
a. Z jakého důvodu? 

4. Které naopak využíváte rád/a, a jste s nimi spokojen/a? 
a. Z jakého důvodu? 

5. Jaké další benefity byste uvítal/a, aby společnost zavedla do svého systému 
nabízených benefitů a proč? 

6. Jste dostatečně informován/a o nabízených benefitech?  
a. Co byste konkrétně navrhoval/a ke zlepšení informovanosti? 

7. Jak jste celkově spokojen/a s nabízenými benefity (případně uveďte důvod)? 
 
Systém péče o zaměstnance 

1. Jak jste spokojen/a s pracovním prostředím? 
2. Vyhovuje Vám Váš pracovní režim? 

a. Kolik hodin přesčasů týdně odpracujete? 
3. Co je pro Vás nejdůležitějším faktorem na pracovišti?  

a. Jak jste s daným faktorem spokojen/a?  
4. Jakou oblast ze systému péče o zaměstnance byste uvítal/a rozvinutější a proč? 
5. Jak jste spokojen/a se systémem péče o zaměstnance (případně uveďte dů-

vod)?  
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2.2 Představení Společnosti XY 

Pro tuto diplomovou práci si autorka vybrala Společnost XY z oblasti pojišťovnictví. 
Společnost XY je akciovou společností, která na trhu působí již od 19. století. Zakládá 
si na spokojených klientech, k čemu napomáhá široká škála nabízených produktů, 
které může nabídnout jak fyzickým osobám, tak drobným živnostníkům, malým či 
středním podnikům nebo velkým společnostem, městům a obcím. 
 
Po celé republice je klientům Společnosti XY k dispozici 900 prodejních míst se zhruba 
6 000 zkušenými poradci. Vizí Společnosti XY je aktivně chránit a zlepšovat lidské ži-
voty. Kde každé z uvedených slov má svůj hlubší význam. Společnost XY se řídí poslá-
ním být první volbou v poskytování relevantních a přístupných pojistných řešení. 

2.2.1 Analýza současného stavu 

Na základě provedené obsahové analýzy sekundárních dat je v následujících kapito-
lách pospán současný stav nabízených benefitů a zavedeného systému péče o za-
městnance v podniku XY. 
 

Zaměstnanecké benefity ve Společnosti XY 
 
Společnost XY nabízí svým zaměstnancům kromě profesního a osobního růstu celou 
škálu benefitů. Ať už se jedná o sportovní, finanční či benefity pro podporu zdraví. Snaží 
se, aby si z jejich nabídky zaměstnaneckých výhod mohl vybrat každý. 
 
Výčet benefitů, který Společnost XY aktuálně nabízí svým zaměstnancům je obvykle 
sjednán v kolektivní smlouvě nebo zakotven v interních normách zaměstnavatele. A to 
převážně vždy na období jednoho roku. 
 
Společnost XY má nabídku svých benefitů rozdělenou celkem do osmi skupin, které 
jsou vypsány níže. 
 

Pracovní volno 
 

 Týden dovolené navíc – 5 dní nad rámec 4 týdnu, stanovených zákoníkem 
práce. 

 Volno pro osobní a zdravotní důvody – 5 dnů ročně pro různé osobní důvody 
(kam spadá např. zařizování na úřadech) nebo pro případy nahodilé zdravotní 
indispozice. 

 Dny volna pro otce – 3 dny volna po narození dítěte, které je možné čerpat 
do konce 6. týdne po narození dítěte. 

 Volno pro dobrovolnictví – 1 den na aktivity spojené se skupinovou iniciativou 
The Human Safety Net a 1 den na jakoukoliv charitativní činnost v neziskové 
organizaci. 
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 Volno těhotné ženě či rodič samoživitel/ce – 1 den na kalendářní čtvrtletí. 
 

Finanční programy 
 

 Stravenky v hodnotě 120 Kč – zaměstnavatel přispívá 55 % hodnoty stra-
venky. Příspěvek zaměstnance je prováděn srážkou ze mzdy.  

 Příspěvek na vánoční večírek – každá organizační jednotka má možnost čer-
pat finanční příspěvek ve výši 600 Kč na zaměstnance (který je v pracovním 
poměru), na rodiče na mateřské/rodičovské dovolené či na DPP/DPČ. 

 Odměna při odchodu do důchodu – částka se zvyšuje s nepřerušenou délkou 
pracovního poměru:  

o nad 10 let – 30 000 Kč, 
o nad 20 let – 60 000 Kč, 
o nad 30 let – 90 000 Kč, 
o nad 40 let – 120 000 Kč. 

 Finanční podpora při mimořádné sociální situaci – nevratná výpomoc při kri-
tické situaci zaměstnance. 

 

Příspěvek na penzijní spoření a životní pojištění 
 

 Penzijní spoření – podmínkou je příspěvek zaměstnance (srážkou ze mzdy) 
ve stejné výši jako je měsíční příspěvek zaměstnavatele (omezen min. část-
kou 800 Kč). Tzn. přispívá-li si zaměstnanec sám 800 Kč, obdrží příspěvek za-
městnavatele 800 Kč. Odvíjí se dle odpracovaných let: 

o 0-3 odpracované roky – příspěvek 800 Kč, 
o 3-15 odpracovaných let – příspěvek1 100 Kč, 
o 15 a více odpracovaných let – příspěvek1 400 Kč. 

 Životní pojištění – příspěvek zaměstnavatele činí 333 Kč měsíčně na životní 
pojištění pro zaměstnance, který je min. 1 rok zaměstnaný ve Společnosti XY. 
Je zapotřebí splnit podmínky – pojistná smlouva uzavřená na min. 5 let a na 
dobu do 60 let věku pojištěného, neumožňuje mimořádné výběry.   

 

Cafeterie 
 

 Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci ročně 12 000 Kč do systému Cafeterie.  
 

Zdravotní programy 
 

 Roční zdravotní prohlídka preventivní prohlídka – dobrovolná komplexní pro-
hlídka prováděná 1x ročně zaměstnancům v určitých pracovních pásmech. 

 WE FIT program – centrálně organizovaný zdravotní program, který zahrnuje 
dny zdraví, zdravý koutek, jarmarky, sportovní akce, cvičení, workshopy apod. 

 



 42 

Akce pro zaměstnance 
 

 MultiSport karta – 100% hrazena zaměstnancem formou objednávky v pro-
středí Cafeterie. Objednání karty není podmíněno odpracovanou zkušební 
dobou. Nárok na MultiSport kartu mají pouze zaměstnanci, kteří pracují na 
hlavní pracovní poměr.  

 Rodinný den – zábavný sportovní den pro zaměstnance a jejich rodinné pří-
slušníky. 

 Sportovní akce – společné sportovní aktivity, mezi které se řadí např. běžecký 
klub, závod horských kol, sportovní den a další. 

 Zaměstnanecká liga – sportovní liga v badmintonu, squashi, stolním tenise, 
tenise a beach volejbale. Startovné za ligu hradí zaměstnavatel ve výši 550 
Kč. 

 

Produktové benefity 
 

 Základní úrazové pojištění – pokud ho zaměstnanci aktivně neodhlásí, au-
tomaticky se jim strhává formou srážky ze mzdy ve výši 23 Kč měsíčně.  

 

Sleva na produkty Společnosti XY 
 
Jedná se o slevy na produkty Společnosti XY převážně ve výši 30 % - 50 %. Pod tento 
benefit se řadí i výhodné nabídky na produkty Společnosti XY.  
 

Systém péče o zaměstnance ve Společnosti XY 
 
Společnost XY si zakládá jak na spokojených klientech, tak na spokojených zaměst-
nancích. Výše je popsána široká nabídka nabízených benefitů, zde je kapitola věno-
vána zavedenému systému péče o zaměstnance v dané společnosti. 
 

Pracovní doba a pracovní režim 
 
Pracovní doba je odlišná dle pozice, na které daný zaměstnanec pracuje. Určité týmy 
mají jasně stanovenou pracovní dobu (čas příchodu a čas odchodu) i s přesně vyme-
zenými 30minutovými pauzami na jídlo a oddech. Dále jsou pracovní pozice, kde má 
zaměstnanec flexibilní časovou dobu, kterou si určuje sám, dle svých pracovních po-
vinností. Ta je specifická většinou pro zaměstnance na vedoucích pozicích, se kterými 
bude proveden polostrukturovaný rozhovor. Nicméně platí plošně stanovená 40hodi-
nová týdenní pracovní doba. U zaměstnanců, kteří mají jako místo výkonu práce cen-
trálu (v jakémkoli městě) je pravidlem být přítomen v čase 9 hod. - 15 hod.  
 
Pracovní režim je přetržitý a jednosměnný. Pro vedoucí pracovníky platí flexibilita, dle 
jejich pracovních povinností. 
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Pracovní prostředí 
 
Pracovní prostředí je nyní ovlivněno pandemickou situací spjatou s COVID-19. Před ro-
kem 2020 měl každý zaměstnanec své pracovní místo (většinou v openspace, tzv. ote-
vřený prostor), které disponovalo kancelářskou židlí, pracovním stolem, skříňkou se 
šuplíky a pevným PC či dokovací stanicí pro zapojení notebooku. Zároveň v každé sekci 
byla šatna, kde bylo možné si odložit do skříňky své věci. S příchodem pandemie se 
většina pracovníků musela ze dne na den přemístit do svých domovů a tam vykonávat 
svou práci - tzv. home office. Společnost XY v danou dobu snížila stav svého majetku, 
ať už odprodejem svých budov, či vypovězením nájmu z doposavad pronajatých bu-
dov. To vedlo k zavedení sdílených pracovních míst. Nyní je tedy standardem sdílet 
pracovní místo s dalšími např. dvěma kolegy a tím pádem i zavedení pravidelné práce 
na home office.  
 
Openspace i jednotlivé kanceláře či zasedací místnosti jsou vybaveny radiátory i kli-
matizacemi, které ale není možné samostatně regulovat (jsou regulovány centrálně). 
Převážně jsou budovy Společnosti XY novější a moderní s velkým počtem oken, díky 
kterým proniká dovnitř budovy velké množství světla. Na Každém patře jsou zaměst-
nancům k dispozici toalety a kuchyňka pro přípravu občerstvení či nápojů. Společnost 
XY má najatou uklízecí firmu, která by měla každý den veškeré prostory i pracovní 
místa uklízet a dezinfikovat. 
 
Jednotlivá pracovní místa v openspace jsou dělena po dvou a od průchozí uličky je dělí 
zhruba dva metry vysoká zástěna. Zároveň je po budovách rozmístěno několik „buněk“, 
které jsou zcela odhlučněné. Jsou tudíž vhodné pro telefonáty či krátká osobní jednání. 
 
Co se týče fyziologického faktoru, tak tento typ práce není nijak fyzicky náročný. Nao-
pak se jedná o kancelářskou práci, tudíž zaměstnanci většinu své pracovní doby stráví 
v sedě, prací na počítači, telefonáty či schůzkami. Pracovní místa jsou vybaveny novo-
dobými kancelářskými židlemi, které umožňují nastavení různých poloh. To umožňuje 
správné nastavení pro každý typ postavy, které je zapotřebí k zajištění správného dr-
žení těla a předejití různým zdravotním komplikacím.  
 
Společnost XY nabízí svým zaměstnancům bezplatnou Linku pomoci, kam se může 
kdokoliv obrátit se svými psychickými starostmi (a to i anonymně). Předchází se tak 
patologickým vztahům.  
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Veškeré budovy Společnosti XY jsou hlídány bezpečností službou, jež hlídá objekty po-
mocí kamerových systémů a zároveň poskytuje své pracovníky, kteří hlídají bezpeč-
nost svou fyzickou přítomností hned ve vstupních halách do budov. 
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Jelikož se jedná o kancelářský typ práce nikoliv o těžkou manuální práci, lze usoudit, 
že práce je sama o sobě bezpečnější nežli jiné druhy prací. Tudíž je minimalizována 
možnost výskytu pracovních úrazů. Zároveň se dbá o bezpečnost zaměstnanců i růz-
nými prvky, jako je například postavení cedule s nápisem „Pozor kluzká podlaha“ při 
úklidu apod. 
 

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 
 
Každý nově nastupující zaměstnanec se účastní tzv. adaptačního dne. Dostane uvítací 
tašku s dárkovými drobnostmi, ale i důležitými podklady. Mimo jiné i různé příručky a 
potřebné materiály. Tento den slouží k seznámení s nastávajícími kolegy, ale přede-
vším k poznání společnosti, získání základních informací o vedení, o dané budově, na-
bízených benefitech a možnostech, které může zaměstnanec využít.  
 
Další dny je již řízen svým vedoucím, který by mu měl zařídit různá školení, schůzky a 
seznámení, aby se co nejdříve mohl naplno zapojit do své práce, kterou daná pozice 
obnáší.  
 
I o stálé zaměstnance Společnost XY v tomto směru pečuje. Kromě průběžných školení 
nabízí i vzdělávání pomocí online prostředí, kde si každý může volit přednášky dle 
svého uvážení. Zároveň jsou v prostředí Moodle pravidelně dostupné a povinné různé 
kurzy, ať už se jedná o Požární ochranu, Bezpečnost práce či AML – prevence podvodu 
a objektová bezpečnost a mnoho dalšího. 
 
Opět i této části se dotkla pandemická situace COVID-19, jelikož spousta kurzů, školení 
i setkání probíhalo vždy fyzicky v zasedacích místnostech, nyní bohužel bylo nutností 
vše převést do online prostředí. 
 

Zaměstnanecké výhody 
 
Mezi výhody pro zaměstnance může Společnost XY řadit zřízené kantýny, které jsou 
dostupné přímo v dané budově a disponují širokou nabídkou jídel a provozní dobou, 
která pokrývá snídaně až večeře.  
 
Kanceláře bohužel nejsou uzpůsobeny pro mazlíčky zaměstnanců ani pro děti.  
 
Hlavní složku zaměstnaneckých výhod tvoří benefity, které jsou již rozepsány výše. 
Jedná se o výčet zaměstnaneckých benefitů, které Společnost XY aktuálně nabízí svým 
zaměstnancům. 
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Péče o životní prostředí 
 
Ve všech částech budov jsou rozmístěny odpadkové koše na tříděný odpad, čímž Spo-
lečnost XY podporuje globálně řešené téma na podporu životního prostředí.  
 
Zároveň dbá o zeleň v okolí budov. V zázemích Společnosti XY jsou nejrůzněji zakom-
ponované rostliny, které tak přispívají k přírodním úpravám v interiéru.  
 

Pomáháme 
 
Poslední část, která by zde měla být zmíněna je pod názvem „Pomáháme“. Jedná se o 
aktivní zapojení Společnosti XY v dobrovolnictví či sbírkách potřebným nebo rovnou o 
nadaci. Společnost XY poskytuje svým zaměstnancům 2 dny, které mohou využít na 
dobrovolnickou činnost. Tím své zaměstnance zároveň motivuje k pomáhání druhým. 
Je zde hezky vidět propojenost obou témat, zaměstnaneckých benefitů a systému 
péče o zaměstnance.  
 
Společnost XY je součástí celosvětové iniciativy The Human Safety Net. Podílí se na 
zkvalitnění péče v českých porodnicích a podporuje rodiny, jejichž děti se potýkají se 
závažnými následky po předčasném porodu.  
 
V době pandemie se rozhodla podpořit sestřičky, které oddaně vykonávali svou práci, 
stejně jako lidé v dalších profesích. Zde se jedná především o psychickou podporu, 
známou pod hashtagem #pomahamesestrickam. Kdokoliv smí poslat vzkaz či podě-
kování, které jim ukáže, jak si jejich práce váží. Společnost XY poté dané vzkazy pře-
dává spolu s vitaminovými balíčky zdravotníkům v nemocnicích po celé ČR. 

2.2.2 Analýza konkurence 

Autorka diplomové práce provede analýzu konkurence, aby zjistila, jak si Společnost 
XY stojí na trhu v odvětví pojišťovnictví, což vypovídá o úspěšnosti firmy. Obecně je 
konkurence pojmem, který lze vysvětlit jako soutěžení či soupeření. Je zapotřebí se 
umět prosadit a získat si cílového klienta. Konkurenční pozice se může zlepšit či ukotvit 
využitím příležitostí okolí podniku. Aby Společnost XY mohla správně plánovat své 
podnikatelské záměry a aktivity je nutností, aby znala stav svého okolního prostředí, 
faktory, jež ho ovlivňují či odhad budoucího vývoje. K tomu a mnohému dalšímu je 
vhodné využít určitých metod a nástrojů jež analyzují mikro i makro prostředí podniku. 
 

PEST analýza 
 
Jako první autorka diplomové práce provede PEST analýzu, jež je technikou sloužící 
k analýze okolního prostředí podniku, přímo makroprostředí podniku. Název PEST je 
akronym počátečních písmen faktorů vnějšího prostředí, a to: 

 P – politicko-právní, 
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 E – ekonomické, 
 S – sociální, 
 T – technologické. 

 
Podstatou této metody je identifikace nejvýznamnějších jevů, událostí a vlivů, jež 
ovlivňují organizaci, a to pro každou z uvedených skupin faktorů.  
 

 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Politicko-právní faktory 
 
Jelikož je Česká republika součástí Evropské unie, tak musí být dodržováno mnoho 
nadnárodních nařízení vyplývajících právě ze členství v Evropské unii.  
 
Dalším podstatným vlivem politicko-právního prostředí je legislativa a zákony České 
republiky. Každým rokem dochází k určitým změnám a novelizacím zákonů, vyhlášek 
a norem. Pro možnost podnikání je zapotřebí stabilita v daném prostředí. Tu mohou 
ovlivňovat i volby do Poslanecké sněmovny. Jak u předchozího bodu, tak i zde, je za-
potřebí obezřetnosti a zaměstnávání správných lidí, kteří se danou problematikou za-
bývají. 
 
Posledním uvedeným a podstatným vlivem, jelikož se jedná o sektor pojišťovnictví je 
vliv ČNB. Společnost XY se musí řídit veškerými nařízeními a ujednáními vydanými ČNB. 
 

Politicko-
právní
•zákony a 
legislativa EU

•zákony a 
legislativa ČR

•vliv ČNB

Ekonomické
•fáze ekonomiky
•nezaměstnanost
•výše mezd

Sociální
•vzdělání
•životní úroveň

Technologické
•výzkum a vývoj
•software
•hardware

 
Schéma 4 PEST analýza. 
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Ekonomické faktory 
 
Fáze, ve které se nachází ekonomika má pro Společnost XY značný význam. Aktuálně 
má na ekonomiku vliv pandemie COVID-19, která obrátila životy spoustě lidem. Mnozí 
z nich přišli o práci, zastavily se některé výrobní linky, děti školou povinné nesměli do-
cházet do škol. To vše a mnoho dalšího má za následek pandemie COVID-19. Dle Mi-
nisterstva financí České republiky (© 2021) je česká ekonomika zásadně ovlivněna 
pandemií. Vydaná opatření k zamezení šíření nákazy v 1. pololetí roku 2020 způsobila 
mimořádně hlubokou recesi. Celkový meziroční propad HDP za rok 2020 činil 5,6 %, což 
je nejvíce za celou historii existence samostatného českého státu. Oživení ekonomiky 
se předpokládá na rok 2021, kde se odhaduje růst HDP na 3,9 %. Někteří klienti nebyli 
schopni z výše uvedených důvodů splácet své pojistné smlouvy, jiní si naopak v této 
době provedli revizi svých pojistných smluv a uzavírali pojištění nová. V tomto směru 
se období pandemie COVID-19 pro Společnost XY nestalo zničující fází. 
 
Aktuální nezaměstnanost, taktéž ovlivněna nynějším pandemickým obdobím se uká-
zala jako příjemné překvapení. Navzdory predikcím a obavám zůstala míra nezaměst-
nanosti na solidní úrovni. Dle ČNB podle dlouhodobého vztahu mezi vývojem HDP a 
vývojem trhu práce, by měl vést ekonomický propad za rok 2020 k výraznějšímu ná-
růstu nezaměstnanosti a lehce hlubšímu poklesu zaměstnanosti, nežli jaké ve skuteč-
nosti nastaly (ČNB, © 2021). V prosinci roku 2019 byla míra nezaměstnanosti na 2,9 %. 
O rok později na rovných 4 % a v květnu roku 2021 klesla na 3,9 %. Společnost XY ne-
přistoupila ani v době pandemie k razantnímu propouštění. I přes své velké změny 
v tomto období (sdílení pracovních míst, vypovězení nájmů z pronajatých budov, naří-
zená práce na home office, apod.) k výraznému propouštění opravdu nedocházelo. 
 
Výše mezd je významným faktorem, který ovlivňuje volbu klienta ve výběru pojištění, 
za které je ochoten platit. Zde se ukazuje, dle čeho se klient rozhoduje v široké nabídce 
trhu. Pro příklad je možné uvést pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli po-
vinné ručení, které si musí sjednat každý občan, který vlastní motorové vozidlo. Člověk, 
který bude disponovat nižšími příjmy nejpravděpodobněji uzavře pojistnou smlouvu 
u pojišťovny, která nabídne nejnižší cenu, kde si povětšinou vybere variantu s nejniž-
ším možným krytím škod. Naopak člověk, který disponuje vyššími příjmy si většinou 
vybere výhodnou nabídku, cena versus pojistná ochrana. Z dalšího pohledu výše mezd 
ovlivňuje i zájemce o zaměstnání. Zájemce, který se rozhoduje o přijetí nabídky, kterou 
má od dvou pojišťoven na obdobné pozice, se bude rozhodovat dle nabízené výše 
platu a samozřejmě i dle nabídky benefitů. 
 

Sociální faktory 
 
Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí obecně roste. Je to dáno především díky vhodným 
podmínkám pro studium v České republice. Problém nastává v posledních letech, kdy 
je více vysokoškolsky vzdělaných lidí namísto odborně vyučených lidí. Nastává tak 
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převýšení poptávky nad nabídkou o řemeslné práce a různé technické práce. Pro Spo-
lečnost XY dané není hrozbou, jelikož řemeslníky daná společnost najímá pouze na 
určité opravy či údržby objektů. Vliv vzdělání se také promítá do volby klientů mezi 
různými nabídkami pojištění obdobně jako je popsáno u výše mezd. Z jiného úhlu po-
hledu dosažené vzdělání může hrát také roli ve smýšlení klienta ohledně výhodnosti 
nabízených pojištění a finálním výběru, kde a jakou pojistnou smlouvu klient uzavře. 
 
Životní úroveň České republiky je na dobré úrovni. Vhodným příkladem je poskytovaná 
zdravotní péče, která je v České republice na velmi dobré úrovni. Z tohoto důvodu není 
produktivita Společnosti XY ovlivněna vysokým počtem nemocných zaměstnanců 
s poskytnutou nevhodnou či nedostatečnou zdravotní péčí. 
 

Technologické faktory 
 
Technologické faktory ovlivňuje neustálý pokrok a vývoj. Nové technologie umožňují 
usnadnění práce, propojení lidí a mnoho dalšího. Odvětví technologie, výzkumu a vý-
voje je programy Evropské unie velmi podporováno. Z technologických faktorů je pů-
sobení společnosti nejvíce ovlivněno v rámci používání internetu a mobilních služeb. 
To jsou dvě zásadní věci, díky kterým jsou funkční operační systémy a veškeré interní i 
externí linky. Oboje ovlivňuje komunikaci s klienty i přímo uzavírání pojistných smluv. 
Ihned vzápětí je vytváření a upravování různých programů, které jsou používány v jed-
notlivých týmech. 
 
V neposlední řadě je vhodné zmínit hardwarové vybavení, jako jsou notebooky, stolní 
počítače, tablety, mobilní telefony, sluchátka, podpisové desky a pera a mnoho dalšího. 
Hlavním úskalím tohoto bodu jsou dovednosti v ovládání nových technologií a schop-
nost učení se. Především se jedná o letité zaměstnance, kteří jsou v pokročilém věku 
a nové technologie jim nejsou sympatické. 
 

Shrnutí PEST analýzy 
 
Zásadní faktor ovlivňující prosperitu Společnosti XY je vliv ČNB a nařízení či zákony vy-
danané Českou republikou či Evropskou unií. Jakoukoliv změnu musí Společnost XY 
akceptovat a zakomponovat, změnit či celý proces nastavit odlišně od zavedeného. 
Tyto změny jsou většinou koncovým klientům velmi nepříjemné a vnímají je jako no-
vinky zavedené pojišťovnou, ačkoliv dané má hlubší význam. Z ekonomických faktorů 
ovlivňuje sektor pojišťovnictví výše mezd obyvatel, která má významný vliv na jejich 
rozhodování. Dále samozřejmě fáze, ve které se nachází ekonomika, kde musí být spo-
lečnost flexibilní nahodilým událostem. Ať už příznivým či nepříznivým, které může ob-
rátit ve svůj prospěch. Ze sociálních faktorů nahrává celkově veškerému podnikání ži-
votní úroveň v České republice a co se vzdělání obyvatelstva týče, pro Společnost XY 
má obdobný vliv jako výše mezd. Posledním a podstatným vlivem je funkčnost inter-
netové sítě a poskytovatelů mobilních služeb. Jelikož je Společnost XY z velké části již 
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převedena do online prostředí, je jakýkoliv výpadek internetu či mobilních služeb vel-
kým problémem pro celkové fungování společnosti.  
 

Porterova analýza pěti sil 
 
Porterova analýza pěti sil je dalším ze základních nástrojů analýzy konkurenčního pro-
středí společnosti. Míra konkurence závisí na působení pěti základních sil, jak již název 
metody napovídá. Prognózování vývoje konkurenční situace v daném odvětví, na zá-
kladě odhadu chování subjektů a objektů, kteří na daném trhu působí a rizika hrozící 
pro zkoumanou společnost, je dáno: 

 stávajícími konkurenty, 
 potencionálními konkurenty, 
 dodavateli, 
 kupujícími, 
 substituty. 

 

 
Zdroj: PS Works s. r. o (© 2021). 

Stávající konkurenti 
 
Neustálé sledování konkurence je nezbytné, jelikož je to soustavný boj o konečného 
klienta. Pro jakoukoliv společnost je podstatné si uvědomit jakého má nejsilnějšího 

 
Schéma 5 Porterova analýza pěti sil. 
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konkurenta a v jaké spojitosti na danou firmu působí. S čímž souvisí i zaměření se, jak 
je možné určité konkurenční faktory snížit. 
 
Každá z pojišťoven má něco na lepší úrovni a něco na horší. Ať už se jedná o celkový 
produkt, nebo jednotlivé limity, znění pojistných podmínek, ceny apod. Z tohoto dů-
vodu není možné v rámci této diplomové práce se věnovat jednotlivým dílčím aspek-
tům. Hodnocení stávající konkurence bude tedy provedeno na základě výzkumu Nej-
lepší pojišťovna roku 2020 pod záštitou viceguvernéra České národní banky (Ekono-
mický magazín, ©2017-2021). Vybraní konkurenti na trhu, kteří mohou vyvolávat určité 
obavy při získávání klientů, jsou: 

 Allianz, a.s., 
 ČSOB Pojišťovna, a.s., 
 Direct, a.s., 
 ČPP, a.s. 

 
Ve dvanáctém ročníku výzkumu se zkoumá více než stovka tvrdých kritérií, kam napří-
klad spadá, jak jsou pojišťovny prospěšné svým akcionářům, jak jsou svou cenovou 
politikou, šíří nabízených služeb a kvalitou komunikace vstřícné vůči svým klientům. 
Hodnotily se následující kategorie: 

 nejlepší životní pojišťovna 2020, 
 nejlepší neživotní pojišťovna 2020, 
 klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2020, 
 klientsky nepřívětivější neživotní pojišťovna 2020, 
 pojišťovací inovátor 2020. 

 
Společnost XY se ve výzkumu umístila hned ve třech kategoriích, a to na předních příč-
kách. 
 
Allianz pojišťovna, a. s. je součástí koncernu Allianz Group, založeném v roce 1890. 
V České republice působí od roku 1993. Drží si místo třetí největší pojišťovny v zemi 
(Allianz, © 2021). Do výsledků o Nejlepší pojišťovnu roku 2020 se Allianz, a.s. na žebří-
ček prvních tří pojišťoven nedostala v žádné kategorii. 
 
ČSOB Pojišťovna, a.s. vznikla v roce 1992 a pod svým současným názvem působí od 
roku 2003. Je součástí holdingu ČSOB. V rámci výzkumu Nejlepší pojišťovny roku 2020 
se umístila v jedné kategorii, a to pojišťovací inovátor 2020 na 3. místě. Z daného po-
hledu se nejedná o velkého konkurenta na poli pojišťovnictví.  
 
Direct pojišťovna, a.s. v nynější podobě působí na trhu od roku 2014, ale její historie 
sahá do roku 1996. Tato mladá pojišťovna ctí heslo „být jiní, moderní.“ Direct, a.s. je 
součástí skupiny VIGO Investments, která v České republice působila jako inovátorská 
(nabízením produktů pouze přes internet) pojišťovna mezi lety 2007-2012. Ve výsled-
cích Nejlepší pojišťovny roku 2020 se umístila rovnou ve dvou kategoriích. Na 3. místě 
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v kategorii nejlepší neživotní pojišťovna 2020 a na 2. místě v kategorii klientsky nejpří-
větivější neživotní pojišťovna 2020. Jelikož Direct, a.s. se prezentuje jako moderní po-
jišťovna, je na trhu krátce a poměrně se jí daří mohla by být konkurenční hrozbou pro 
Společnost XY. 
 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. působí na českém trhu od roku 1995. ČPP, a.s. je 
součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (ČPP, © 2021). V rámci výzkumu 
Nejlepší pojišťovny roku 2020 se umístila rovnou třikrát. V kategorii nejlepší neživotní 
pojišťovna 2020 získala 2. místo, v kategorii klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 
2020 obsadila první příčku a v kategorii klientsky nejpřívětivější neživotní pojišťovna 
2020 se umístila na 3. místě. ČPP, a.s. se stává více průbojnou na trhu pojišťovnictví. 
ČPP, a.s. se již dá celkově považovat za většího konkurenta. 
 
Z pohledu provedeného výzkumu na základě velkého množství kritérií se potvrdila po-
zice Společnosti XY na přední příčce v odvětví pojišťovnictví. Pokud bychom hodnotily 
objem pojistného za rok nebo počet klientů, je možné, že bychom se dostali na jiné 
výsledky. Ty by nám však nedokázali posoudit celkovou pozici na trhu z pohledu více 
kritérií. 
 

Potencionální konkurenti 
 
I na trhu pojišťovnictví se dají najít skuliny, které by bylo možné využít. Může se jednat 
například o nabídku produktů, kde se jako příklad může uvést pojištění elektromobilů. 
Trh je veliký, každopádně vynaložené finanční náklady na vybudování pojišťovny, a pře-
devším na její růst a udržení se na trhu by byly obrovské. Což tvoří prvotní bariéru pro 
vstup na trh pojišťovnictví. Dalším odrazujícím faktorem je podstoupení veškerých le-
gislativních postupů.  
 
Ve shrnutí by určitá mezera na trhu pojišťovnictví byla, ale aby na něj vstoupila nová 
společnost a udržela se mezi již stabilními společnostmi, je poměrně nereálná. Muselo 
by se jednat o opravdu výtečný podnikatelský plán s novými nápady, jak na trhu uspět. 
 

Dodavatelé  
 
Jedná se především o dodavatele asistenčních služeb a nasmlouvané pracovníky 
v oboru technických prací. Je zapotřebí zvážit veškeré faktory ovlivňující spolupráci. 
Někteří dodavatelé nabízejí jednorázové spolupráce, jiní preferují dlouhodobé spolu-
práce. Dále se jedná o cenovou nabídku, důvěryhodnost a pokrytí poptávky. Společ-
nost XY preferuje dlouholetou spolupráci, kterou v rámci asistenčních služeb taktéž 
má sjednánu. Ohledně nasmlouvaných řemeslníků, které Společnost XY má po celé 
České republice se musí počítat s určitými výpadky a nalezením případné vhodné al-
ternativy. 
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Klienti 
 
Klienty Společnosti XY jsou jak fyzické osoby, tak drobní živnostníci, malé či střední 
podniky nebo velké společnosti, města a obce. Klienti se obecně snaží vyjednávat o 
ceně pojištění. Používají k tomu nabídky konkurence, kde je nutné podotknout, že 
v převážné většině po prozkoumání se jedná o odlišný rozsah nabídky, či odlišné znění 
pojistných podmínek. Dále vyvíjejí nátlak na obchodní zástupce, jelikož je obecně 
známo, že disponují určitým balíkem slev, které mohou používat (i to má samozřejmě 
svá pravidla).  
 
Obecně je zapotřebí zvážit kroky vedoucí k meziročnímu navyšování pojistného a cel-
kovému zdražování jednotlivých produktů. Určitá konkurence na trhu existuje a 
v dnešní době internetových webů umožňující porovnání cen nabídek jednotlivých po-
jišťoven, není snadné klienta přesvědčit, aby si pečlivě prostudoval pojistné podmínky 
u jednotlivých nabídek a neorientoval se pouze cenou, která připoutá vždy první po-
hled klientů.  
 
Někteří klienti ukončují svá pojištění u Společnosti XY, jiní jsou naopak velmi spokojeni 
s nabízenými službami. Při jednání s klientem většina obchodních zástupců přistoupí 
na jejich vyjednávání a poskytne určitou výši slevy a dohodnou se ke spokojenosti 
obou stran. 
 

Substituty 
 
Téměř všechny produkty nabízené Společností XY a konkurenčními pojišťovnami jsou 
substituty. Liší se, jak již bylo zmiňováno, v jednotlivých limitech plnění, rizicích, která 
kryjí a zněním pojistných podmínek. Avšak z pohledu nadpoloviční většiny klientů se 
jedná o malichernosti, na které je právě upozorňují zaškolení obchodní zástupci. Vý-
sledné rozhodnutí je samozřejmě na daném klientovi. 
 

Shrnutí Porterovy analýzy pěti sil 
 
Na trhu pojišťovnictví je konkurence veliká, avšak Společnost XY stále obhajuje své po-
stavení na prvotních příčkách. Z uvedeného je především zapotřebí konkurenci stále 
sledovat, zabývat se jí, snažit se být o krok před konkurencí, případně umět velmi rychle 
reagovat a nezaostávat nad novými nabídkami, inovacemi, marketingovými akcemi a 
spoustou dalších věcí konkurenčních pojišťoven. Je zapotřebí mít kvalitní dodavatele, 
na které je možné se spolehnout a pečovat o své klienty, plus vhodným způsobem 
přilákat klienty nové a nabídnout jim perfektní péči s podstatou přirozeného lidského 
chování, odborného vysvětlení veškerých údajů nabídky pojištění a vstřícného vystu-
pování. 
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SWOT analýza 
 
SWOT analýza je využívána ke zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují 
úspěšnost organizace.  SWOT je akronym vycházející z počátečních písmen anglických 
názvů jednotlivých faktorů, které v českém jazyce znamenají: 

 silné stránky, 
 slabé stránky, 
 příležitosti, 
 hrozby. 

 
Podstatou SWOT analýzy je identifikace klíčových silných a slabých stránek uvnitř spo-
lečnosti a znát podstatné klíčové příležitosti a hrozby, které na společnost působí z je-
jího vnějšího okolí. Cílem je slabé stránky identifikovat a omezit, silné stránky podpo-
rovat, hledat nové příležitosti na trhu a znát možné hrozby. 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
 

Silné stránky 
 
Mezi silné stránky se řadí vlivnost a síla značky Společnosti XY. Ta je již, díky svému 
dlouholetému působení, vryta do podvědomí obyvatel České republiky. Prezentuje se 
jako lídr českého trhu. Dalšími silnými stránkami jsou přívětivé vztahy na pracovišti, ke 
kterým a k mnoho dalšímu je zapotřebí umění komunikace. V rámci Společnosti XY se 

Strengths (silné stránky)
- vlivná značka, lídr na trhu

- dobré vztahy na pracovišti, 
komunikace 

- správní lidé na správných pozicích 

Weaknesses (slabé stránky)
- společnost nemá jasně nastavené 

procesní řízení
- spíše Traditional management

- málo proškolení z-ci

Opportunities (příležitosti)
- využití mezery na trhu
- získání nové klientely

- zvýšená viditelnost Společnosti XY
- podpora ekologie 

Threats (hrozby)
- lepší nabídka konkurence

- vytvoření prodělečného produktu

SWOT

 
Schéma 6 SWOT analýza Společnosti XY. 



 54 

na komunikaci mezi jednotlivými týmy, vedením společnosti a zaměstnanci klade vy-
soký důraz. S daným také souvisí dosazování správných lidí na správné pozice. Z inter-
ních průzkumů spokojenosti plyne, že téměř na všech pozicích pracují lidé, kteří tam 
patří. 
 

Slabé stránky 
 
Společnost XY má stále sklon spíše k tradičnímu přístupu řízení, nežli aby se zaměřila 
na procesy. Uvnitř firmy lze pozorovat v určitých činnostech zmatečnost. Činnosti nej-
sou efektivně rozdělené, tak aby bylo zřejmé, kdo přesně má za co zodpovědnost 
apod. S tím souvisí i méně proškolení, a především zaškolení zaměstnanci.  
 

Příležitosti 
 
Na trhu pojišťovnictví lze nalézt určité mezery, pro vytvoření nového produktu či 
služby. Jako příklad lze uvést pojištění elektromobilu. To se nabízí jako velká příležitost 
úspěchu s novým produktem na trhu. V této souvislosti může Společnost XY získat no-
vou klientelu, které obchodní zástupci mohou nabídnout i další výhodné nabídky. Po-
sledním zmíněným plusem je ještě větší zviditelnění Společnosti XY či změny názoru 
nynějších ne úplně příznivců Společnosti XY. K tomu je samozřejmě vhodné podnik-
nout další marketingové kroky. 
 
Příležitost k dalšímu zlepšování postavení Společnosti XY na trhu je také v rámci eko-
logie. Ekologie je v dnešní době již zažitým pojmem a má spoustu příznivců, kteří 
jakmile slyší tento pojem zbystří v pozitivním slova smyslu, a to i aniž by se hlouběji o 
ekologii zajímali či znali jakékoliv detaily a spojitosti. 
 

Hrozby 
 
Ať už je mezera na trhu příležitostí, tak určitě nejen pro Společnost XY, ale pro všechny. 
Znamená to, že je zapotřebí být konkurenceschopní, což je v dnešní době poměrně 
složité. Obzvlášť pokud konkurence využije stejné mezery na trhu a vytvoří lepší pro-
dukt, který nabídne lepší pojistnou ochranu, výhodnější pojistné podmínky či lepší na-
stavení jednotlivých limitů. S tím souvisí samozřejmě i cenotvorba.  Při využití mezery 
na trhu pojišťovnictví, pomocí vytvoření a později nabídkou nového produktu, je zapo-
třebí velké obezřetnosti, zkoumání, práce pojistných matematiků a velkého množství 
dalších lidí, aby se nestal prodělečným, nechtěným a ve finále Společnosti XY více ne-
ublížil, nežli pomohl. 
 

Shrnutí SWOT analýzy 
 
Aby si Společnost XY zachovala svou pozici na trhu je zapotřebí být stále aktivní a krok 
před konkurencí. Je vhodné využít mezery na trhu pojišťovnictví, ale je za potřebí být 
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obezřetní, aby jakákoliv novinka byla ku prospěchu, nikoliv aby měla opačný vliv a do-
pad. Vztahy v rámci společnosti jsou na dobré úrovni. Bylo by vhodné se více zaměřit 
na uchopení a vymezení jednotlivých činností tak, aby bylo na první pohled zřejmé, co 
každá pozice přesně obnáší, kdo je za co zodpovědný apod. 
 

Konkurenční pozice na trhu 
 
Každá firma si klade za hlavní cíl dosahování maximálního zisku. Tržní situace, ve které 
se společnost nachází, ovlivňuje způsoby, jak firma dosáhne svého hlavního cíle. Veli-
kost Společnosti XY a její stabilita zaručují, že je i bude schopna dostát svým závazkům 
i přinášet rychlé a profesionální služby. Tradice a stabilita, jež hrají na trhu pojišťovnic-
tví významnou roli, sami o sobě nestačí pro úspěšné působení na trhu. Český pojistný 
trh je nepřetržitě v pohybu v závislosti na měnění a vyvíjení se stylu života lidí. Aby 
v tomto prostředí dokázala Společnost XY uspět, musí své služby neustále zlepšovat a 
inovovat. Ve dřívějších letech byla Společnost XY monopolem na trhu pojišťovnictví, 
díky čemu si získala velké množství klientů a vytvořila si obsáhlý pojistný kmen. S po-
stupem let došlo ovšem k rozmělnění mezi ostatní společnosti, které začali na trhu 
působit. Ovšem s podílem 26,7 % zůstává stále na špičce tuzemského pojistného trhu. 
Údaj je obsažen ve volně přístupné výroční správě Společnosti XY z roku 2020. 
 

Fluktuace zaměstnanců 
 
Co se týče fluktuace zaměstnanců, má Společnost XY nízkou fluktuaci. Což vyplývá 
z provedených rozhovorů i z interních materiálů Společnosti XY. Naopak se snaží své 
zaměstnance rozvíjet a nabízet jim možnosti uplatnění i v jiných sférách, pokud za-
městnance již nenaplňuje jeho náplň práce. K danému zjištění je vždy zapotřebí, aby 
vedoucí zaměstnanec byl na své pozici oprávněně. Provádí se každoroční rozhovor je-
den na jednoho, vedoucí se svým podřízeným. Ten slouží k prodiskutování a sdělení 
všeho, co má každý z nich na srdci. Krom jiného se rozebírají stanovené roční cíle, a 
především spokojenost v týmu a výkon zaměstnance s náplní jeho práce. Samozřejmě 
pokud je jeden z uvedených nespokojen, tak se dané řeší operativně kdykoliv v prů-
běhu roku. Poté přichází na řadu právě možnost zaměstnanci upravit jeho náplň práce 
či nabídnout přesun na jinou pozici. 

2.3 Rozhovory 

Empirické šetření probíhalo pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Cílem diplomové 
práce je zhodnotit systém péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů v dané spo-
lečnosti a vytvořit návrh na inovace. K tomu jsou zapotřebí právě provedené rozhovory. 
Celkem bylo požádáno 10 pracovníků působících na vedoucích pozicích, prostřednic-
tvím e-mailu, kde byli respondenti ubezpečeni o naprosté anonymitě. V úvodním e-
mailu s prosbou o poskytnutí rozhovoru, byl taktéž zaslán i seznam otázek, aby si jed-
notlivý respondenti mohli představit čeho přesně se daný rozhovor týká. Rozhovory se 



 56 

podařilo uskutečnit s 9 vedoucími pracovníky. Jednotlivé rozhovory byli realizovány dle 
časových možností v období od 25.06.2021 do 22.07.2021. Každý z nich byl po odsou-
hlasení nahráván pro možnost dalšího zpracování do kapitol této diplomové práce. 
Vyhrazený čas na jednotlivé rozhovory byl 1 hodina, s tím, že většina rozhovorů se do 
daného časového úseku stihla provést, v opačném případě byl rozhovor dokončen ně-
kolik minut po časovém limitu. U všech respondentů se autorka diplomové práce se-
tkala se vstřícností a aktivním přístupem. 

2.3.1 Analýza rozhovorů 

V tabulce níže jsou uvedeny základní údaje o respondentech, jako je pohlaví či věk, ale 
i pracovní pozice, na které působí. Dále je zde také uvedeno kolik let již pro Společnost 
XY pracují a jak dlouho jsou na dané vedoucí pozici. Z tabulky je znatelné, že respon-
denti zde pracují dlouhá léta, což značí nízkou fluktuaci zaměstnanců. Vedoucí pozice 
obsazují jak ženy, tak muži, není viditelná převaha ani jednoho pohlaví. Co se týče vě-
kového průřezu, průměrný věk dotazovaných je zhruba 42 let. Z úsudku autorky diplo-
mové práce se jedná o věk, kdy má jedinec již nasbírané znatelné zkušenosti a vědo-
mosti a zároveň je vyspělí k určitým pravomocem, které mu zaměstnavatel svěří. 
 

Respondent Pohlaví Věk Pracovní pozice Jak dlouho 

pracujete ve 

Společnosti 

XY? 

Jak dlouho 

pracujete na 

dané pozici? 

R1 Žena 45 
Vedoucí podpory 

obchodu ŽP 
15 let 7 let 

R2 Žena 37 
Vedoucí oddělení 

metodiky 
9 let 

7 let  

 

R3 Žena 48 Vedoucí HR oddělení 13 let 1 rok 

R4 Žena 34 
Vedoucí podpory 

obchodu 
5 let 2 roky 

R5 Žena 37 
Vedoucí podpory 

obchodu NŽP 
9 let 2 roky 

R6 Muž  33 
Vedoucí oddělení 

marketingu 
6 let 5 let 

R7 Muž 46 Vedoucí IT oddělení 8 let 3 roky 

R8 Muž 50 
Vedoucí právního 

oddělení 
17 let 8 let 

R9 Muž 47 
Vedoucí oddělení li-

kvidace 
11 let 6 let 

 
Tabulka 3 Základní údaje respondentů. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 



 57 

 
Autorka diplomové práce si vybrala tři rozhovory, které jsou níže podrobněji přepsány 
do písemné formy. Jedná se o ženu, uvedenou v tabulce jako respondent číslo 1, pro 
účely této práce bude uváděna jako paní Alena. Druhým respondentem je muž z ta-
bulky pod označením R6, pro tuto práci bude dále uváděn jako pan Libor. A třetím re-
spondentem je žena, v tabulce pod označení R4, pro zbytek práce uváděna jako paní 
Jana. 
 

Výsledky rozhovoru s paní Alenou 
 
Paní Alena pracuje ve Společnosti XY již 15 let. Z toho sedmým rokem jako vedoucí 
podpory obchodu životního pojištění.  
 
První skupina otázek se týkala motivace. Paní Alena disponuje mnoholetými zkuše-
nostmi a získání vedoucí pozice znamená jediné, a to dobře odváděnou práci. K tomu 
a k setrvání ve společnosti po dobu 15 let ji především motivuje přístup kolegů. Jak 
sama uvedla, vždy se najde někdo, kdo vytvořenou harmonii narušuje, ale celkově se 
vždy setkala s lidmi, se kterými se jí dobře pracuje. Dané vztahovala jak na nadřízené, 
kteří hodnotí její práci, tak i na podřízené, se kterými se ji výborně pracuje i na kolegy 
z jiných útvarů, se kterými musí často jednat. Zmínila, že ji vyhovuje nastavení s nadří-
zenými, kteří ji nechávají volnou ruku a berou v potaz nápady její a celého jejího týmu. 
U otázky, která ze dvou skupin faktorů ji více motivuje ke kvalitně odváděné práci, zdali 
úspěch, ocenění, uznání či jistota pracovního místa díky smlouvě na dobu neurčitou a 
pracovní podmínky, uvedla: 
 
„Béčko jsou jistoty, ty vyžaduji automaticky, ale nemotivují mě k tomu, abych mou 
práci odváděla na kvalitní úrovni. Takže říkám za „A“. Pokud mě někdo pochválí, ocení 
mou práci, je to známkou, že to dělám dobře. Funguji na metodu cukru, pěkně znějících 
slov.“ 
 
Benefity, které paní Alena nevyužívá či s nimi není spokojena, se týkají spíše sportov-
ních možností. Sportovní ligy Společnosti XY se neúčastní, firemní posilovnu nenavště-
vuje a Multisport kartu nevyužívá. Pokud by, ale byla Multisport karta plně hrazena za-
městnavatelem nebo alespoň z velké části, tak by si o ni zažádala a využívala by ji na 
relaxační programy. Dále nevyužívá volný den pro dobrovolnictví, kde uvedla důvod, 
že již na to nemá kapacitu a především sílu. V rozhovoru následovala otázka, zdali je 
to pouze o vytíženosti paní Aleny nebo zdali je pro ni benefit dostatečně popsaný, aby 
věděla, jak ho přesně využít.  
 
„Když se nad tím zamyslím, tak možná na tom něco bude. Například u těch sportovních 
aktivit, ty ligy. Úplně si netroufnu říct, jak to funguje. Multisportka je profláklá a i kdy-
bych si nebyla jistá, tak na jejich stránkách je informací dost. Ale na naše firemní ligy 
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by se mohl někdo z markeťáků nebo HR víc podívat a podávat podrobnější info, nevím, 
kdo to má na starosti.“ 
 
Paní Alena naopak ráda využívá týden dovolené navíc a 5 dní volna pro případ nemoci 
či nahodilých událostí, jako je zařizování na úřadech apod. Dalším benefitem, který vy-
užívá jsou stravenky. Jedná se o benefit, který není volitelný, ale i přesto ho paní Alena 
využívá ráda. Dalším finančním benefitem je příspěvek zaměstnavatele do systému 
Cafeterie. Spokojena je se slevami na určitou nabídku produktů a mezi poslední řadí 
různé firemní akce. Upřesnění dle jejích slov: 
 
„Co využívám je rodinný den. Kde je pronajatý zábavní park a máme na zaměstnance 
určitý počet vstupenek. Potom se dělají asi dvakrát do roka na dvorku setkání pro 
všechny zaměstnance. Jedná se o spoustu stánků s jídlem a pitím a živou kapelou.“ 
 
Informovanost hodnotí kladně, pouze by zlepšila rozepsání jednotlivých benefitů. Cel-
kově je s nabídkou zaměstnavatele spokojena, ale potěšila by ji pozornost například 
ve formě vitaminového balíčku před Vánoci.  
 
V rámci systému péče o zaměstnance, začínal rozhovor otázkou na pracovní prostředí. 
Na budově jsou převážně openspace, se kterými je paní Alena spokojená, jelikož se 
v jejím týmu musí hodně spolupracovat. Budova ji přijde nová, příjemně zařízená a 
čistá. Pro schůzky využívá zasedací místnosti či zvukotěsné buňky. Jedinou výtku 
uvedla ke změnám, které nastali při pandemii Covid-19, ke kterým patří zavedení sdí-
lených pracovních míst. Pracovní dobu má flexibilní, od čeho se také odvíjí otázka pře-
sčasů, které se dle jejích slov neřeší. Někdy pracuje například do sedmi do večera a 
vykompenzuje si to volnem v jiný den. 
 
„Já osobně se řídím schůzkami. Nemám jasně stanovenou pracovní dobu, ale odvíjí se 
mi to od mé práce a schůzek. Řeším si ji sama, takže mám flexibility až až, což mi vy-
hovuje. Každopádně musím být přítomna na centrále mezi 9 – 15 hodinou. To je takové 
místní nepsané pravidlo. Co se, ale týče mého týmu, má jasně nastavené směny, které 
je zapotřebí dodržovat.“  
 
Za nejdůležitější faktor na pracovišti považuje paní Alena lidi. Ať už se jedná o kolektiv, 
se kterým napřímo pracuje, tak i o všechny ostatní, se kterými se na budově setkává. 
Je si jista, že pokud by nefungovali vztahy na pracovišti, tak by z práce byla nešťastná 
a určitě by ve Společnosti XY nesetrvala tolik let. Zároveň by uvítala rozvinutější oblast 
vzdělávání zaměstnanců, jelikož je vždy, co nového nabídnout, v čem se rozvíjet. Cel-
kově je se zavedeným systémem péče o zaměstnance spokojena. 
 
„Jsem člověk, který nesetrvává v ničem, v čem není spokojen. Tudíž léta strávená v naší 
firmě hovoří za moji spokojenost.“ 
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Výsledky rozhovoru s panem Liborem 
 
Pan Libor pracuje ve Společnosti XY již šestým rokem. Z toho 5 let pracuje na pozici 
vedoucího marketingového oddělení.  
 
Mezi první otázky patří otázky týkající se motivace. Pana Libora motivuje k setrvání ve 
Společnosti XY především velká míra svobody ve vykonávání jeho práce a možnost 
realizace nápadů. K tomu, aby svou práci odváděl dobře přisuzuje fakt, že ho práce 
baví. Při rozhodování u otázky, co ho více motivuje ke kvalitně odváděné práci, zdali 
úspěch, ocenění, uznání či jistota pracovního místa díky smlouvě na dobu neurčitou a 
pracovní podmínky, nezaváhal ani na okamžik a odpověděl jednoznačně za A, uplat-
nění svých schopností. 
 
„Tady se nemám nad čím rozmýšlet, jasný áčko.“ 
 
Benefity typu příspěvek na penzijní spoření, zvýhodněné životní pojištění řadí pan Li-
bor do kategorie jím nevyužívaných. Ovšem uvedl, že tomu tak je nyní, jelikož se o pod-
mínky a výhody těchto benefitů prozatím řádně nezajímal. Nebrání se možnosti, že za 
pár měsíců, či rok, může svůj postoj změnit a řadit tyto benefity k žádoucím. Naopak 
rád využívá Multisport kartu, posilovnu, která se nachází přímo na centrále či Cafeteria 
systém a slevy na produkty. Pan Libor je aktivně a sportovně založený člověk, proto mu 
sportovní benefity také tolik vyhovují a rád je využívá. 
 
„Jsem sportovec od mala, takže osm stovek za Multisportku mě nezabije a to si pište, 
že ji pořádně za ten měsíc využiju. Z ostatních benefitů jsem využil slevu na pojištění 
auta a Cafeterie mi přijde fajn. Alespoň tam máme kredit od firmy a za co ho využijem 
je čistě na nás. Jediný, co mě trochu chybí je občerstvení na pracovišti, ikdyby to bylo 
jednou do týdne, nebo jen ovoce, ale bylo by to moc příjemný, hlavně po tý posilce. A 
zavedl bych jazykové kurzy, ty jsou podle mě v dnešní době velmi žádaným benefitem, 
který je navíc prospěšný.“ 
 
Informovanost o nabízených benefitech hodnotil pan Libor kladně. Nic by na popisu 
ani formě sdělení neměnil, přijde mu dostačující mít souhrnné informace uvedené na 
intranetu. Uvedl, že je celkově spokojen se zavedenými benefity, pouze s úsměvem 
dodal, že by Multisport karta mohla být plně hrazena zaměstnavatelem a byl by nej-
spokojenější. 
 
V sadě otázek k systému péče o zaměstnance bylo na prvním místě pracovní prostředí. 
Pan Libor je s prostředím, ve kterém pracuje spokojený až na zavedení sdílených pra-
covních míst. Celkově ho hodnotí jako moderní, čisté s nápaditými novinkami, kterými 
jsou například odhlučněné buňky, které jsou vhodné pro malá jednání o maximálně 4 
lidech či vyřízení si telefonátu.  
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Pracovní režim má pan Libor flexibilní, je si pánem svého času. Velmi mu to vyhovuje. 
Zároveň uvedl, že je to pro něho nejdůležitější faktor na pracovišti, jelikož by nemohl 
pracovat v přesně stanovené pracovní době. Co se týče přesčasů, jak uvádí, nelze je 
dle jeho slov spočítat: 
 
„To nespočítám. Mám to flexibilní, takže některý den pracuji déle a někdy končím dřív, 
dle své potřeby. Ale samozřejmě, že takle toho člověk odpracuje víc, jelikož nemá 
úplně pojem o čase. Ale rozhodně bych neměnil, nemohl bych být zaměstnaný na 
práci od do.“ 
 
Na otázku, jakou oblast ze systému péče o zaměstnance by uvítal rozvinutější odpo-
věděl pan Libor, že by to nenazval rozvinutější, ale pracovní prostředí. Byl by rád, kdyby 
bylo možné si moci sami regulovat klimatizaci, nyní je to automaticky přednastaveno. 
Uvedl také, že i k povaze práce by ho potěšila kvalitnější technika, ať už se jedná o 
hardwarové vybavení, tak i o softwarové. Celkově je se systém péče o zaměstnance 
spokojen. 
 

Výsledky rozhovoru s paní Janou 
 
Paní Jana pracuje ve Společnosti XY celkem 5 let. Nyní je vedoucí týmu podpory ob-
chodu po dobu dvou let. 
 
K setrvání ve společnosti ji motivuje především firma samotná. Zázemí společnosti, 
podmínky, které nabízí a známé jméno Společnosti XY. K tomu, aby dobře odváděla 
svou práci ji motivuje především to, že něco dokáže, jde si za svým cílem. Motivace, že 
se může posunout na lepší pozici, vyšší pozici v rámci společnosti. Na otázku co více 
paní Janu motivuje, zdali uplatnění jejích schopností, uznání, ocenění či úspěch nebo 
jistota pracovního místa díky smlouvě na dobu neurčitou a pracovní podmínky, odpo-
věděla jednoznačně: 
 
„Určitě za A. To, že se mohu realizovat, že mě někdo ocení a ví o mých kvalitách mě 
žene kupředu. Jedině tak mohu budovat kariéru. Béčko jsou prostě jistoty. Ty jsou sa-
mosebou potřeba, ale v dnešním novodobém světě se nebojím o práci. Myslím si, že 
bych s klidem našla uplatnění i u konkurence, a to bez problému.“  
 
Z nabídky benefitů pro ni nejsou atraktivní sportovní akce, rodinný den. Spokojena není 
se systémem Cafeterie. Rodinný den nevyužívá, jelikož sama děti nemá. Nespokoje-
nost s Cafeterií odůvodnila tím, že je nucena si něco vybrat, aniž by to potřebovala. 
Raději by příspěvek, který zaměstnavatel svým zaměstnancům do systému Cafeterie 
nahrává, měla jako odměnu či jinou složku přímo ve mzdě. Naopak mezi vítané bene-
fity řadí Multisport kartu, kterou ráda využívá. Dle jejích slov je to šikovné, lze uplatnit 
na nepřeberné množství aktivit. Další benefity, které ráda využívá jsou produktové 
slevy a dny volna. Slevy na produkty společnosti uplatňuje například na povinné ručení 
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či pojištění domácnosti a cestovní pojištění. Po uplatnění slevy je pojištění levnější a 
výhodnější než u konkurence. Mezi dny volna, řadí především možnost využít 5 dní sick 
days. Benefit, který firma nenabízí a paní Jana by ho v portfoliu uvítala a využívala na 
100 %, jsou jazykové kurzy.  
 
„Určitě bych v dnešní době, a navíc v takového společnosti nabízela jazyky. Já bych je 
brala všema deseti. Myslím si, že by to byl velmi oblíbený benefit. Navíc od kamarádů 
vím, že ostatní firmy ho již v praxi běžně nabízejí svým zaměstnancům. Je nová doba 
a rovnou rozvíjet se v jazycích k ní prostě patří. Hodně by si u mě firma šplhla.“ 
 
Paní Jana si myslí, že informovanost o nabízených benefitech je dostačující, pokud by 
měla konkrétně něco navrhnout na zlepšení, tak pouze mít jednotlivé benefity lépe 
popsané a umístěné více na očích zaměstnanců. Celkově by řekla, že benefity mají 
hezky nastavené, nemůže si stěžovat. 
 
Co se týče systému péče o zaměstnance a pracovního prostředí, prostory hodnotí jako 
novodobé, moderní. Výtku má pouze ke sdíleným pracovním místům. Není tudíž mož-
nost se v práci sejít jako tým, všichni dohromady.  
 
Paní Jana má nastavenou flexibilní pracovní dobu, která jí vyhovuje. Pracuje tak, jak je 
potřeba. Přesčasy dle jejích slov neřeší. Jednou napracuje více, jindy má možnost si 
daný čas vynahradit volnem. Sama o sobě říká, že není člověk, který by mohl pracovat 
v jasně nalajnovaném čase. Flexibilní pracovní dobu vždy vyhledávala a teď když ji má, 
tak je s ní nadmíru spokojená. 
 
Za nejdůležitější faktor na pracovišti považuje vzdělávání. Ať už se jedná o jazykové 
kurzy, které by ráda viděla v nabídce benefitů, tak i školení. Uvádí, že by celkově toto 
odvětví mohlo být ve Společnosti XY lepší. Je zapotřebí mít zaměstnance řádně pro-
školené a jednotlivá školení také opakovat, aby se jim informace stále oživovaly. Oh-
ledně zaškolení zaměstnanců je spokojena, jelikož je to v kompetenci vedoucích týmů. 
Sama uvádí, že na zaškolení nového zaměstnance klade veliký důraz. Zařizuje nováč-
kovi veškeré možné školení pro poznání společnosti, dále jednotlivý kolegové z jejího 
týmu se nováčkovi věnují a zaškolují na práci, kterou bude zastávat. 
 
„Vzdělávání by mohlo být na lepší úrovni. Je opravu zapotřebí každého nováčka po-
řádně zaškolit a uvést do obrazu naší pojišťovny. Aby měl přehled, věděl na koho, a 
s čím se obrátit, co vůbec děláme. Já osobně se nováčkům snažím zařídit tu nejlepší 
péči, aby se nevyděsili a neutekli. Je to v mé kompetenci, kolegové jsou vstřícní, takže 
jim vždy plánuji schůzky a postupně si nováčka zařazujeme do týmu a zapracováváme. 
V průběhu absolvuje další školení, jako obecně i ostatní zaměstnanci, ale je to trochu 
oříšek zajišťovat školení. A co potom přeškolování, aby se jim ty informace pořád do-
kola v hlavě oživovali. Nestačí to říct jednou a myslet si, že to člověk má vše v hlavě i za 
tři roky.“ 
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Vzdělávání by tedy paní Jana uvítala i jako rozvinutější oblast v rámci společnosti. Cel-
kově si myslí, že nastavený systém péče o zaměstnance je na dobré úrovni, ale je vždy 
co zlepšovat. A toho by se firma měla držet a jít pořád kupředu.  
 

Celkové výsledky rozhovorů 
 
V úvodu rozhovoru byli všichni respondenti tázáni, co je motivuje k dobře odváděné 
práci a co k setrvání ve společnosti. Odpovědi se velmi opakovali, názorně lze vidět 
v grafech uvedených níže. Nejčastější odpověď na motivaci k dobře odváděné práci 
byla pochvala, uznání za dobře odvedenou práci. Ohledně motivace k setrvání ve spo-
lečnosti se nejvíce vyskytovala odpověď přímo odkazující na nastavení a chování firmy, 
podmínek, které nabízí.  
 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf 1 Co Vás motivuje k dobře odváděné práci? 



 63 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
 

Téma benefity podle provedených rozhovorů je spíše individuální záležitostí. Každému 
se z nabízeného líbí něco jiného. Ale i přesto se tady odpovědi poměrně opakovali. 
Celkem šest respondentů uvedlo, že není spokojeno či nevyužívá Multisport kartu, be-
nefit, který je přitom obecně tak vyhlášený. Důvody se zde dělili mezi nesportovce a 
zaměstnance, kteří by ji využívali, pokud by byla hrazena zaměstnavatelem. Pro ty, kteří 
uvedli, že sport není jejich preferovanou volnočasovou aktivitou, se mezi nechtěné be-
nefity řadí i sportovní liga či využití posilovny, která se nachází přímo na budově. Po 
dvou odpovědích respondentů si také získala pozici neoblíbenosti Cafeterie a rodinný 
den. Cafeterii neradi využívají z důvodu nuceného utracení finančního příspěvku od za-
městnavatele, na aktivity či produkty, které nepotřebují. U rodinného dne byl důvod 
pochopitelný, jedná se o respondenty, kteří jsou bezdětní.  
 
Mezi benefity, které jsou oblíbené patří rozhodně dny volna. Tuto odpověď uvedlo šest 
respondentů. Jsou spokojeni s týdnem dovolené nad rámec stanovený zákonem, plus 
mají možnost vyčerpat 5 dnů na pochůzky po úřadech, nahodilé události, nemoci (tzv. 
sick days). Mezi dny volna se také řadí ty pro dobrovolnickou činnost. Dalším oblíbe-
ným benefitem se staly výhodné nabídky pojištění a připojištění pro zaměstnance, 
které uvedlo taktéž 6 respondentů. Mezi ty se řadí slevy na produkty, životní pojištění 
či penzijní připojištění. Se systém Cafeteria uvedlo spokojenost celkem pět respon-
dentů. Vyhovuje jim možnost rozmanitého výběru v jejich nabídce. Celkem 4 respon-
denti uvedli spokojenost s benefity zaměřenými na sport, kde vyjmenovali využití Mul-
tisport karty a návštěvy posilovny. Zároveň část z nich podotkla, že by byla mnohem 
spokojenější, pokud by jim zaměstnavatel Multisport kartu hradil v plné výši. Mezi 
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Graf 2 Co Vás motivuje k setrvání ve Společnosti XY? 
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poslední oblíbené benefity, které se při rozhovorech opakovali jsou firemní akce. Ať už 
se jedná o rodinný den či ostatní akce pořádané firmou. Respondenti uvedli, že je velmi 
příjemné se sejít s kolegy neformálně, pobavit se u dobrého občerstvení. Jedná se o 
akce pořádané ve venkovních prostorech Společnosti XY se stánky s občerstvením a 
programem jako je například živá kapela. Rodinný den oceňují zaměstnanci s dětmi, 
kdy firma pronajme celý zábavní park a rozdá zaměstnancům určitý počet vstupenek 
na osobu. Až na jednoho respondenta všichni vědí, že informace k jednotlivým bene-
fitům mají uvedené na intranetu Společnosti XY, pouze jeden respondent uvedl, že se 
o podrobnosti nezajímal, tudíž ani neví, kde jsou informace uvedeny. Obdobně se od-
povědi shodli, že by bylo vhodné jednotlivé benefity podrobněji rozepsat, co se tyká 
například jejich možnosti využití.  
 
Tabulka níže znázorňuje souvislost mezi věkem respondenta a využívání sportovních 
benefitů, konkrétně Multisport karty. Tři dotazovaní, uvedli že nevyužívají Multisport 
kartu, jelikož si ji musí plně hradit. Pokud by byla placena zaměstnavatelem využívali 
by ji. Ostatní, kteří ji nevyužívají, sportovním aktivitám jednoduše neholdují. Z tabulky 
lze vyčíst, že i přes cenu Multisport karty ji využívají mladší zaměstnanci. Ti, kterým 
sportovní aktivity nic neříkají jsou naopak starších ročníků. Lze tedy usoudit, že určitý 
vliv na využívání Multisport karty má věk. Mladší ročníky rádi využívají sportovní aktivity, 
starší ročníky vyhledávají jiné typy benefitů. 
 
 
 

Respondenti (Věk) Využíváte Multisport kartu? 

R1 (45) - NE 

R2 (37) ANO - 

R3 (48) - NE 

R4 (34) ANO - 

R5 (37) - NE 

R6 (33) ANO - 

R7 (46) - NE 

R8 (50) - NE 

R9 (47) - NE 

 
Tabulka 4 Souvislost mezi věkem respondentů a využíváním Multisport karty. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Osm respondentů uvedlo, že by uvítali nabídku rozšířenější o žádané typy benefitů. 
Jejich návrhy se poměrně opakovali, jak lze názorně vidět v grafu níže. Čtyři se shodli 
na občerstvení na pracovišti. Ať už by bylo poskytováno určitý den v týdnu, nebo by se 
jednalo o ovoce a nápoje, rozhodně by daný krok společnosti uvítali. Pro tři respon-
denty by byl zajímavý jazykový kurz, aby se mohli sami zdokonalovat. Jednotlivě byl 
návrh také vitaminového balíčku rozdávaného zaměstnancům před Vánoci, jako po-
zornost zaměstnavatele či vytvoření relaxační místnosti pro odpočinek. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Celkově hodnotili respondenti portfolio nabízených benefitů kladně. Působí na ně 
hezky nastavené. Uvítali jeho širokou nabídku plus by každý rád doplnil některý z výše 
zmíněných benefitů. I při celkové spokojenosti se v pár odpovědích objevila, že by byli 
více spokojeni, kdyby firma hradila plně Multisport kartu či kdyby nabízela právě zmí-
něné jazykové kurzy či zdarma poskytovala občerstvení na pracovišti. 
 
 V sadě otázek k systému péče o zaměstnance se první otázka týkala pracovního pro-
středí. Pracovní prostředí vyhovuje všem dotazovaným. Tři respondenti dodali, že 
pouze zavedení sdílených pracovních míst není příjemné. V odpovědích se vyskytla 
chvála moderního prostředí i budovy jako takové, zavedení odhlučněných buněk, no-
vého vybavení v zasedacích místnostech. 
 
Osm z devíti respondentů má nastavenou flexibilní pracovní dobu, která vyhovuje pěti 
z nich. Dvěma napůl a jednomu nevyhovuje vůbec. Nevyhovující pracovní režim odů-
vodnil dotazovaný tím, že odpracuje mnoho přesčasů, jelikož má flexibilní pracovní 
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dobu a raději by ji měl přesně stanovenou či proplácené přesčasy. Armstrong a Taylor 
(2015) uvádějí, že flexibilní práce se odchyluje od standardních nebo běžných postupů 
a způsobů s cílem zlepšit využití schopností a udržení spokojenosti zaměstnanců. Zde 
se teorie s praxí odchýlila. Z osmi respondentů flexibilní pracovní doba vyhovuje pěti 
z nich. S níž sice odpracují mnoho přesčasů, ale vyhovuje jim, že si jiný den zase vez-
mou více volna. Určují si pracovní dobu dle své práce a možností a zároveň dle svých 
soukromých aktivit. Pouze jeden respondent má pevně nastavenou pracovní dobu, ale 
je s ní spokojen. Snaží se jí dodržovat, tudíž přesčasů týdně odpracuje pomálu.  
 
Jako nejdůležitější faktor na pracovišti se stal pracovní režim a kolektiv. Jak kolektiv, 
tak pracovní režim si získali tři příznivce mezi respondenty. Dva z dotazovaných uvedli, 
že je pro ně nejdůležitějším faktorem vzdělávání a školení zaměstnanců. Pouze jeden 
respondent uvedl komunikaci a funkčnost veškerého vybavení. Komunikace v rámci 
firmy, uvedl respondent, je na dobré úrovni, co se funkčnosti vybavení týče, jinak někdy 
někde něco vázne, dle jeho slov. Komentoval, že ale převážně všichni, se kterými se již 
setkal byli komunikativní a vstřícní. Názorně jsou odpovědi na tuto otázku zobrazeny 
v grafu níže. Ohledně kolektivu se objevily názory typu dobrých vztahů na pracovišti, 
jak v týmu, tak i ve zbytku firmy, skvělá spolupráce s ostatními kolegy. Pracovní režim, 
těm, co ho uvedli jako nejdůležitější faktor, vyhovuje, mají flexibilní pracovní dobu, 
pouze má nedostatek, že většinou pracují déle jelikož nesledují odpracovaný čas. Uve-
dené vzdělávání se hojně vyskytovalo i v odpovědi na následující otázku. Zde bylo uve-
deno, že by jeho úroveň mohla být lepší, jelikož je zapotřebí mít řádně proškolené za-
městnance a školení jim i opakovat, pro oživení znalostí.  
 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Rozvinutější oblast ze systému péče o zaměstnance by respondenti uvítali především 
oblast vzdělávání. Tuto odpověď uvedlo šest z dotazovaných. Pod vzděláváním se 
schovává také školení a zaškolení zaměstnanců. Většina z vedoucích zaměstnanců 
uvedla, že je potřeba klást důraz právě na zaškolení při nástupu nového člena týmu. 
Aby se seznámil s povahou své práce, s programy, co a jak funguje a také s vybavením, 
co a jak má používat. Pro všechny členy týmu se poté snaží zajišťovat různá školení, 
aby měli informace oživené, ale uskutečnit taková školení už bývá občas kompliko-
vané. Zbylí tři respondenti uvedli odlišné odpovědi. Jeden z nich uvedl, že by uvítal no-
vější IT vybavení. Další, že by nenazval úplně rozvinutější, ale zaměřil by se na pracovní 
prostředí. Byl by spokojen, kdyby byla možnost si ovládat klimatizaci (nyní řešeno au-
tomaticky) a za kvalitnější techniku, kde uvedl programy, hardwarové vybavení. Po-
sledního dotazovaného nenapadlo nic, co by uvítal rozvinutější. 
 
Celkově se zavedeným systémem péče o zaměstnance ve Společnosti XY jsou za-
městnanci spokojeni. Někteří uvedli s poznámkou, že je vždy co zlepšovat, ale hodnotí 
systém na dobré úrovni nebo že si firma stojí dobře, až na oblast vzdělávání. Další re-
spondent řekl, že jinak by přeci tak dlouho u společnosti nebyl. 

2.3.2 Shrnutí rozhovorů 

Společnost XY působí kromě českého trhu i na spoustě zahraničních. Autorka si pro 
tuto diplomovou práci vybrala pouze český trh. Respondenti, zaměstnanci na vedou-
cích pozicích, pracují na centrále společnosti, která sídlí v Praze. Šetření bylo v určitých 
otázkách vztaženo na centrálu společnosti, nikoliv na ostatní budovy či obchodní místa 
(ty jsou i často v rukou externích zaměstnanců). Šetření bylo provedeno napříč různými 
odděleními, kterými Společnost XY disponuje. Od obchodu, přes IT, HR, likvidaci, právní 
oddělení až po marketing. 
 
Z analýzy výsledků provedených rozhovorů vyplývá, že celkově jsou zaměstnanci spo-
kojeni s nabídkou benefitů i se zavedeným systémem péče o zaměstnance. Nicméně 
téměř všichni dotazovaní vždy uvedli nějakou výtku či námět na zlepšení. K dobře od-
váděné práci jsou určitým faktorem motivováni všichni, stejně jako k setrvání ve Spo-
lečnosti XY. To, že komplexně je nabídka benefitů široká potvrdili odpovědi, jelikož si 
každý dokázal vybrat něco, s čím je spokojen a rád využívá. Poměrně shodné názory a 
náměty byly na benefity, které by zaměstnanci uvítali, kdyby Společnost XY nabízela či 
pozměnila. Jednalo se především o poskytování občerstvení na pracovišti a to zdarma. 
Spokojeni by byli i s nápoji, či s ovocem, nebo občerstvením poskytovaným například 
jeden den v týdnu. Jako další by uvítali jazykové kurzy. Rádi by se rozvíjeli, někteří pro 
povahu své práce, celkově ale pro rozvíjení své osobnosti jako takové. Stojí si za názo-
rem, že vhodným benefitem v dnešní době je i nabídka firmy rozvíjet osobnost člověka 
jako takovou, a ne pouze pro potřeby k výkonu jejich práce. Mezi nevyužívanými bene-
fity se vyskytla Multisport karta. Mohla by se stát oblíbeným, pokud by zaměstnavatel 
zájemcům o tuto kartu, hradil její měsíční poplatek. Což vyplynulo z odpovědí dotazo-
vaných zaměstnanců. Samozřejmě lidé, kteří nejsou sportovně založeni, tento benefit 
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nevyužijí ani po proplácení zaměstnavatelem. Naopak oblíbeným benefitem jsou dny 
volna. Společnost XY nabízí svým zaměstnancům týden dovolené navíc nad rámec ur-
čený zákonem. Dalších 5 dní, které může zaměstnanec čerpat na nahodilé zdravotní 
indispozice či zařizování na úřadech apod., jedná se o tzv. sick days. Tyto dva typy dnů 
volna jsou velmi oblíbenými. Kladně respondenti hodnotili výhodné nabídky pojištění 
a připojištění. Jedná se o slevy na produkty, výhodné životní pojištění či penzijní připo-
jištění. Vzápětí s pěti odpověďmi byla Cafeterie, kterou zaměstnanci rádi využívají na 
pokrytí části platby za dovolenou nebo si vyberou jiné nabídky z jejich širokého port-
folia.  
 
Z uvedeného je zřejmé, z jakého důvodu uvedla většina respondentů, že jako motivaci 
k setrvání ve Společnosti XY považují firmu samotnou. Jen z otázek benefitů vyplynulo, 
že mezi oblíbenými jsou dny volna a výhodné nabídky pojištění a připojištění. To jsou 
dva typy benefitů, které vycházejí přímo ze společnosti jako takové. Ostatní zmíněné 
jsou již nabídkou, kterou disponuje trh s benefity.  
 
Z rozhovorů vyplynulo, že jsou zaměstnanci spokojeni i se systémem péče o zaměst-
nance. I zde, měli povětšinou respondenti dovětek, který se týkal oblastí, které by uví-
tali rozvinutější. Nejčastěji, a to v šesti případech se jednalo o oblast vzdělávání. Pře-
devším o školení zaměstnanců. Prvotní zaškolení je v kompetenci každého vedoucího, 
ale další školení, jak uvedli, již bývají složitěji dostupná. Plus je zapotřebí zaměstnance 
školit průběžně, aby měli informace oživené. V rámci otázek k systému péče o zaměst-
nance byl probrán také pracovní režim. Osm z dotazovaných má nastavenou flexibilní 
pracovní dobu, se kterou je jich pouze pět naprosto spokojeno a neměnilo by za fixní 
pracovní režim. Zde se teorie uváděna Armstrongem a Taylorem (2015) rozchází 
s praxí. Dále z provedeného šetření vyplynulo, že společnost disponuje moderní budo-
vou a prostředím. Respondentům nevyhovuje zavedení sdílených pracovních míst, na 
které firma přistoupila čerstvě v souvislosti s pandemií Covid-19. Jelikož se jedná o no-
vinku, nelze říct, zdali se názor dotazovaných na sdílení pracovních míst nezmění. 
Přímo totiž souvisí se zavedením home office. Ten nebyl předmětem dotazování, ale 
jedná se také o změnu, která lidem vyhovuje i nevyhovuje. V tomto bodě tudíž autorka 
diplomové práce nebere odpovědi jako rozhodující, jelikož se jedná o čerstvou záleži-
tost. Ačkoliv se otázka ohledně nejdůležitějšího faktoru na pracovišti jeví jako velmi 
subjektivní, i zde se odpovědi opakovaly, což bylo poměrně překvapující skutečností. 
Jednalo se o kolektiv a pracovní režim. Vzápětí bylo vzdělávání. Kolektiv je pro zaměst-
nance velmi důležitým faktorem. Ve Společnosti XY jsou dle výsledků většinou vstřícní 
lidé s kolegiálním jednáním.  
 
Z celkového shrnutí výsledků provedených rozhovorů vyplynula spokojenost zaměst-
nanců a zároveň určité připomínky či náměty na zlepšení některých oblastí.  
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2.3.3 Navržená doporučení 

Na základě provedených devíti rozhovorů s pracovníky působícími na vedoucích pozi-
cích, lze vyhodnotit kladný přístup k firmou nabízeným benefitům i k zavedenému sys-
tému péče o zaměstnance. Situace ve Společnosti XY v těchto oblastech je velmi po-
zitivní. Určité nedostatky se však v rámci odpovědí respondentů projevily. Především 
v oblasti nabízených benefitů by zaměstnanci uvítali občerstvení na pracovišti, které 
by jim poskytoval zaměstnavatel zdarma. Byli by spokojeni i s nápoji či ovocem nebo 
s občerstvením v určitý den v týdnu. Zde je na zvážení zaměstnavatele, kolik by ho 
daný benefit stál finančních prostředků versus vyšší míra spokojenosti zaměstnanců 
(souvisí s tím i zamezení odbíhání zaměstnanců z pracoviště za koupí občerstvení či 
povzbuzení organismu jedince při dlouhém sezení za obrazovkou počítače nebo na 
více hodinové poradě). Dalším velmi chtěným benefitem jsou jazykové kurzy. I zde by 
bylo vhodné zvážit a inovovat nabídku benefitů a zařadit do ní jazykové kurzy. Jedná 
se v dnešní moderní době o velmi využívaný benefit. V jedinci takový benefit může roz-
vinout potřebu se vzdělávat, což vede ke smýšlení, které je přínosné pro další pracovní 
nasazení. Z pohledu zaměstnavatele by zřízení firemního vyučování cizích jazyků při-
neslo i možnost rozvinutým zaměstnancům nabídnout jiný typ práce či rovnou moci 
kvalitně obsloužit cizojazyčné klienty. Tito zaměstnanci by přinesli Společnosti XY i vy-
užití na jiných potřebných pozicích, kde je důležité ovládat cizí jazyk. Jako poslední 
v oblasti benefitů je návrh na změnu poskytování Multisport karet. V přispívání či plné 
úhradě Multisport karet zaměstnancům. Tím by si Společnost XY získala větší spokoje-
nost svých zaměstnanců. 
 
V oblasti systému péče o zaměstnance by se Společnost XY měla více zaměřit na vzdě-
lávání pracovníků. Vzdělávání vyplynulo jako jednoznačný bod, který by byl vhodný, 
aby se na něj Společnost XY více zaměřila. Je zapotřebí změnit nastavený režim ško-
lení. Mělo by se zahrnout více typů a druhů školení a nešetřit na jejich opakování u 
zaměstnanců, kteří dané školení již absolvovali.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit zavedený systém péče o zaměstnance a 
poskytované benefity ve Společnosti XY a následně vytvořit návrh na změny a inovace 
ve zkoumané oblasti. Jedná se o velmi podstatnou oblast v každé firmě. Zaměstna-
necká spokojenost přímo ovlivňuje ziskovost celé firmy. Z tohoto důvodu je podstatné 
na oblast benefitů a systému péče o zaměstnance klást vysoký důraz a pečovat o své 
zaměstnance jak nejlépe to lze. 
 
V první části diplomové práce jsou objasněny základní pojmy, které se prolínají celou 
prací až do empirické části práce. Jedná se především o motivaci, zaměstnaneckou 
spokojenost, benefity nabízené zaměstnavatelem a systém péče o zaměstnance. Jed-
notlivé pojmy byly pospány na základě prostudované odborné literatury a následně 
vysvětleny tak, aby jim každý porozuměl. Dále jsou použity v praktické části diplomové 
práce. 
 
Druhá část diplomové práce se již zabývala empirickým šetřením a představením vy-
brané Společností XY. První kapitola druhé části diplomové práce se zabývala použitou 
metodikou při empirickém šetření. Získávání informací o poskytovaných benefitech a 
zavedeném systému péče o zaměstnance probíhalo prostřednictvím obsahové ana-
lýzy veřejně dostupných a interních dat Společnosti XY. Další kapitola je věnována 
představení Společnosti XY, která působí v odvětví pojišťovnictví. Představuje nevý-
robní odvětví ekonomiky, jež zabezpečuje finanční eliminaci rizik. Pro zjištění pozice 
Společnosti XY na trhu pojišťovnictví byla provedena analýza konkurence. PEST ana-
lýza poukázala na zásadní faktory, které ovlivňují organizaci. Nejvýznamnějšími faktory 
se jeví ČNB a zákony České republiky či nařízení Evropské unie. Dalším zásadním pro-
blémem se stává výpadek internetu či mobilních služeb. To ohrožuje fungování celé 
společnosti. Porterova analýza pěti sil zkoumala konkurenční situaci v daném odvětví. 
Ukázalo se, že Společnost XY si stále obhajuje své postavení, díky podílu 26,7 %, na 
přední příčce českého trhu pojišťovnictví. Pomocí SWOT analýzy byly identifikovány klí-
čové silné a slabé stránky společnosti a možné příležitosti a hrozby. Pro udržení své 
pozice na trhu je zapotřebí, aby Společnost XY byla stále aktivní a krok před konkurencí. 
Měla by využít mezery na trhu, ale obezřetně, aby nevytvořila prodělečný produkt. 
 
Empirické šetření probíhalo pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které byly prove-
deny s devíti vedoucími pracovníky. Otázky byly zaměřené především na motivaci, za-
městnanecké benefity a systém péče o zaměstnance. Z analýzy výsledků rozhovorů 
vyplynulo, že jsou zaměstnanci celkově spokojeni s nabízeným portfoliem benefitů i 
se zavedeným systémem péče o zaměstnance.  
 
Společnost XY nabízí svým zaměstnancům poměrně značnou nabídku benefitů, přesto 
jsou žádoucí určité změny či přímo inovace, na které upozornily odpovědi respon-
dentů. Jedná se především o poskytování občerstvení na pracovišti a o rozšíření 
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nabídky benefitů o jazykové kurzy. Nejedná se pouze o zvýšení spokojenosti zaměst-
nanců, ale i o určité výhody plynoucí pro firmu jako takovou. Zajištění občerstvení 
může být provedeno různými metodami, které ve finále na zaměstnance budou půso-
bit pozitivně. Občerstvení povzbudí organismus zaměstnance při vícehodinové po-
radě či dlouhé práci za obrazovkou počítače. Zároveň se omezí odbíhání pracovníků 
z důvodu zakoupení si občerstvení. Jazykové kurzy naopak rozšiřují obzor zaměst-
nance a rozvíjí chtíč daného jedince se vzdělávat. Po absolvování kurzu a rozšíření ja-
zykových znalostí je takový zaměstnanec pro zaměstnavatele ještě více atraktivnější a 
ve finále může pomoci i s větší spokojeností klientů a rozšířením kmene s klienty. Mezi 
návrh na změny se řadí i poskytování Multisport karet, kde by zaměstnanci uvítali při-
spívání či plné hrazení daného poplatku. Zde by profitovali především zaměstnanci a 
zaměstnavatel jejich zvýšenou spokojeností.  
 
V oblasti systému péče o zaměstnance by bylo vhodné, aby se Společnost XY více za-
měřila na vzdělávání pracovníků. Jednoznačně to vyplynulo z odpovědí respondentů. 
Jedná se o velmi podstatnou část, do které spadá samotné zaškolení nových zaměst-
nanců na daných pozicích, průběžná školení a různé workshopy (vzdělávací aktivity 
s praktickými činnostmi). Právě školení, workshopy a jim obdobné metody je zapotřebí 
nejen jednorázově nabídnout svým zaměstnancům, ale aplikovat je opakovaně. Je ne-
zbytné informace, rady i různé triky (například na komunikaci s klienty) zaměstnancům 
stále opakovat, aby je měly oživené a neupadaly v zapomnění.  
 
V závěru práce si autorka diplomové práce dovolí navrhnout námět na další šetření 
uvnitř Společnosti XY, které nebylo součástí této práce. Jedná se o neustálé změny ve 
společnosti, které vyplynuly z náhodných rozhovorů se zaměstnanci na nižších pozi-
cích mimo empirické šetření. Tyto změny, ať už jsou ve větších měřítcích na měsíčních 
bázích či v malých měřítcích na denní bázi, práci samotnou, zaměstnancům, neusnad-
ňují, naopak většinou komplikují. 
 
Autorka diplomové práce provedla zhodnocení aktuálního stavu zavedeného systému 
péče o zaměstnance a nabízených benefitů, a následně vytvořila návrh, pro Společnost 
XY, na inovace a změny, které by vedly k větší spokojenosti zaměstnanců a celkově i 
k většímu úspěchu společnosti. Cíl diplomové práce se podařil naplnit. Vybrané téma 
je v dnešní době velmi podstatné ve většině odvětví, ne-li ve všech, vzhledem k rozvi-
nutému soukromému sektoru na českém trhu. Proto celá diplomová práce a její závěry 
jsou přínosem i ostatním firmám, jejím majitelům a zaměstnancům, kteří na svých po-
zicích mají za úkol se zabývat právě nabízenými benefity a zavedeným systémem péče 
o zaměstnance.  
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Příloha 1 Znění rozesílaného e-mailu se seznamem otázek. 

Dobrý den, paní Anonymní, 
 
ráda bych Vás poprosila o poskytnutí anonymního rozhovoru, jako podklad pro mou 
diplomovou práci na téma zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí. Stu-
duji poslední ročník na ČVUT a hodina Vašeho času (předpokládaná délka rozhovoru) 
by mi velmi pomohla. Dovoluji si Vám v příloze rovnou zaslat předpřipravený seznam 
otázek, abyste měla představu o průběhu případného rozhovoru.  
 
Mohu Vám zaručit naprostou anonymitu. Jednalo by se pouze o potřebné informace k 
praktické části diplomové práce. Po úspěšném dokončení diplomové práce, Vám ji s 
radostí poskytnu k náhledu. 
 
Děkuji za Váš čas a odpověď. 
 
 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne, 
 
 
 
Veronika Pražáková 
 
 
 
Příloha: 
 
Identifikace respondenta 
1. Kolik je Vám let?  
2. Jak dlouho ve společnosti pracujete?  
3. Na jaké pracovní pozici nyní pracujete?   
a. Jak dlouho pracujete na dané pozici? 
 
Motivace a benefity 
1. Co Vás motivuje k dobře odváděné práci a proč?  
a. K setrvání ve společnosti?  
2. Co z uvedeného Vás více motivuje ke kvalitně odváděné práci? 
a. Uplatnění svých schopností, ocenění, úspěch 
b. Jistota pracovního místa díky smlouvě na dobu neurčitou, pracovní podmínky 
3. Které benefity nabízené zaměstnavatelem nevyužíváte či s nimi nejste spoko-
jen/a? 
a. Z jakého důvodu? 
4. Které naopak využíváte rád/a, a jste s nimi spokojen/a? 
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a. Z jakého důvodu? 
5. Jaké další benefity byste uvítal/a, aby společnost zavedla do svého systému 
nabízených benefitů a proč? 
6. Jste dostatečně informován/a o nabízených benefitech?  
a. Co byste konkrétně navrhoval/a ke zlepšení informovanosti? 
7. Jak jste celkově spokojen/a s nabízenými benefity (případně uveďte důvod)? 
 
Systém péče o zaměstnance 
1. Jak jste spokojen/a s pracovním prostředím? 
2. Vyhovuje Vám Váš pracovní režim? 
a. Kolik hodin přesčasů týdně odpracujete? 
3. Co je pro Vás nejdůležitějším faktorem na pracovišti?  
a. Jak jste s daným faktorem spokojen/a?  
4. Jakou oblast ze systému péče o zaměstnance byste uvítal/a rozvinutější a proč? 
5. Jak jste spokojen/a se systémem péče o zaměstnance (případně uveďte dů-
vod)? 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 
že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
 
Jméno a příjmení: Veronika Pražáková 
V Praze dne: 12. 08. 2021 Podpis:  
 
Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


