
 
 



  



  



 

 

 

 

 



 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na zaměstnanecké benefity jako nástroj motivace ve vybrané 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Je rozdělena na dva segmenty - teoretickou a praktickou 

část. V teoretické části se jedná o vymezení základních pojmů v oblasti motivace a benefitů, 

jejich typy, formy, význam i trendy. V praktické části je největší pozornost soustředěna na 

dotazníkové šetření a provedení vlastní analýzy, včetně návrhů a reálných úprav.   
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ABSTRACT  

This thesis focuses on Employee Benefits as a Motivation Tool in a chosen company 

ArcelorMittal Ostrava a.s. It is divided into two parts - theoretical and practical ones. In the 

theoretical part,there are defined essential terms in the field of motivation and benefits, their 

types, forms, meanings and trends. In the practical part,there is a great deal of attention  paid to 

questionnaire investigation and completion of the analysis itself, including suggestions and real 

adjustments. 
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Úvod 

Zavedená a dobře prosperující firma si je vědoma, že dlouhodobě dosahovat uspokojivých 

výsledků hospodaření a být konkurenceschopnou, je společným úkolem všech, bez rozdílu na to, 

jakou kdo pracovní pozici ve společnosti zastává. Management, který se strategicky zaměřuje na 

rozvoj společnosti, používá k naplnění svých cílů kromě jiného, výkonné a spolehlivé 

zaměstnance. Pro jejich získání, udržení a rozvoj využívá řadu účinných nástrojů, kterými nejsou 

jen mzda, prémie a odměny, ale současně přichází s novými inovacemi, aby si své pracovníky 

udrželi a zároveň je motivovali k vyššímu pracovnímu výkonu.  

Významným motivačním nástrojem jsou zaměstnanecké benefity, které jsou určeny ke 

spokojenosti zaměstnanců, k vytváření podmínek, kterými by mohli sladit svůj pracovní i osobní 

život. Nenásilně tak posilují jejich vztah a přístup k firmě, stimulují je k sounáležitosti  

a spoluodpovědnosti za její chod a naplňování jejich cílů. Společnost, která takto účelně motivuje 

zaměstnance, vytváří zdravou podnikovou kulturu a atraktivitu na trhu práce.   

Ucelený systém odměňování zaměstnanců se správně zvoleným a dobře propracovaným 

systémem benefitů, přispívá ke zvýšení konkurenční výhody. Pro zaměstnavatele je také jeden ze 

způsobů, jak dosáhnout optimalizace daní a snížit mzdové náklady. Kvalifikovaní, kvalitní  

a vhodně motivovaní zaměstnanci jsou klíčovým faktorem k úspěšnému fungování společnosti.  

Cílem této bakalářské práce je posoudit současný systém poskytování zaměstnaneckých benefitů 

ve vybrané společnosti. Na základě provedeného dotazníkového šetření a následné analýzy 

posoudit preferenční požadavky zaměstnanců a navrhnout reálné úpravy, které povedou 

k naplnění strategických cílů zaměstnavatele a zvýšení motivace zaměstnanců.  
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1 Motivace  

Proč je i v dnešní době, kdy se neustále snižují náklady a je velká míra nezaměstnanosti, žádoucí, 

aby vedoucí pracovníci správně porozuměli významu motivace? Co vlastně navíc mimo mzdy 

může lidi v organizacích motivovat k tomu, aby je to vedlo nejen k cílům jich samotných,  

ale také ke spokojenosti jejich zaměstnavatelů? Proč porozumět významným psychologům  

a nevyužít tak pomyslného vodítka, které vytvořili, abychom mohli účinně motivovat a být 

motivováni? 

1.1 Význam motivace 

 Samotné slovo motivace vzniklo od slova motiv, které je odvozeno od latinského slova, 

„movere“ - pohybovat, hýbat, popohánět. Může vzbudit vnitřní přání, touhy, potřeby, ale také 

emoce. Tyto vnitřní impulzy, by ovšem nebyly efektivní, pokud by se také neaktivoval nezbytný 

faktor a tím je vůle. Bez odhodlání a snahy, by jen těžko mohly přinést člověku požadovaný 

výsledek. Motivací se tedy může nazvat vše, co přiměje člověka k činu, ač již vědomě  

či nevědomě. Tímto se vlastně stimuluje zájem druhého člověka a přivádíme jej do aktivity. [1,8] 

Organizace, které chtějí zajistit stabilní a vysokou míru výkonnosti svých zaměstnanců, které 

vedou k požadovaným výsledkům, si dobře uvědomují, jak velice je motivace důležitá. Nelze 

tedy opomenout ani vlastní potřeby zaměstnanců a jejich spokojenost s pracovními podmínkami. 

Docílí se tím dobrovolného vynaložení úsilí motivovaného, které závisí na jeho vůli, a zároveň se 

mu dává možnost se rozhodnout, v jaké míře bude chtít svou snahu vynaložit. [3,4] 

Peníze, ať už ve formě mzdy nebo finanční odměny, dozajista plní funkci ohodnocení za 

vykonanou práci a mají značnou motivující sílu. Zejména, pokud přicházejí pravidelně, 

uspokojují potřeby bezpečí a základní potřeby člověka.  Na rozdíl od většiny motivačních činitelů 

se množství peněz může měřit. Pro pracovníky jsou mnohdy i ukazatelem kariérního růstu, 

uspokojením potřeb sebeúcty, uznání či prestiže. Dosažením určitého platového maxima, se však 

může naopak zaměstnance připravit o jeho další motivaci v práci. [1] 



3 

Peníze nemusí vždy nutně přinášet štěstí a uspokojení, i když je význam peněz začleněn příliš 

vysoko. Moc peněz, jako stimulačního faktoru je krátkodobá, na některé zaměstnance působí 

více, než na jiné, a bohužel se to odráží i na morálce organizace [2,6] 

Je nutné si také uvědomit, že pokud se chce z každého člověka získat to nejlepší, mělo by se 

s ním zacházet jako s osobností a dát mu najevo, že je pro danou organizaci významným.  

V opačném případě, kdy se k zaměstnanci přistupuje jako k věci a majetku, a je jím 

manipulováno, dochází k jeho demotivaci a frustraci, což vede ke snížení jeho výkonu. [1,7] 

1.2 Proces a typy motivace 

Model procesu motivace souvisí s potřebami. Motivace je iniciována vědomým nebo 

mimovolným zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto pak vytváří přání něco získat, něčeho 

konkrétního dosáhnout. Stanovit si tak cíle, cesty a způsoby chování, které pomohou tyto potřeby 

naplnit. Pokud se tato strategie ukáže jako účelná, bude se moci opakovat. Pokud se neosvědčí, je 

téměř vyloučeno, aby se tyto kroky opakovaly. Proces motivace můžeme zjednodušeně znázornit 

obrázkem 1.1. [3,11]    

 

 

 

Obr.1.1 Proces motivace [3] 
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K pracovní motivaci směřují dvě cesty:  

 buď se lidé mohou motivovat sami tím, že je jejich práce naplňuje a splní jejich 

očekávání, ať už si ji naleznou sami nebo je jim předělena,  

 nebo jsou motivováni managementem pomocí metod, jakými jsou např. odměňování, 

možnost osobního růstu, uznání, prestiž, atd.  

Tyto zmiňované typy, jak původně zjistili Herzberg a kol., odpovídají členění dle motivace: 

 Vnitřní motivace - tuto motivaci si lidé vytváří sami a stanoví si tak svůj vlastní správný 

směr i cíl. Jedním z faktorů je odpovědnost, volnost konání, možnost vlastní kontroly.  

Ale také příležitost sami se rozvíjet, jak dovednostmi, tak i schopnostmi, které vedou 

k postupu a vyšším pracovním pozicím. Je tedy součástí jedince. 

 Vnější motivace - zahrnuje odměny, zvýšení platu, kariérní růst, ale také kritiku, kontrolu 

a tresty, ke kterým patří i nepopulární disciplinární řízení, odepření platu. Mohou mít 

výrazný účinek, ale jsou lidem vnuceny zvnějšku. [2,3] 

1.3 Teorie motivace 

Existují různé pohledy na motivaci. Velmi přínosnou část tohoto tématu, tvoří myšlenky  

a poznatky uznávaných psychologů. Nejvlivnějšími teoriemi tedy jsou: 

 Teorie instrumentality - opírá se o tvrzení, že odměny nebo tresty (politika cukru a biče) 

slouží k tomu, aby se lidé chovali nebo konali žádoucím způsobem. Instrumentalita jako 

taková, vzbuzuje přesvědčení, že pokud se vykoná jedna věc, povede to k věci jiné.  

Uplatňuje princip teorie, že člověk je do určité míry motivován k práci, jestliže odměny  

a tresty souvisí s jeho skutečným výkonem. Tato teorie je však podmíněna kontrolním 

systémem a nerespektuje řadu lidských potřeb. Navíc může být ovlivněna neformálními 

vztahy na pracovišti. [3]  



5 

 Teorie zaměřené na obsah - jsou známy jako teorie potřeb. Pokud není potřeba 

uspokojena, vytváří stav nerovnováhy související se zvýšením napětí. Opětovně 

dosáhneme rovnováhy tím, že definujeme cíl a zvolíme takový druh chování, abychom 

tohoto cíle dosáhli. Jednu a tutéž potřebu lze uspokojit řadou různých cílů, ale také může 

jeden samotný cíl, uspokojit více potřeb. 

Tímto tématem a teoriemi, se již zabýval Abraham Maslow, na něj navázal Frederick Hertzberg, 

a další. Nejvýznamnější je ovšem Maslowova hierarchie potřeb. [3] 

Tuto teorii autor naformuloval do pěti hlavních kategorií potřeb: 

1. Fyziologické jsou nezbytné pro přežití -  kyslík, potrava, voda, spánek. 

2. Jistoty a bezpečí - ochrana před nebezpečím, jistota dobrého zdravotního stavu, jistota 

zaměstnání. 

3. Sociální - sounáležitost, potřeba začlenit se do nějaké skupiny, potřeba lásky, 

přátelství. 

4. Uznání - potřeba mít stabilní a vysoké sebehodnocení, být respektován ostatními.  

5. Seberealizace - rozvíjet schopnosti a dovednosti, kariérní růst. [3,13] 

 Teorie zaměřené na proces - v těchto teoriích se motivace ovlivňuje pomocí 

psychologických procesů nebo síly. Jedná se o tzv. poznávací (kognitivní) teorie. 

Soustředí se na to, co vlastně iniciuje určité chování, co řídí, udržuje, ale i co ho 

zastavuje. Pro manažery poskytují realističtější vodítko, proto mohou být pro ně 

užitečnější než teorie potřeb. [3] 

Pro tuto teorii existují metody, které jsou vyjádřeny příslušnými procesy: 

Expektační teorie se opírá o poznatky, že motivace je možná pouze tehdy, když mezi výkonem  

a výsledkem existuje vnímaný a použitelný vztah a výsledek je považován za nástroj uspokojení 

potřeb.   
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Tato teorie formulovaná Vroomem, byla ještě rozvinuta Porterem a Lawlerem do modelu na 

obrázku 1.2. [3] 

 

Obr. 1.2 Model motivace [3] 

Teorie cíle informují jedince o tom, že mají dosáhnout konkrétní úrovně výkonu. Tato teorie 

hraje klíčovou roli v procesu řízení pracovního výkonu. [3] 

Teorie spravedlnosti ve skutečnosti tvrdí, že lidé budou lépe motivováni, jestliže se s nimi bude 

zacházet spravedlivě a demotivování, jestliže nastane opak. Podle Adamse existují dvě formy 

spravedlnosti: distributivní (podle toho, jak cítí pracovníci spravedlnost v ohodnocení)  

a procedurální (skutečné pochopení spravedlivých metod organizace). [3] 

 Herzbergův dvoufaktorový model, vypracovaný Herzbergem a kol., spočívá ve zkoumání 

dvou skupin, s čím jsou a nejsou spokojeny.  Popisuje situace, kdy se pracovníci cítí 

výjimečně dobře (úspěch, uznání, povýšení), ale také naopak výjimečně špatně 

(podniková politika, plat a pracovní podmínky). Jedná se o model satisfaktorů 

(motivačních faktorů) a dissatisfaktorů, které charakterizují prostředí a slouží zejména 

k prevenci nespokojenosti se zaměstnáním. [3] 

1.4 Metody měření spokojenosti s prací 

Míra spokojenosti jednotlivce závisí do značné míry na jeho vlastních potřebách a očekáváních, 

ale také na prostředí, ve kterém pracuje.  Je ovlivňována jak vnitřními, tak vnějšími motivačními 

faktory, kvalitou řízení, sociálními vztahy s pracovní skupinou a mírou úspěšnosti či neúspěšnosti 

ve své práci. Pokud se podaří zaměstnance vhodně motivovat, vzbuzuje to v nich pocit závazku 

k organizaci a cítí se užiteční i spokojeni. Neznamená to ale, že by nemohli vyjádřit i případnou 
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nespokojenost. Nedostatečná komunikace a informovanost ze strany manažerů, by mohla mít za 

následek pokles zájmu a loajality pracovníků, nemluvě o jejich poklesu výkonnosti. [3,5]  

K analýze spokojenosti lze využít více druhů dotazování:   

   Strukturovaný dotazník lze použít pro všechny zaměstnance nebo jen vybraný okruh.  

Nejvíce je využíván standardizovaný dotazník, který by měl vést k osvětlení konkrétních 

otázek, které jsou pro organizaci klíčové. Tato forma dotazování je relativně méně 

nákladná a nenáročná na vyhodnocení výsledků.  

 Rozhovor zaměřený na získání upřímných a otevřených názorů. Ideálním řešením by byly 

individuální rozhovory, ale ty jsou nákladné a náročné na čas. Preferují se proto diskuse 

vedené prostřednictvím konkrétně zaměřených skupin.   

 Kombinace dotazníku a rozhovoru je kombinace kvantitativních údajů z dotazníku, 

s kvalitativními údaji z rozhovorů. Dotazovaným umožňuje vyjádřit své pocity  

a myšlenky obšírněji.  

 Diskusní skupiny jsou reprezentativním vzorkem pracovníků, jejichž názory, týkající se 

organizace a daného tomatu, se šetří. Hlavním rysem této diskusní skupiny je důvěrnost, 

informovanost, konstruktivnost a strukturovanost. [3] 
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2 Benefity - motivační nástroj ve společnosti 

Většina organizací a firem využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů  

a různých benefitů. Poskytování těchto benefitů je jedním z nástrojů moderního managementu, 

odlišení se od konkurence, zvýšení image a atraktivity zaměstnavatele. [10]  

2.1 Zaměstnanecké benefity a jejich význam 

Benefit má význam historický i  aktuální. V lenním právu znamenalo beneficium statek 

udělovaný králem za prokázané služby. Aktuálně se označení benefitů používá v různých 

významech. Benefitem se označuje nějaká výhoda či prospěch někoho, ve srovnání s jiným. 

Proto se v praxi využívá i výrazu zaměstnanecké výhody nebo benefity. [12] 

Význam slova benefit v daňovém právu je jeho užití ve smyslu protiplnění státu za plnění 

daňových povinností daňovými subjekty. Prosperující firmy se předhánějí v poskytování 

rozličných benefitů. Jde o výhody, které zaměstnanec získává z titulu zaměstnaneckého poměru 

k zaměstnavateli. Existence (či neexistence) zaměstnaneckých benefitů v organizaci je důležitým 

kritériem nejen při hodnocení podnikové kultury, ale také její stability a pozice na trhu. Slouží 

k posílení pozitivního vztahu zaměstnance k podniku, k jejich stabilizaci a spokojenosti. [10,12]   

Zaměstnanecké benefity jsou výhodnou investicí do zaměstnanců, klíčem ke zvýšení jejich 

motivace a upevnění jejich loajality k organizaci. Jedná se o takové formy odměn,  

které organizace poskytuje pracovníkům pouze za to, že pro ni pracují. Na rozdíl od mezd a platů 

nebývají obvykle vázány na výkon pracovníka. Při jejich poskytování se někdy přihlíží k funkci, 

postavení pracovníka v organizaci, k době zaměstnání v organizaci a zásluhám. Zkušenosti však 

ukazují, že organizace obvykle nevyvíjejí přílišné úsilí, aby pracovníky o těchto výhodách 

informovaly. Ti pak mnohdy nemají ani představu o tom, co mohou dostat. Tímto přístupem se 

organizace ochuzuje o spokojené a dobře motivované zaměstnance a ztrácí i dobré vztahy  

s odbory.  Proto je vhodné si ověřit, zda jsou zaměstnanci o poskytovaných benefitech dostatečně 

informováni a také znát jejich preference, které jsou ovlivňovány věkem, pohlavím, rozdílností 

profesí, povahou vykonávané práce a mnoha dalšími faktory.  Řadoví zaměstnanci mohou mít 

zcela odlišné představy a potřeby, než jak to vidí personální útvar nebo vedení organizace. 

Rozdíly v preferencích u zaměstnanců, se staly stimulem pro zaměstnavatele a začíná se tedy 
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nabízet volitelný systém zaměstnaneckých výhod nebo jejich bloků (tzv. cafeteria systém). 

Pracovník si tak vybírá pro něj nejzajímavější varianty, které se v případě jeho situace a potřeby 

mohu změnit. [9] 

Poskytování benefitů má několik významů: 

 ekonomické hledisko s možností úspory mzdových nákladů s ohledem na daňové  

a odvodové úlevy,  

 součást personální politiky jako účinný nástroj personálního managementu, jež přispívá 

k přilákání a udržení kvalitních zaměstnanců, ke zvýšení jejich loajality, snížení fluktuace 

a s tím snížení nákladů, 

  tvorba a posilování motivace je dlouhodobá záležitost, vyžadující systematický přístup se 

znalostí psychologie a sociologie práce. [12] 

2.2 Členění zaměstnaneckých benefitů 

V Evropě se zaměstnanecké výhody člení do tří skupin: 

 výhody sociální povahy (podpora důchodového a životního pojištění, půjčky, jesle  

a mateřské školy, apod.), 

 výhody ve vztahu k práci (stravování, vzdělávání, výhodný prodej produktů organizace 

zaměstnancům), 

 výhody spojené s postavením v práci (prestižní podnikový automobil pro vedoucí 

zaměstnance, nárok na oděv, bezplatné bydlení, telefon, apod.). [9] 

Zaměstnanecké benefity lze členit z několika hledisek:  

2.2.1 Daňová a odvodová výhodnost 

Zaměstnanecké benefity se člení především z hlediska jejich daňové a odvodové výhodnosti na: 

 mimořádně výhodné - jsou daňovým výdajem u zaměstnavatele a osvobozeny od daně 

z příjmu a odvodové povinnosti u zaměstnance, 
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 částečně výhodné - daňový výdaj na straně zaměstnavatele, u zaměstnance jsou daňovým 

příjmem, nebo naopak u zaměstnavatele nejsou daňovým výdajem a u zaměstnance jsou 

osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, a proto nejsou součástí vyměřovacích 

základů pro odvod pojistného. [12] 

Daňový režim je určen zákonem o daních z příjmu. Příslušný výdaj zaměstnavatele je výslovně 

určen jako výdaj daňový nebo výdaj nedaňový, může být daňovým výdajem. Zákon o daních 

z příjmů umožňuje některé výdaje jako daňové výdaje dohodnout v kolektivní smlouvě, 

rozhodnout ve vnitřním předpisu nebo sjednat v individuální pracovní smlouvě. [10,12] 

Daňový režim na straně zaměstnance - jedná se o příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických 

osob nebo příjem zdaňovaný daní z příjmů fyzických osob. V takovém případě je zaměstnavatel 

povinen zaměstnanci přičíst konkrétní částku, představující hodnotu benefičního plnění, k jeho 

peněžnímu příjmu a zaměstnavatel má povinnost plátce daně. Je povinností sledovat, zda příjem 

je či není součástí vyměřovacích základů pro odvod pojistného. Pokud je zaměstnavatel plátcem 

daně z přidané hodnoty, existuje i souvislost s touto daní. [10] 

2.2.2 Věcné hledisko  

Z hlediska věcného mohou rozlišovat benefity orientované na: 

 bezprostřední podporu zaměstnaneckého vztahu, související s pracovním zařazením 

(příspěvek na dopravu do zaměstnání, na ubytování, poskytnutí služebního auta i pro 

osobní potřebu, mobilní telefon), 

 osobní kvalifikační rozvoj a vzdělávání (jazykové a další vzdělávací kurzy), 

 zdravotní aspekty života zaměstnanců (závodní nebo individuální lékařská péče, 

příspěvek na dovolenou, rekondiční pobyty v lázních, onkologický screening, 

zdravotnické potřeby a další), 

 sociální aspekty života zaměstnanců (podpory a půjčky v obtížných nebo složitějších 

sociálních situacích), 

 benefity pro volný čas, mající sportovní nebo kulturní charakter. [12]  
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2.2.3 Časové hledisko  

Benefity lze členit z hlediska času, po který působí jejich výhoda, na:  

 jednorázové (okamžité) - poskytnutí bezúročné půjčky nebo sociální výpomoci, 

 krátkodobé - příspěvky na stravování a nápoje, 

 dlouhodobé - příspěvky na penzijní a soukromé životní pojištění. [10] 

 

2.3 Trendy v poskytování benefitů 

Nabídka zaměstnaneckých benefitů u zaměstnavatelů se řídí jejich ekonomickou stabilitou  

a vlivy fiskální politiky státu.  Podstatným trendem, týkajícím se zaměstnaneckých benefitů je 

stále se zvyšující informovanost zaměstnavatelů a zaměstnanců o jejich výhodách, možnostech 

využívání aktuálních daňových a odvodových souvislostí. Trendem je, že poptávka zaměstnanců 

po benefitech bude stále rozličnější, neboť bude vyjadřovat jejich profesní i mimoprofesní 

orientaci. [9]  

Současné trendy v poskytování benefitů jsou především orientovány na spotřebu a požitky 

zaměstnanců. V ČR se zaměřujeme na okamžitý efekt (krátkodobé benefity hmotného 

charakteru) - příspěvek na stravování, delší dovolená, zdravotní dny volny, kultura, sport, aj.  

V Evropě převládají dlouhodobé benefity zaměřené na budoucnost - penzijní systémy, zdravotní 

péče, pojištění pro případ smrti, apod. Lze předpokládat, že i u nás se bude v brzké době situace 

měnit ve prospěch benefitů dlouhodobých. Což svědčí o vyspělosti společnosti v odpovědnosti za 

finanční zabezpečení. [9,12] 

2.3.1 Systém pružných volitelných zaměstnaneckých benefitů 

Protože existují rozdíly v preferencích pracovníků, organizace začaly nabízet volitelný systém 

zaměstnaneckých benefitů. Nenáročným systémem mimo peněžního odměňování jak po stránce 

finanční, tak i administrativy, je Poukázkový systém. Poukázky mají tu výhodu, že pro 

zaměstnavatele nepřinášejí nadbytečnou administrativní zátěž a tak i menší firma může pro své 

zaměstnance připravit širokou nabídku. [12] 
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Dalším typem je tzv. Cafeteria systém. Jedná se o pružný systém zaměstnaneckých benefitů,  

ze kterého si zaměstnanci vybírají podle svého uvážení a s ohledem na nastavení svého limitu. 

Pracovník si zpravidla vybírá z několika nabídek vhodně sestavených souborů zaměstnaneckých 

benefitů (menu). Tento systém je výhodný pro organizaci i pro pracovníky z několika důvodů: 

 větší kontrola nákladů a jejich vynakládané efektivity, 

 větší hospodárnost a účelnost vynakládaných prostředků, 

 zvýšená všeobecná informovanost o zaměstnaneckých benefitech,  

 pestrost a větší přitažlivost nabídky benefitů pro kmenové i potenciální zaměstnance,  

 pozitivní dopad na postoje a chování zaměstnanců, u mnohých vzbuzuje pocit, že jsou pro 

zaměstnavatele rovnoprávnějšími partnery,  

 zvýšená kontrola nad rozdělováním - volba každého pracovníka je registrována.  

Nevýhodou tohoto systému je větší administrativní náročnost. [9]  

2.3.2 Způsob zabezpečování benefitů 

Zaměstnavatelé mají především zájem na co nejnižších nákladech na administrativní obsluhu 

benefitů a dále na jejich kvalifikovaném zpracování a nabídce. Lze očekávat, že bude sílit trend 

relativního snižování nákladů na obsluhu benefitů a sílit poptávka po volitelných benefitních 

systémech a tím i po komplexních outsourcingových službách. Externí firma zabezpečující servis 

benefitních plnění neodpovídá za daňovou bezpečnost zaměstnavatele. [12] 

2.4 Efektivita a rizika benefitů 

Efektivita benefitů spočívá v jejich daňovém a pojistném zatížení - zvýhodnění. Zda jsou či nikoli 

daňovým výdajem na straně zaměstnavatele, zda jsou na straně zaměstnance zdaňovaným 

příjmem daní z příjmu fyzických osob nebo jsou od této daně osvobozeny. S tím souvisí i zatížení 

pojistným. Zda uvedené příjmy zaměstnance jsou nebo nejsou součástí vyměřovacích základů 

pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. [9] 
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Rizikem při uplatňování benefitů je chybná aplikace daňového a odvodových zákonů. Pro 

možnost daňového zvýhodnění je nezbytné dodržovat zákonné parametry. Zejména u volitelného 

systému zaměstnaneckých výhod široké spektrum možností výběru benefitů může zahrnovat 

daňově a pojistně nesourodé a nesouměřitelné benefity. [9] 

Zaměstnanecké benefity mají také svá úskalí. Jsou fakultativní - není na ně právní nárok a pro 

zaměstnavatele jsou tedy nepovinné. Existují na základě rozhodnutí zaměstnavatele: 

 vnitřní předpis,  

 dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v individuální pracovní (nebo jiné 

podobné) smlouvě,  

 kolektivní smlouva - u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace. 

Zaměstnanci je často chápou jako nárok a přirozenou součást pracovního vztahu, nikoliv jako 

nadstandardní péči a neuvědomují si jejich náklady. Informace o zaměstnaneckých benefitech  

a jejich novinkách je jim proto třeba trvale připomínat. [12] 
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3 Charakteristika společnosti 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost, která významnou 

měrou přispívá k zaměstnanosti a sociálnímu klidu v ostravském regionu.  

Společnost se snaží o budování pozitivních vztahů s vlastními zaměstnanci, s laickou i odbornou 

veřejností, s městem Ostrava, ostravským regionem, Moravskoslezským krajem a Českou 

republikou.  

3.1 Profil společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové 

ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli, zhruba 

50 % produkce se exportuje do více než 60 zemí světa. Výrobní činnost společnosti je zaměřena 

především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl 

hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší 

části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře 

zajišťovány vlastními obslužnými závody. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. 

[16]  

Organizační struktura společnosti je zobrazena v příloze 1. 

Společnost, se svou více než 60-ti letou historií, za tu dobu prošla nejen změnou vlastnické 

struktury, ale také řadou modernizací, technologickým rozvojem a snižováním ekologické zátěže. 

Dokončila i jeden z největších ekologických projektů v historii huti: odprášení aglomerace Sever, 

kterým se snížily roční emise prachu pod 1000 tun, konkrétně na 669 tun. Bohužel nejistota na 

ocelářských trzích má negativní vliv na zaměstnanost, která silně ovlivnila i tento hutní komplex. 

Přesto byla tato negativní situace ve společnosti řešena co nejcitlivěji, a to nabídkou 

mnohonásobného průměrného měsíčního platu při dobrovolném odchodu. [15,16] 

3.2 Úloha personalistiky v podmínkách společnosti 

Společnost se i po šedesáti letech snaží nejen vyrábět ocel udržitelným způsobem, ale také pečuje 

o své zaměstnance a snaží se být dobrým a stabilním zaměstnavatelem. Důsledné uplatňování 
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politiky sociální odpovědnosti považují za nedílnou součást systému řízení společnosti a jako 

součást své strategie. Společnost si je vědoma, že zaměstnanci jsou klíčem jejího podnikání  

a nejcennější kapitál. Investují do jejich rozvoje a poskytují jim bezpečné pracovní prostředí  

a vhodné pracovní podmínky. [16]    

Personální úsek uplatňuje koncepci moderní personalistiky, jak odpovídá trendu nadnárodních 

společností v zemích s vyspělou tržní ekonomikou. Řízení lidských zdrojů se stává součástí 

každodenní práce všech vedoucích, přičemž je metodicky řízené a usměrňované prostřednictvím 

dílčích útvarů tohoto úseku, které jsou řízeny řiditelem pro personalistku a vnější vztahy. [15,16]  

Ke dni 28. 2. 2013 společnost zaměstnávala (kromě dceřiných společností) 3 973 pracovníků, 

z toho 3 455 mužů a 518 žen. Podle pracovního zařazení bylo 2 913 dělníků a 1 060 

technickohospodářských pracovníků, z toho 29 manažerů. [15] 
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4 Analýza současných zaměstnaneckých benefitů ve společnosti 

Společnost nabízí svým zaměstnancům kromě nadstandardních platových podmínek, také systém 

sociálních výhod a benefitů. Každý zaměstnanec má přitom nárok na pětitýdenní dovolenou  

(u vybraných profesí ještě další týden navíc a zkrácenou pracovní dobu), nárok na čerpání 

nadstandardního pracovního volna s náhradou mzdy, na vyplacení až 13 násobku průměrného 

výdělku jako odstupné při odchodu z organizačních důvodů a na zvláštní odměny při odchodu do 

důchodu a při pracovním výročí. Zaměstnanecké benefity jsou ve společnosti řízeny platnou 

kolektivní smlouvou, která se uzavírá na období tří let a určuje a upravuje individuální  

a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem, zaměstnanci a odborovou organizací. [14,15] 

4.1 Popis stávajícího systému benefitů 

Sociální péči o zaměstnance upravuje samostatná kapitola příslušné kolektivní smlouvy a je 

základním zdrojem informací o zaměstnaneckých benefitech, včetně zásad o jejich poskytování. 

Každý zaměstnanec obdrží výtisk platné kolektivní smlouvy, která je současně uvedena i na 

Intranetu a aktuální informace o benefitech jsou mnohdy uváděny na nástěnkách a pracovních 

poradách. Kolektivní smlouva společnosti na roky 2010 - 2012, jejíž účinnost byla prodloužena 

až do 31. 3. 2013, uvádí následující přehled zaměstnaneckých benefitů. [14] 

 

 Rekondiční a ozdravné akce  

Zaměstnavatel je zajišťuje na své náklady, včetně dopravy, a zaměstnancům se poskytuje 

pracovní volno s náhradou mzdy na druhou polovinu délky pobytu: 

 a) Dvoutýdenní pobyty pro stanovené skupiny zaměstnanců (pracoviště rizika kat. 4 a 3, 

strojvedoucí, zaměstnanci na nočních směnách, hasičského záchranného sboru, s přiznanou 

nemocí z povolání nebo pracovním úrazem s trvalými následky) - se stanovenou délkou doby 

zaměstnání ve společnosti minimálně 3 roky a určenou periodicitou pobytů 2 - 3 roky. 

b) Jednotýdenní pobyty pro zaměstnance s délkou zaměstnání u zaměstnavatele minimálně 5 let  

a periodicitou pobytů 5 let. 

c) Rehabilitační programy ambulantní formou pro zaměstnance, kteří se z kapacitních, osobních 

nebo jiných důvodů nemohou zúčastnit týdenních nebo dvoutýdenních pobytů. 
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 Závodní stravování a občerstvování zaměstnanců 

Stravování zaměstnanců je umožněno ve všech směnách, a to prostřednictvím prodeje hlavních 

jídel v závodních kantýnách a jídelnách, přičemž má zaměstnanec nárok na jedno hlavní jídlo 

s dotací od zaměstnavatele v průběhu pracovní směny. Zaměstnavatel hradí v plné výši osobní  

a věcné náklady spojené s provozováním závodního stravování a cenu hlavního jídla snižuje 

navíc o částku 11 Kč.   

 

 Penzijní připojištění 

Zaměstnancům, kteří mají sjednáno penzijní připojištění, poskytne zaměstnavatel příspěvek na 

účet jejich penzijního fondu, podle výše jejich měsíční úložky: 

Úložka zaměstnance    Příspěvek zaměstnavatele 

100 Kč - 199 Kč 300 Kč 

200 Kč - 299 Kč 400 Kč 

300 Kč - 499 Kč 500 Kč 

500 Kč - 699 Kč 600 Kč 

700 Kč - 999 Kč 800 Kč 

1 000 Kč - 1 499 Kč 900 Kč 

1 500 Kč a více 1 000 Kč 

 

 Půjčky 

Návratné bezúročné půjčky na podporu řešení bytové situace (koupě rodinného domku nebo 

bytu, modernizaci, rekonstrukci, přístavbu a přestavbu nebo koupi spoluvlastnického podílu na 

domě, zaplacení členského podílu v bytových družstvech) maximálně do 100 tis. Kč. 

Minimální měsíční výše splátky činí 1 000 Kč, půjčka musí být splacena nejpozději do 7 let  

a nejpozději do nároku na předčasný starobní důchod. 
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 Rekreační péče o děti zaměstnanců 

Finanční příspěvky na ozdravné a rekreační pobyty pro děti s povinnou školní docházkou:  

a) 1 200 Kč na pobyty 6 - 9 dnů, 

b) 1 850 Kč na pobyty 10 dnů a více 

a pro děti se zdravotním omezením až do věku 26 let (na základě doporučení odborného lékaře): 

a) 1 500 Kč na pobyty 6 - 9 dnů, 

b) 2 500 Kč na pobyty 10 dnů a více. 

 

 Sociální výpomoci  

Jednorázový finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč při narození nebo nezrušitelném osvojení 

dítěte. 

 

 Příspěvky bezplatným dárcům krve 

Zaměstnancům, kteří poskytují čestně (bezplatně) krev, poskytne zaměstnavatel odměnu: 

a) při obdržení bronzové Janského plakety ve výši   1 500 Kč 

b) při obdržení stříbrné Janského plakety ve výši   2 000 Kč 

c) při obdržení zlaté Janského plakety ve výši     3 500 Kč 

d) za každý další odběr nad rámec zlaté Janského plakety ve výši     500 Kč 

 

 Služby zaměstnancům 

Nabídka bezplatných služeb zaměstnancům je prezentována ve všech komunikačních 

prostředcích společnosti: 

a) právní služba v oblasti Občanského zákoníku, 

b) inzerce v interních médiích, 

c) informační poradenství o studiu na středních a vysokých školách, 

d) pronájem místností v hotelu Kovák u příležitosti životního jubilea 50 a 60 let a odchodu 

do důchodu. 
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4.2 Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci 

Před samotným provedením dotazníkového šetření byla dohodnuta spolupráce s oddělením 

Firemní odpovědnost a sociální služby, zejména za účelem schválení obsahu dotazníku  

a distribuce mezi respondenty na příslušná pracoviště, za podmínek zachování anonymity  

a zpětného navrácení vyplněných dotazníků na určené místo. Před samotnou realizací průzkumu 

byla provedena pilotáž s 15 zaměstnanci, kteří zastupovali skupinu pracovních zařazení, 

uvedených v dotazníku, za účelem ověření srozumitelnosti uvedených okruhů otázek  

a případných dotazů. Následně byla provedena informační instruktáž pro zástupce různých typů 

pracovišť na závodech a odborných útvarech o významu a důležitosti tohoto dotazníkového 

šetření. Respondentům bylo v průběhu měsíce února 2013 rozdáno celkem 280 výtisků 

dotazníků, vráceno bylo 250 vyplněných dotazníků. Vysoká návratnost byla výsledkem nejen 

dobře zorganizované týmové spolupráce, ale také zvýšeného zájmu zaměstnanců o dění při 

vyjednávání kolektivní smlouvy a očekáváním jejího výsledného znění.  

4.3 Zpracování výstupů z dotazníkového průzkumu  

Pro zpracování a analýzu dotazníků byl zvolen program Microsoft Office Excel. Aby bylo možné 

s daty nashromážděnými v dotaznících pracovat, bylo nejprve nutné převést je do příslušné 

datové matice. Z důvodu snadné orientace bylo každému dotazníku přiřazeno pořadové číslo. Pro 

rozlišení mezi jednotlivými odpověďmi bylo nutné přiřadit každé odpovědi specifický kód. Ten 

se skládal z čísla otázky a písmene abecedy. V konečné podobě pak byla na řádcích uvedena 

pořadová čísla dotazníků a ve sloupcích kódy odpovědí. Hodnoty datové matice byly vkládány 

dle jednoduchého algoritmu. Pokud byla daná odpověď v rámci daného dotazníku vybrána, 

přiřadila se 1, pokud vybrána nebyla, byla přiřazena 0. 

V takto kompletně vyplněné datové matici bylo následně využito filtrování. Za pomoci 

zmíněného filtrování byly pro jednotlivé otázky dosaženy příslušné absolutní četnosti, které pak 

byly základem pro stanovení procentních podílů zkoumaných hodnot.  
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4.4 Výsledky a komentáře dotazníkového šetření  

Dotazník je uveden v příloze 2. Výchozí tabulky, absolutní četnosti i relativní četnosti 

k jednotlivým obrázkům a analýzám, jsou uvedeny v příloze 3. 

Mezi zaměstnance bylo celkem rozdáno 280 dotazníků. Průzkumu se aktivně zúčastnilo 250 

zaměstnanců, z toho bylo 143 dělníků, 85 THP a 22 vedoucích pracovníků, kteří platně vyplnili 

tyto dotazníky. Z tohoto počtu respondentů bylo 22% žen a 78% mužů. Nejvíce dotazovaných 

zaměstnanců bylo ve věku 40 - 49 let. Nejsilnější procentuální zastoupení respondentů má 

středoškolské vzdělání s maturitou, a to 48%. Oslovení respondenti také převážně uvádějí,  

že u benefitů nekladou důraz na krátkodobé či dlouhodobé hledisko. 

Vzhledem k faktům, že 56% respondentů  pracuje ve společnosti více než-li 20let, jež znázorňuje 

obrázek  4.1, se vychází z předpokladu, že by již tito zaměstnanci měli být dobře obeznámeni  se 

systémem i nabídkou zaměstnaneckých benefitů a dobře se v nich orientovat. Tato otázka se 

považuje za velice podstatnou, nejen pro přehled celkové informovanosti a využívání těchto 

benefitů, ale i pro kontrolu, zda-li jsou nabízené benefity stále ještě motivačním nástrojem pro 

zaměstnance, a jestli jsou vůbec vnímány jako výhodou a odměnou navíc. 

 

Obr. 4.1 Rozložení respondentů podle délky zaměstnání ve společnosti 
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54% 40% 

6% 

Myslíte si, že zaměstnanecké benefity jsou 

pro zaměstnance motivačním faktorem, 

zvyšujícím jejich spokojenost a loajalitu ke 

společnosti? 

Ano

Částečně

Ne

Benefity, jako motivační faktor, výhodu i odměnu navíc, vnímá kladně přes 50% dotazovaných, 

jež uvádí Obr. 4.2. Velká část respondentů ovšem označila, že jsou spokojeni jen částečně.  

 

Obr. 4.2 Vnímání benefitů jako motivačního faktoru, výhody a odměny navíc 

Nejvíce informací o benefitech, jak uvádí Obr. 4.3, čerpají respondenti z  kolektivní smlouvy  

a intranetu. Zároveň, ale poukazují, i na nedostatečnou informovanost o možnosti využití 

benefitů. Uvádí jako důvod, právě kolektivní smlouvu, kterou považují za rozsáhlou a méně 

přehlednou i mnozí vedoucí pracovníci. Poměrně vysoké procento pak také uvádí, že nemá na 

pracovišti přístup k intranetu.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Zdroj čerpání informací o nabídce benefitů 

 

 

58% 
39% 

3% 

Vnímáte benefity poskytované ve Vaší 

společnosti jako výhodu a odměnu navíc? 

Ano

Částečně

Ne

31% 

31% 

12% 

7% 

19% 
Kolektivní smlouva

Intranet

Nadřízený

Nástěnka na pracovišti

Spolupracovníci



22 

Rozdíly mezi nejvíce a nejméně využívanými benefity jsou výrazné, viz Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4 Přehled využívaných benefitů oslovených respondentů 

Nejvíce poptávanou novinkou, kterou by respondenti uvítali v nabídce benefitů, jak uvádí  

Obr. 4.5, je jednoznačně příspěvek na dovolenou - rekreaci.  

 

 Obr. 4.5 Nově poptávané benefity 
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Obr. 4.6 znázorňuje stanovisko dotazovaných k současným výhodám. 

Obr. 4.6 Posouzení stávajícího systému zaměstnaneckých výhod a možnosti svobodné volby 

s blokem volitelných výhod 

Podle míry motivace ohodnotili respondenti uvedené benefity průměrným hodnocením 

s výjimkou penzijního připojištění.  
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5 Návrhy reálných úprav 

Po vyhodnocení současného stavu zaměstnaneckých benefitů ve společnosti,  

které vyplynulo z dotazníkového šetření, se pro reálné návrhy nabízí mnou navrhované 

následující možnosti a doporučení: 

1. Zvýšit podvědomí zaměstnanců o nabídce zaměstnaneckých benefitů, jako motivačního 

faktoru a odměny navíc, pomocí následujících opatření:  

 zvyšovat propagaci o nabídce benefitů, 

  zdůrazňovat, že na benefity není právní nárok a existují pouze na základě rozhodnutí 

zaměstnavatele, nelze je tedy brát jako samozřejmost, 

 pravidelně ujišťovat zaměstnance nabízenými benefity, že si jich společnost váží a bere je 

za důležitou součást a nejcennější kapitál, a proto jim dobrovolně nabízí tyto výhody, 

 nabídnout zaměstnancům zjednodušenou, ale výstižnou verzi kapitoly sociální péče  

o zaměstnance, s nabídkou benefitů dohodnutých v kolektivní smlouvě, v tištěné  

i elektronické podobě, 

 absenci Intranetu na mnoha pracovištích je možné zmírnit např. instalováním terminálů na 

určená místa - např. ve vestibulech, u větších závodních bufetů nebo jídelen, apod., 

 opakovaně uvádět kompletní nabídku benefitů v Měsíčníku společnosti a ve vysílání 

vnitřního televizního okruhu, 

 plynule doplňovat chybějící nebo aktuální informace na nástěnkách, vývěsních skříňkách. 

 

2. Rozšířit stávající nabídku benefitů o nejvíce poptávané    

Mezi nejvíce vítané a poptávané nové benefity patří: 

 Příspěvek na dovolenou a rekreaci - pokud neuvažuje společnost zatížit svůj rozpočet 

sociálních nákladů, nabízí se varianta, která nezvýší finanční ani organizačně -

administrativní náročnost. Nabídnout spolupráci určitému počtu cestovních kanceláří  

a v rámci navázané smluvní spolupráce dohodnout slevy pro zaměstnance a jejich rodinné 
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příslušníky. Zaměstnanec tak získá levnější dovolenou, byť bez finančního příspěvku 

zaměstnavatele.  

 Příspěvek na zdravotnickou službu - v rámci smluvní spolupráce s příslušným 

zdravotnickým subjektem, nestátním zdravotnickým zařízením nebo příslušnou zdravotní 

pojišťovnou zajistit zaměstnancům očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, 

příspěvek na optické nebo ortopedické pomůcky, apod. Je možné využít jako náhradní 

nabídku pro ty zaměstnance, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohou zúčastnit rekondičně 

- ozdravných pobytů. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanci stále více myslí na své 

zdraví. Společnost zároveň podpoří snížení nemocnosti zaměstnanců a náklady na 

nemocenské dávky. 

 Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní a úrazové pojištění pro zaměstnance, 

kteří mají sjednáno životní pojištění i pro ty, kteří si toto pojištění teprve uzavřou. 

Poskytnout měsíční příspěvek na účet příslušné pojišťovny, s níž má zaměstnanec 

uzavřenou smlouvu. Veřejnost si čím dál více uvědomuje, že již nestačí jen spořit si na 

důstojné stáří, ale zároveň myslet i na nenadálé okolnosti, jako jsou např. trvalé následky  

v případě úrazu a v horším případě i úmrtí pojištěného.  

 Zájem o krátkodobý lázeňský pobyt (prodloužený víkend), který by mnozí zaměstnanci 

ocenili více než týdenní či dvou týdenní rekondiční pobyty. Výhodou těchto pobytů by 

byla zkrácena periodicita čerpání a úspory nákladů za dopravu, které jinak hradí 

zaměstnavatel.   

3. Včlenit do stávajícího systému benefitů prvek volby  

Analýza dosud využívaných benefitů prokázala, že mezi TOP benefity využívané zaměstnanci 

patří pouze závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění a využití zaměstnaneckého 

tarifu mobilního operátora. Oproti ostatním benefitům je procentuální rozdíl ve využití značně 

vysoký. Tato skutečnost signalizuje nutnost změny, neboť se stávající nabídka benefitů stává 

velice slabým motivačním faktorem. I z výsledků průzkumu se potvrdilo, že absolutní většina 

respondentů požaduje změnu, a to v možnosti svobodné volby s blokem volitelných výhod  

a daným limitem čerpání.   
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 Jaké možnosti se společnosti nabízejí:  

1. Poukázkový systém 

2. Vylepšení dosavadního vlastního systému v kombinace bloku volitelných výhod  

a poukázkového systému 

3. Cafeteria systém 

Poukázkový systém bude zajišťován externí firmou, kdy na trhu působí řada společností,  

které vydávají poukázky pro dané účely a v různých nominálních hodnotách. V uvedené 

společnosti lze i tuto variantu více rozšířit. Nemusí se provádět složitá výběrová řízení na 

poskytovatele těchto služeb, např. u nově požadovaného příspěvku na zdravotnickou službu, 

nebo jiných podobných benefitů.   

 Kombinace bloku volitelných výhod a poukázkového systému, se mi zatím jeví jako 

nejvhodnější varianta pro společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. Tedy stávající dobře hodnocené 

benefity ponechat, rozšířit nabídku o další, které respondenti vítají a případně jimi nahradit ty,  

o které zaměstnanci nemají zájem nebo které minimálně využívají. Také se zde naskýtá varianta 

navýšení příspěvku na některé stávající benefity, o které je velký zájem a zároveň jsou silným 

motivačním prostředkem. V našem případě se jedná o penzijní připojištění. Účastníci 

dotazníkového průzkumu v převážné míře požadují daný limit čerpání, pravděpodobně u nich 

vzbuzuje pocit spravedlivého rozdělení benefitů. 

Cafeteria systém je v současné době trendově a často zmiňovaný systém. Implementace tohoto 

systému však vyžaduje finanční, časovou, technickou i administrativní náročnost. Zejména na 

realizaci IT systému, prostřednictvím něhož by zaměstnanci měli přístup k nabízeným 

zvýhodněním.  Proto řada zaměstnavatelů tento systém raději zadává externím dodavatelům nebo 

hledá jiná řešení. Tuto volbu bych v současných podmínkách volila jako poslední možnou 

variantu, vzhledem k absenci terminálů, i omezenému přístupu na intranet, jež vyplynulo 

z dotazníkového šetření. Jednalo by se tedy o radikální i po všech stránkách náročný krok. 
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Závěr 

Vhodně nastavený systém zaměstnaneckých benefitů patří mezi významná a strategická 

rozhodnutí zaměstnavatele a je jedním z významných aspektů, jak cíleně dosáhnout úspěšné 

motivace zaměstnanců. Přesto, že je ve většině případů výsledkem dohody mezi zaměstnavatelem 

a odborovou organizací, měl by být také kladen důraz na aktuální potřeby zaměstnanců, bez 

rozdílu na jejich profesi, dosažené vzdělání, věk či délku zaměstnání ve společnosti. Široká škála 

nabídky benefitů u kmenových zaměstnanců tak posiluje jejich pocit důležitosti a role ve 

společnosti. U nových uchazečů o zaměstnání pak znamenají vítanou pomůcku a měřítko, jak je 

společnost ekonomicky silná, jakou má firemní kulturu nebo naopak, zda zaměstnavatel šetří kde 

se dá a na zaměstnancích mu příliš nezáleží.   

Pro srovnání teoretických a praktických poznatků z oblasti zaměstnaneckých benefitů  jako 

nástroje motivace, mi bylo umožněno provést průzkum ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., 

za předpokladu vyššího počtu dotazovaných a tím i zajištění větší věrohodnosti tohoto celého 

dotazníkového šetření. Právě velké společnosti si uvědomují, jak užitečné je budovat dobré 

vztahy se zaměstnanci. Spokojený zaměstnanec lépe pracuje a také dobře reprezentuje 

společnost. Tímto napomáhá vytvářet pozitivní image nejen u obchodních partnerů,  

ale i u odborné a laické veřejnosti.  

 Jak vyplývá z mé bakalářské práce, je nabídka zaměstnaneckých benefitů ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., která byla oceněna titulem „Zaměstnavatel regionu 2011“, na 

odpovídající úrovni. Poskytované benefity jsou sice pro mnohé respondenty motivačním 

faktorem, výhodou i odměnou navíc, ale v konečném hodnocení každého benefitu, mimo penzijní 

připojištění, jsou ohodnoceny pouze průměrnou známkou. Je tedy patrné, že se tyto nabízené  

benefity stávají pro zaměstnance samozřejmostí a tedy již přestávají plnit svou funkci,  

která vyplývá z názvu mé bakalářské práce - Zaměstnanecké benefity jako nástroj motivace. 

Negativním faktem je, že zaměstnanci pociťují nedostatečnou informovanost o nabízených 

benefitech. Chybí jim stručný, výstižný a lehce dostupný přehled nabízených výhod a zásad 

k jejich čerpání. Není proto žádným překvapením, že přední pozice  nejvíce využívaných 

současných benefitů  této společnosti zaujímají plošně poskytované benefity. Nárok na ně mají 

totiž všichni zaměstnanci, při splnění minimálních podmínek k jejich poskytování. Ostatní 
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nabízené benefity jsou oproti těmto zmiňovaným, využívány v daleko menším měřítku. Proto by 

většina dotazovaných respondentů uvítala změnu a novinky, a to nejen v  možnosti svobodné 

volby s blokem volitelných výhod a daným limitem čerpání, ale také by uvítala zcela nové 

benefity. Důvodem může být skutečnost, že mnohé nabízené benefity nemohou být jimi využity, 

a tím se jejich nabídka značně sníží a zaměstnanec takto ztrácí motivaci a cítí se být ochuzen.   

Na základě výstupů z dotazníkového průzkumu mezi zaměstnanci společnosti byly v bakalářské 

práci uvedeny reálné návrhy, které by se mohly ve společnosti využít nebo nad kterými by se 

společnost mohla pozastavit. Domnívám se tedy, že cíl této bakalářské práce byl splněn. 
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Příloha 2 Dotazník 

Vážení zaměstnanci, 

dovolte mi požádat Vás o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské 

práce na téma „Zaměstnanecké benefity jako nástroj motivace“. Vaše odpovědi i názory 

budou zcela anonymní. V dotazníku je, prosím, označte křížkem, nebude-li uvedeno jinak. 

Děkuji Vám za Vaši ochotu, čas i odevzdání vyplněného dotazníku. 

                  Markéta Tomicová 

              studentka VŠB-TUO  

Průzkum spokojenosti zaměstnanců se zaměstnaneckými výhodami 

1.  Zaměstnanec 

  žena     muž 

2.  Pracovní zařazení 

 THP          dělník    vedoucí pracovník 

3. Věková kategorie  

 do 29 let   30 – 39 let   40 – 49 let   nad 50 let 

4. Délka zaměstnání ve společnosti 

 méně než 5 let  6 – 10 let  11 – 20 let   21 a více let 

5. Dosažené vzdělání 

 základní     středoškolské bez maturity (vyučen) 

 středoškolské s maturitou    vyšší odborné    vysokoškolské 

6. Myslíte si, že zaměstnanecké benefity jsou pro zaměstnance motivačním faktorem, 

zvyšujícím jejich spokojenost a loajalitu ke společnosti?     

 ano       částečně     ne 



 

7. Vnímáte benefity poskytované ve Vaší společnosti jako výhodu a odměnu navíc?  

 ano      částečně     ne 

8. Odkud čerpáte informace o nabídce benefitů? 

 kolektivní smlouva    Intranet      nadřízený 

 nástěnka na pracovišti   spolupracovníci 

9. Jste přesvědčeni, že Vaše informovanost o nabízených benefitech  a jejich využití je 

dostačující? 

 ano      částečně     ne 

10.  V případě, že jste odpověděli v otázce č. 9 jinak než-li „ ANO “, označte, prosím, důvod 

Vaší nedostatečné informovanosti.  

 kolektivní smlouva je rozsáhlá a méně přehledná 

 na pracovišti není přístup k Intranetu 

 nedostatek informací na pracovních poradách  

 chybějící informace na nástěnkách 

 jiný (napište,prosím, jaké)………………………………………………………………………. 

11.  Které benefity poskytované zaměstnavatelem, využíváte?  

 závodní stravování           

 rekondiční a ozdravné pobyty/ 1 týdenní  

 rekondiční a ozdravné pobyty /2 týdenní  

 rehabilitační programy  

 příspěvek na penzijní připojištění   

 návratné bezúročné půjčky 

 nenávratná sociální výpomoc při narození dítěte 

 příspěvky bezplatným dárcům krve 

 příspěvky na ozdravné pobyty dětí 

 zaměstnanecký tarif se společností Telefónica O2 

 

 



 

Bezplatné služby zaměstnancům: 

 právní služba v oblasti Občanského zákoníku 

 inzerce v interních médiích 

 informační poradenství o studiu na SŠ a VŠ pro děti zaměstnanců 

 pronájem v hotelu Kovák při příležitosti životní jubilea 50 a 60 let, odchod do důchodu 

12. Preferujete u využití benefitů raději jednorázové - krátkodobé (stravování, půjčky, apod.) 

než dlouhodobé hledisko (penzijní a životní pojištění, aj.)? 

 ano      ne     nerozhoduje  

13.  Jaké další zaměstnanecké benefity byste ve společnosti ocenili? Označte, prosím, max. 3 

možnosti. 

 krátkodobý lázeňský pobyt (prodloužený víkend) - namísto 1 nebo 2 týdenní rekondičně -

ozdravné akce 

 příspěvek na zdravotnickou službu (zdravotnické potřeby - optika, ortopedie, očkování) 

 příspěvek na soukromé životní a úrazové pojištění 

 příspěvek na vzdělání (nad rámec stávající pracovní náplně, jazykový kurz, školné na školách 

nebo předškolních zařízeních) 

 příspěvek na kulturu a sport 

 příspěvek na dovolenou – rekreaci  

14. Vyhovuje Vám stávající systém poskytování zaměstnaneckých výhod?  

 ano, stávající systém je vyhovující   ne, uvítal/a bych změnu 

15. Uvítal/a byste změnu v možnosti svobodné volby s blokem volitelných výhod a daným 

limitem čerpání?  

 ano        ne 

 

  



 

16.  Ohodnoťte benefity podle toho, jak Vás motivují. (U každé možnosti hodnoťte známkou 

jako ve škole od stupně 1 – 5, tzn. 1 = nejlepší, 5 = nejhorší) 

Zaměstnanecký benefit 1 2 3 4 5 

Závodní stravování      

Rekondičně- ozdravné pobyty / prodloužený víkend      

Rekondičně – ozdravné pobyty /1 týden      

Rekondičně – ozdravné pobyty /2 týdny      

Rehabilitační programy      

Příspěvek na zdravotnickou službu (zdravotnické 

potřeby, očkování, apod.) 
     

Příspěvek bezplatným dárcům krve      

Příspěvek na ozdravný pobyt dětí      

Příspěvek na penzijní připojištění      

Příspěvek na soukromé životní a úrazové pojištění      

Příspěvek na vzdělání      

Příspěvek na kulturu a sport      

Příspěvek na dovolenou - rekreaci      

Návratná bezúročná půjčka      

Nenávratná sociální výpomoc při narození dítěte      

Pracovní jubileum – odměna za odpracované roky      

Zvýhodněná nabídka od mobilního operátora      

Právní služba v oblasti Občanského zákoníku      

Inzerce v interních médiích      

Bezplatný pronájem místnosti v hotelu Kovák      

Děkuji Vám za spolupráci i Váš čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali.  



 

Příloha 3 Tabulky 

Tab. 1 Zaměstnanec - pohlaví 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Žena 55 22% 

Muž 195 78% 

Celkem 250 100% 

Tab. 2 Pracovní zařazení 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

THP 85 34% 

Dělník 143 57% 

Vedoucí pracovník 22 9% 

Celkem 250 100% 

Tab. 3 Věková kategorie 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Do 29 let 13 5% 

30 - 39 let 58 23% 

40 - 49 let 119 48% 

Nad 50 let 60 24% 

Celkem 250 100% 

Tab. 4 Délka zaměstnání ve společnosti 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Méně než 5 let 15 6% 

6 - 10 let 21 8% 

11 - 20 let 74 30% 

21 a více let 140 56% 

Celkem 250 100% 

 

  



 

 Tab. 5 Dosažené vzdělání  

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Základní 13 5% 

Středoškolské bez maturity 74 30% 

Středoškolské s maturitou 121 48% 

Vyšší odborné 2 1% 

Vysokoškolské 40 16% 

Celkem 250 100% 

Tab. 6 Myslíte si, že zaměstnanecké benefity jsou pro zaměstnance motivačním faktorem, 

zvyšujícím jejich spokojenost a loajalitu ke společnosti? 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 136 54% 

Částečně 100 40% 

Ne 14 6% 

Celkem 250 100% 

Tab. 7 Vnímáte benefity poskytované ve Vaší společnosti jako výhodu a odměnu navíc? 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 144 58% 

Částečně 97 39% 

Ne 9 4% 

Celkem 250 100% 

Tab. 8 Odkud čerpáte informace o nabídce benefitů? 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Kolektivní smlouva 130 32% 

Intranet 126 31% 

Nadřízený 48 12% 

Nástěnka na pracovišti 29 7% 

Spolupracovníci 79 19% 

Celkem odpovědí 412 100% 

 



 

Tab. 9 Jste přesvědčeni, že Vaše informovanost o nabízených benefitech a jejich využití je 

dostačující? 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 135 54% 

Částečně 93 37% 

Ne 22 9% 

Celkem 250 100% 

Tab. 10 V případě, že jste odpověděli v otázce č. 9 jinak než-li „ANO“, označte ,prosím 

,důvod Vaší nedostatečné informovanosti. 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Kolektivní smlouva je rozsáhlá a méně přehledná 45 27% 

Na pracovišti není přístup k Intranetu 35 21% 

Nedostatek informací na pracovních poradách 26 16% 

Chybějící informace na nástěnkách 21 13% 

Jiný 38 23% 

Celkem odpovědí 165 100% 

Tab. 11 Které benefity poskytované zaměstnavatelem,využíváte? 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Závodní stravování 239 21% 

Rekondiční a ozdravné pobyty / 1 týdenní 73 6% 

Rekondiční a ozdravné pobyty / 2 týdenní 72 6% 

Rehabilitační programy 59 5% 

Příspěvek na penzijní připojištění 216 19% 

Návratné bezúročné půjčky 45 4% 

Nenávratná sociální výpomoc při narození dítěte 32 3% 

Příspěvky bezplatným dárcům krve 51 5% 

Příspěvky na ozdravné pobyty dětí 52 5% 

Zaměstnanecký tarif se společností Telefónica O2 175 16% 

Právní služba v oblasti Občanského zákoníku 44 4% 

Inzerce v interních médiích 31 3% 

Informační poradenství o studiu na SŠ a VŠ pro děti 

zaměstnanců 
15 1% 

Pronájem v hotelu Kovák při příležitosti životního jubilea 

 50 a 60 let, odchod do důchodu 
22 2% 

Celkem odpovědí 1126 100% 



 

Tab. 12 Preferujete u využití benefitů raději jednorázové - krátkodobé než dlouhodobé 

hledisko? 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 40 16% 

Ne 54 22% 

Nerozhoduje 156 62% 

Celkem 250 100% 

Tab. 13 Jaké další zaměstnanecké benefity byste ve společnosti ocenili? Označte, prosím, 

max. 3 možnosti. 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Krátkodobý lázeňský pobyt - namísto 1 nebo 2 týdenní 

rekondičně-ozdravné akce 
89 15% 

Příspěvek na zdravotnickou službu 106 17% 

Příspěvek na soukromé životní a úrazové pojištění 96 16% 

Příspěvek na vzdělání 50 8% 

Příspěvek na kulturu a sport 87 14% 

Příspěvek na dovolenou - rekreaci 184 30% 

Celkem odpovědí 612 100% 

Tab. 14 Vyhovuje Vám stávající systém poskytovaných zaměstnaneckých výhod? 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano, stávající systém je vyhovující 153 61% 

Ne, uvítal/a bych změnu 97 39% 

Celkem 250 100% 

Tab. 15 Uvítal/a byste změnu v možnosti svobodné volby s blokem volitelných výhod a 

daným limitem čerpání? 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 212 85% 

Ne 38 15% 

Celkem 250 100% 



 

Tab. 16 Ohodnoťte benefity podle toho, jak Vás motivují 

  Absolutní četnost Reltivní četnost (%) Průměr 

známek   1 2 3 4 5 Celkem 1 2 3 4 5 Celkem 

Závodní stravování 77 65 73 24 11 250 31% 26% 29% 10% 4% 100% 2,3 

Rekondičně ozdravné pobyty / prodloužený víkend 60 70 58 27 35 250 24% 28% 23% 11% 14% 100% 2,6 

Rekondičně ozdravné pobyty / 1 týden 66 59 66 29 30 250 26% 24% 26% 12% 12% 100% 2,6 

Rekondičně ozdravné pobyty / 2 týdny 64 53 71 27 35 250 26% 21% 28% 11% 14% 100% 2,7 

Rehabilitační programy 58 60 82 18 32 250 23% 24% 33% 7% 13% 100% 2,6 

Příspěvek na zdravotnickou službu 44 66 73 29 38 250 18% 26% 29% 12% 15% 100% 2,8 

Příspěvek bezplatným dárcům krve 60 53 74 25 38 250 24% 21% 30% 10% 15% 100% 2,7 

Příspěvek na ozdravný pobyt dětí 79 63 61 13 34 250 32% 25% 24% 5% 14% 100% 2,4 

Příspěvek na penzijní připojištění 178 38 20 8 6 250 71% 15% 8% 3% 2% 100% 1,5 

Příspěvek na soukromé životní a úrazové pojištění 65 62 69 25 29 250 26% 25% 28% 10% 12% 100% 2,6 

Příspěvek na vzdělání 40 58 84 23 45 250 16% 23% 34% 9% 18% 100% 2,9 

Příspěvek na kulturu a sport 55 60 73 23 39 250 22% 24% 29% 9% 16% 100% 2,7 

Příspěvek na dovolenou - rekreaci 117 49 36 18 30 250 47% 20% 14% 7% 12% 100% 2,2 

Návratná bezúročná půjčka 91 53 64 18 24 250 36% 21% 26% 7% 10% 100% 2,3 

Nenávratná sociální výpomoc při narození dítěte 88 51 52 21 38 250 35% 20% 21% 8% 15% 100% 2,5 

Pracovní jubileum - odměna za odpracované roky 112 61 45 15 17 250 45% 24% 18% 6% 7% 100% 2,1 

Zvýhodněná nabídka od mobilního operátora 90 60 60 17 23 250 36% 24% 24% 7% 9% 100% 2,3 

Právní služba v oblasti Občanského zákoníku 35 65 84 23 43 250 14% 26% 34% 9% 17% 100% 2,9 

Inzerce v interních médiích 20 30 68 53 79 250 8% 12% 27% 21% 32% 100% 3,6 

Bezplatný pronájem místnosti v hotelu Kovák 28 23 64 43 92 250 11% 9% 26% 17% 37% 100% 3,6 

Celkem 1427 1099 1277  479  718 5000 29% 22% 26% 10% 14% 100% 2,6 



 

Tab. 17 Rozložení respondentů podle pracovního zařazení a pohlaví 

  

Muži Ženy 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

THP 42 22% 43 78% 

Dělník 135 69% 8 15% 

Vedoucí pracovník 18 9% 4 7% 

Celkem 195 100% 55 100% 

Tab. 18 Rozložení respondentů podle věkové kategorie a pracovního zařazení 

  

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Do 29 let 7 8% 6 4% 0 0% 

30 - 39 let 17 20% 36 25% 5 23% 

40 - 49 let 33 39% 73 51% 13 59% 

Nad 50 let 28 33% 28 20% 4 18% 

Celkem 85 100% 143 100% 22 100% 

 Tab. 19 Rozložení respondentů podle délky zaměstnání ve společnosti a pohlaví 

  

Muži Ženy 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Méně než 5 let 7 4% 8 15% 

6 - 10 let 13 7% 8 15% 

11 - 20 let 62 32% 12 22% 

21 a více let 113 58% 27 49% 

Celkem 195 100% 55 100% 

Tab. 20 Rozložení respondentů podle dosaženého vzdělání a pohlaví 

  

Muži Ženy 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Základní 12 6% 1 2% 

Středoškolské bez maturity 66 34% 8 15% 

Středoškolské s maturitou 92 47% 29 53% 

Vyšší odborné 1 1% 1 2% 

Vysokoškolské 24 12% 16 29% 

Celkem 195 100% 55 100% 

 



 

Tab. 21 Rozložení respondentů podle otázky č. 6 a pohlaví 

  

Muži Ženy 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 106 54% 30 55% 

Částečně 79 41% 21 38% 

Ne 10 5% 4 7% 

Celkem 195 100% 55 100% 

Tab. 22 Rozložení respondentů podle otázky č. 6 a pracovního zařazení 

  

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 50 59% 69 48% 17 77% 

Částečně 30 35% 66 46% 4 18% 

Ne 5 6% 8 6% 1 5% 

Celkem 85 100% 143 100% 22 100% 

Tab. 23 Rozložení respondentů podle otázky č. 7 a pohlaví 

  

Muži Ženy 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 110 56% 34 62% 

Částečně 76 39% 21 38% 

Ne 9 5% 0 0% 

Celkem 195 100% 55 100% 

Tab. 24 Rozložení respondentů podle otázky č. 7 a pracovního zařazení 

  

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 60 71% 70 49% 14 64% 

Částečně 25 29% 64 45% 8 36% 

Ne 0 0% 9 6% 0 0% 

Celkem 85 100% 143 100% 22 100% 

 

 

 



 

Tab. 25 Rozložení respondentů podle otázky č. 8 a pracovního zařazení 

  

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Kolektivní smlouva 54 36% 60 26% 16 50% 

Intranet 50 33% 64 28% 12 38% 

Nadřízený 13 9% 32 14% 2 6% 

Nástěnka na pracovišti 6 4% 23 10% 0 0% 

Spolupracovníci 27 18% 50 22% 2 6% 

Celkem bodů 150 100% 229 100% 32 100% 

Tab. 26 Rozložení respondentů podle otázky č. 9 a pracovního zařazení 

  

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 51 60% 70 49% 14 64% 

Částečně 32 38% 55 38% 6 27% 

Ne 2 2% 18 13% 2 9% 

Celkem 85 100% 143 100% 22 100% 

Tab. 27 Rozložení respondentů podle otázky č. 10 a pracovního zařazení 

 

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Kolektivní smlouva je 

rozsáhlá a méně přehledná 
16 33% 24 22% 5 50% 

Na pracovišti není přístup  

k Intranetu 
3 6% 29 27% 3 30% 

Nedostatek informací na 

pracovních poradách 
8 17% 18 17% 0 0% 

Chybějící informace na 

nástěnkách 
3 6% 18 17% 0 0% 

Jiný 18 38% 18 17% 2 20% 

Celkem odpovědí 48 100% 107 100% 10 100% 

 

  



 

Tab. 28 Rozložení respondentů podle otázky č. 11 a pracovního zařazení 

  

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Závodní stravování 82 20% 137 22% 20 20% 

Rekondiční a ozdravné pobyty  

/ 1 týdenní 
30 7% 40 6% 3 3% 

Rekondiční a ozdravné pobyty  

/ 2 týdenní 
21 5% 48 8% 3 3% 

Rehabilitační programy 30 7% 23 4% 6 6% 

Příspěvek na penzijní 

připojištění 
73 18% 122 20% 21 21% 

Návratné bezúročné půjčky 15 4% 25 4% 5 5% 

Nenávratná sociální výpomoc  

při narození dítěte 
13 3% 16 3% 3 3% 

Příspěvky bezplatným dárcům 

krve 
18 4% 28 5% 5 5% 

Příspěvky na ozdravné pobyty 

dětí 
20 5% 27 4% 5 5% 

Zaměstnanecký tarif se 

společností Telefónica O2 
54 13% 107 17% 14 14% 

Právní služba v oblasti 

Občanského zákoníku 
22 5% 17 3% 5 5% 

Inzerce v interních médiích 11 3% 17 3% 3 3% 

Informační poradenství o  

studiu na SŠ a VŠ pro … 
6 1% 5 1% 4 4% 

Pronájem v hotelu Kovák při 

příležitosti životního jubilea … 
10 2% 8 1% 4 4% 

Celkem bodů 405 100% 620 100% 101 100% 

Tab. 29 Rozložení respondentů podle otázky č. 12 a pohlaví 

  

Muži Ženy 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 32 16% 8 15% 

Ne 39 20% 15 27% 

Nerozhoduje 124 64% 32 58% 

Celkem 195 100% 55 100% 

 



 

Tab. 30 Rozložení respondentů podle otázky č. 12 a pracovního zařazení 

  

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 11 13% 25 17% 4 18% 

Ne 23 27% 25 17% 6 27% 

Nerozhoduje 51 60% 93 65% 12 55% 

Celkem 85 100% 143 100% 22 100% 

Tab. 31 Rozložení respondentů podle otázky č. 14 a pracovního zařazení 

  

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano, stávající systém je vyhovující 58 68% 80 56% 15 68% 

Ne, uvítal/a bych změnu 27 32% 63 44% 7 32% 

Celkem 85 100% 143 100% 22 100% 

Tab. 32 Rozložení respondentů podle otázky č. 14 a délky zaměstnání ve společnosti 

  

Méně než 5 let 6 - 10 let 11 - 20 let 21 a více let 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano, stávající systém  

je vyhovující 
8 53% 9 43% 42 57% 94 67% 

Ne, uvítal/a bych změnu 7 47% 12 57% 32 43% 46 33% 

Celkem 15 100% 21 100% 74 100% 140 100% 

Tab. 33 Rozložení respondentů podle otázky č. 15 a pracovního zařazení 

  

THP Dělník Vedoucí pracovník 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 70 82% 123 86% 19 86% 

Ne 15 18% 20 14% 3 14% 

Celkem 85 100% 143 100% 22 100% 

 

 



 

Tab. 34 Rozložení respondentů podle otázky č. 14 a délky zaměstnání ve společnosti 

  

Méně než 5 let 6 - 10 let 11 - 20 let 21 a více let 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Ano 12 80% 19 90% 65 88% 116 83% 

Ne 3 20% 2 10% 9 12% 24 17% 

Celkem 15 100% 21 100% 74 100% 140 100% 

 

 

 


