
VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 
EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 
 
 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Měření spokojenosti zaměstnanců s personálním marketingem společnosti 

 
Employee Satisfaction Measurement with Company Marketing 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Bc. Petra Beránková 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jana Ostrožná, PhD. 
 
 
 
 

Ostrava 2009



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci vypracovala samostatně“. 
 
 
 
 
V Ostravě dne  10. července 2009        
       
 

                                                                        …………………………………… 

Bc. Petra Beránková 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Touto cestou bych ráda poděkovala paní Ing. Janě Ostrožné, PhD. za odborné rady, pomoc 

a vedení, které mi poskytla při vypracování této diplomové práce a také Ing. Kateřině 

Foldynové ze společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. za podporu, 

kterou mi po celou dobu naší spolupráce věnovala. 



OBSAH 
 
1. ÚVOD............................................................................................................................ 1 
2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. 
o. 3 

2.1 Profil společnosti .................................................................................................... 3 
2.2 Struktura společnosti............................................................................................... 3 
2.3 Historie společnosti.................................................................................................4 
2.4 Zaměstnanci ............................................................................................................ 4 
2.5 Ekonomická charakteristika společnosti................................................................. 6 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PERSONÁLNÍHO MARKETINGU....................... 7 
3.1 Postavení personálního marketingu ve firmách......................................................7 
3.2 Personální marketing a personální marketér........................................................... 7 
3.3 Zaměstnanecké výhody........................................................................................... 9 

3.3.1 Reforma veřejných financí a benefity ........................................................... 10 
3.3.2 Benefity -  jejich vnímání a trendy ................................................................ 11 

3.4 Měření spokojenosti  zaměstnanců ....................................................................... 13 
3.4.1 Typy průzkumů ............................................................................................. 13 
3.4.2 Využití průzkumů spokojenosti..................................................................... 14 
3.4.3 Metodika pro měření spokojenosti zákazníků/zaměstnanců ......................... 14 

3.4.3.1 Zákazník ................................................................................................. 15 
3.4.3.2 Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti.............. 15 
3.4.3.3 Návrh dotazníků pro měření spokojenosti zákazníků ............................ 19 
3.4.3.4 Stanovení velikosti výběru ..................................................................... 22 
3.4.3.5 Metody sběru dat.................................................................................... 22 
3.4.3.6 Vyhodnocování dat o spokojenosti zákazníků/zaměstnanců ................. 23 

4. METODIKA SBĚRU DAT......................................................................................... 24 
4.1 Přípravná fáze ....................................................................................................... 24 

4.1.1 Cíl výzkumu .................................................................................................. 24 
4.1.2 Obsah výzkumu ............................................................................................. 24 
4.1.3 Hypotézy výzkumu........................................................................................ 24 
4.1.4 Časový harmonogram.................................................................................... 25 
4.1.5 Plán výzkumu a jeho zdůvodnění.................................................................. 25 

4.2 Realizační fáze...................................................................................................... 26 
4.2.1 Způsob shromažďování, zpracování a analýzy dat ....................................... 26 
4.2.2 Problémy vzniklé při realizaci  výzkumu...................................................... 27 
4.2.3 Struktura výběrového souboru....................................................................... 27 

5. ANALÝZA PERSONÁLNÍHO MARKETINGU VE SPOLEČNOSTI .................... 30 
5.1 Analýza výchozí situace ....................................................................................... 30 

5.1.1 Personální marketing a komunikace napříč společností................................ 30 
5.1.2 Personální marketing a firemní kultura ......................................................... 31 
5.1.3 Personální marketing a benefity .................................................................... 31 

5.2 Výsledky výzkumu ............................................................................................... 33 
5.2.1 Celková spokojenost...................................................................................... 33 
5.2.2 Celková spokojenost s jednotlivými oblastmi ............................................... 35 
5.2.3 Firemní benefity ............................................................................................ 47 
5.2.4 Komunikace ve společnosti a vztahy mezi divizemi..................................... 51 

6. DOPORUČENÍ KE ZMĚNÁM V RÁMCI PERSONÁLNÍHO MARKETINGU..... 60 
6.1.1 Zaměstnanci nedoporučují navázat spolupráci.............................................. 60 



  

6.1.2 Možné příčiny nedoporučení zaměstnání ve společnosti – problematické  
oblasti personálního marketingu.................................................................................. 60 

7. ZÁVĚR........................................................................................................................ 65 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY................................................................................. 66 
SEZNAM ZKRATEK......................................................................................................... 67 
SEZNAM TABULEK......................................................................................................... 68 
SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................................. 68 
SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................. 69 
 
 
 
 



 1 

1. ÚVOD 

Česká ekonomika v posledních dvou letech vykazovala vysoký růst a zvyšovala 

se poptávka po stále větším množství pracovních sil, což ovlivnilo i situaci na tuzemském 

trhu práce. Česká republika se stala vyhledávanou lokalitou pro zahraniční firmy, a to 

z různých oblastí, především však průmyslových oborů, ale přibylo i několik nových 

administrativních center. Tyto firmy poptávaly kvalifikovanou pracovní sílu, jíž však bylo 

nedostatek.[9] 

 

Nedostatek pracovních sil se tak stal jedním z rizik dalšího tempa růstu ekonomiky. 

Nezájem o některé obory trápil i zaměstnavatele, pro něž byl a je tento stav velkým 

rizikem pro další rozvoj. Proto se některé společnosti rozhodly navázat spolupráci s cizinci, 

kteří nejčastěji pocházeli ze zemí na východ od ČR jako je Slovensko, Ukrajina, ale také 

Rumunska a Bulharska, které se počátkem roku 2008 staly součástí EU. V polovině roku 

2008 pak byli oslovováni i pracovníci z mnohem vzdálenějších Filipín, Mongolska 

a hlavně Vietnamu.  

 

Vzhledem ke stávající ekonomické situaci a snižujícímu se tempu ekonomického růstu, což 

by dle očekávání odborníků mělo trvat po dobu jednoho až dvou let (to jsou ty pozitivnější 

předpoklady), by se mohlo zdát, že tento problém pomine. Opak je však pravdou – 

kvalifikovaní lidé a odborníci jsou a budou  žádáni stále. 

 

Ze své vlastní praxe HR konzultanta a současné pozice HR specialisty se sama setkávám 

s tím, že firmy jsou za těchto okolností více než jindy postaveny před fakt, že své lidské 

zdroje musí řídit efektivně. Své zaměstnance si pečlivěji nejen vybírají, ale také se snaží 

pečovat o klíčové zaměstnance a udržet si je. Před tímto úkolem stojí i společnost 

TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o., která se chce v budoucnu více zaměřit na 

svůj personální marketing, aby tak posílila své postavení v rámci konkurence. A ta 

není nijak malá, protože jak vyplývá z interních průzkumů trhu, v současnosti čítá počet 

konkurenčních firem více než 2000 subjektů, které se pohybují ve stejné oblasti podnikání. 
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Před tím, než však začne společnost na jeho vylepšování pracovat, rozhodla se provést 

analýzu současného stavu a určit priority , na které je třeba se v rámci personálního 

marketingu zaměřit. 

 

Vzhledem ke změnám struktury a profesionalizaci je personální marketing z pohledu 

potenciálních zaměstnanců a nově příchozích zvládnut. O to menší pozornost byla ale 

v minulosti věnována stávajícím zaměstnancům, jejichž důležitosti je si společnost 

vědoma, a pro něž by ráda zajistila podmínky, které je ve společnosti udrží. 

 

Z tohoto důvodu bude hlavním cílem této práce provézt analýzu současného stavu 

personálního marketingu se zaměřením na stávající zaměstnance. Pomocí 

marketingového výzkumu zjistit současný stav v jednotlivých oblastech personálního 

marketingu ve společnosti a na základě spokojenosti se současným stavem následně 

navrhnout možné postupy pro jeho zlepšení či změnu. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI TEMPO TRAINING & 

CONSULTING s. r. o. 

2.1 Profil společnosti 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. působí na trhu více než 12 let. 

Jejím cílem je zajistit komplexní služby v oblasti lidských zdrojů. Portfolio činností 

umožňuje společnosti poskytovat klientům služby od náboru nových zaměstnanců, přes 

jejich vyškolení a přípravu, až po vzdělávání stávajících zaměstnanců a poradenství. 

Vzhledem k možnostem, které představují fondy EU, je tato společnost schopna vytvořit 

i speciální vzdělávací projekty, které napomáhají v dalším profesním a osobnostním 

rozvoji zaměstnanců klientů, což je v současnosti nejsilnější produkt.[12] 

Vize 

Vizí TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. je být silnou renomovanou vzdělávací 

a poradenskou společností působící na trhu v oblasti firemního i individuálního vzdělávání, 

recruitmentu a získávání dotačních titulů EU.[12] 

Hodnoty 

Společnost si zakládá na maximální spokojenosti svých klientů, partnerů a zaměstnanců. 

Velké úsilí věnuje tomu,  aby její služby byly komplexní a na míru „ušité“ pro každého 

klienta. Komunikace s klientem je založena na dlouhodobých partnerských vztazích a 

profesionálním přístupu. To vše umožňuje spolupodílení se na úspěchu klientů a zároveň 

neustálý rozvoj zaměstnanců.[12] 

2.2 Struktura společnosti 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING sestává ze 3 samostatně hospodařících 

divizí [12]: 

• Divize vzdělávání, 

• Divize EU, 

• Divize lidských zdrojů – personální agentura. 

Jejich činnosti jsou velmi úzce provázány a proto se pokusím alespoň nastínit vazby mezi 

nimi a popsat, čím se zabývají. Přehled o nabízených produktech zaznamenává příloha č. 1. 
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2.3 Historie společnosti 

Divize vzdělávání, dále v textu zmiňovaná jako VZD, je nejstarší divizí. Původně vznikla 

pro čistě firemní účely a to, aby bylo možno školit nové zaměstnance, kteří se dlouhodobě 

pohybovali v zahraničí, převážně v USA, což v polovině 90. let, tedy krátce po pádu 

železné opony, bylo nezbytností. Již po roce svého fungování společnost vstoupila na trh 

specializovaného vzdělávání v oblasti zvyšování počítačové gramotnosti, manažerských 

a podnikatelských dovedností a jazykových kurzů. „Dnes poskytuje vzdělávání osobnostní 

i z oblasti IT, pro veřejnost i šité na míru dle potřeb klientů.“1 

Koncem 90. let, kdy se objevila širší možnost České republiky využívat financování 

vzdělávacích aktivit z EU fondů (především na mezinárodní úrovni), vznikla Divize EU 

(Evropská unie). Tato divize v počátku opět sloužila pouze pro účely samotné společnosti, 

ale časem rozšířila své aktivity. Zkušený tým profesionálů nabízí precizní zpracování 

žádostí o poskytnutí dotací v rámci jednotlivých Operačních programů ze Strukturálních 

fondů EU. Neméně důležitá je i podpora klienta při realizaci projektu, kdy jsou zajištěny 

veškeré administrativní činnosti a dozorování na správné čerpání prostředků z přidělené 

dotace. Možnost čerpání dotačních titulů z EU znamená pro firmu obrovský synergický 

efekt v rámci spolupráce obou divizí. Nejvýraznější je pak v oblasti návrhu a realizace 

projektů z programu ESF. 

Zároveň s divizí EU byla organizační struktura rozšířena o Divizi lidských zdrojů - interní 

divize, která se nedávno stala i personální agenturou a proto její dnešní oficiální název je 

Divize PA (Personální agentura). Jejím úkolem bylo a dodnes je  především zajistit veškeré 

činnosti a procesy související s personálním servisem uvnitř firmy, ale také poskytovat své 

služby externím klientům, kteří chtějí čerpat z dlouholetých zkušeností jednotlivých členů 

týmu v oblasti vyhledávání vhodných zaměstnanců a práce s nimi.  

2.4 Zaměstnanci 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTIN s. r. o. prošla několika etapami svého 

vývoje a to úzce souvisí i s počtem a strukturou kmenových zaměstnanců i externích 

spolupracovníků, převážně z řad odborné veřejnosti. Obzvlášť poslední tři roky  byly pro 

společnost velmi náročné z hlediska jejího odborného rozvoje. Vzhledem k tomu, že 

                                                 
1 TEMPO TRAINING & CONSULTING [online]. [cit. 2008-12-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.tempo.cz>. 
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služby v této společnosti se vyznačují vysokým podílem osobního kontaktu se 

zákazníky, je nutné, aby byli zaměstnanci schopni se ztotožnit s potřebami zákazníka.[5] 

Tohoto by nebyli schopni bez odborných znalostí nejen ze svého oboru, ale také tzv. soft-

skills. 

Nejvíce se odborná náročnost odrazila v požadavcích na pozice projekt manažerů 

divize EU, po nichž kromě perfektní znalosti několika, standardně 2 cizích jazyků, je na 

národní úrovni vyžadována minimálně 3letá praxe v oblasti přípravy projektů z operačních 

programů (dále jen OP) Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, apod. Výhodou jsou znalosti dalších OP jako jsou ROP, OPPI a 

další. Na mezinárodní úrovni jsou kromě jazykových znalostí nezbytné zkušenosti 

s realizací projektů (národních či mezinárodních) nejméně 2 roky a orientace 

v problematice komunitárních programů Společenství (Community Programmes).  

V současnosti působí na divizi EU 6 projekt manažerů, z nichž 2 jsou na mezinárodní 

úrovni, z nichž jeden zastává také pozici výkonného manažera a zbývající 4 pracují na 

národních projektech. Tito představují střední úroveň řízení. Kromě projekt manažerů pak 

především samotný chod divize zajišťuje Office Manager (nižší úroveň řízení) a finanční 

otázky obou pilířů řeší finanční manažer (vyšší úroveň řízení) ve spolupráci s asistentem 

finančního manažera. Tito zaměstnanci představují klíčové zaměstnance divize EU. 

Součástí divizi jsou nepostradatelní asistenti, kteří jsou převážně zaměstnáni na částečný 

úvazek a jejich počet se mění dle aktuální situace. Struktura divize EU platná k 30.3. 2009 

je součástí přílohy č. 2. 

Také divize PA zaznamenala za poslední rok znatelných změn, které souvisely s boomem 

a následným útlumem v personálních službách. Zatímco v červnu 2008 byly součástí 

divize 2 obchodní konzultanti, 3 konzultanti pro lidské zdroje, a jeden HR 

specialista/konzultant, v březnu roku 2009 to byl jeden konzultant pro lidské zdroje, jeden 

HR specialista/konzultant a jeden obchodní konzultant (střední úroveň řízení). Také 

musela divize vyvinout obrovskou energii a nalézt nové oblasti rozvoje, které by zajistily 

plynulý chod divize v budoucnosti. Své služby tedy orientuje především na odborné 

poradenství, čímž se změnily odborné požadavky na zaměstnance i styl zakázek – z většího 

počtu menších se orientuje na menší počet větších a tím se snaží také efektivně řídit své 

lidské zdroje. Z hlediska odborného to také znamená vysokou náročnost na zkušenosti 

z oboru i teoretické poznatky spojené např. s lektorskou  činností. V tomto momentě 
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se tým opět rozšiřuje nejen o kmenové, ale také externí spolupracovníky, opět z řad 

odborné veřejnosti. Jak vypadala aktuální struktura divize k 30.3. 2009 je opět možno vidět 

v příloze č. 2. 

Změny se nevyhnuly ani divizi VZD , kde díky možnostem čerpání z evropských fondů na 

vzdělávání zaměstnanců byly objeveny nové možnosti působnosti této divize. 

V současnosti kromě 7 obchodních konzultantů, výkonného manažera, projektového 

koordinátora, koordinátora projektového týmu a IT managera je součástí divize také 

projektový tým, který se ale mění dle aktuálních požadavků klientů.  

K 30.3. 2009 byl stav kmenových zaměstnanců společnosti TEMPO TRAINING & 

CONSULTING s. r. o. stanoven na celkem 33 zaměstnanců. 

2.5 Ekonomická charakteristika společnosti 

Jak uvádějí interní analýzy, společnost se svými vzdělávacími aktivitami  z hlediska 

obratu pohybuje mezi 10 top společnostmi v ČR, v rámci Moravskoslezského kraje je 

dokonce na prvním místě.  

Díky jedinečnému know-how projektového managementu jsou v současnosti nejsilnějším 

produktem již zmiňované vzdělávací projekty, které čerpají prostředky z ESF (Evropský 

sociální fond). Z interních analýz vyplývá, že společnost TEMPO TRAINING & 

CONSULTING s. r. o. svými aktivitami v této oblasti pokrývá tři čtvrtiny trhu, o čemž 

svědčí také to, že každý třetí projekt z podaných žádostí o prostředky z ESF v rámci 

aktuálních výzev OP LZZ je vypracován právě touto společností. 

Personální služby a poradenství jsou velmi úzce provázány se vzdělávacími projekty i 

samotnými školeními. Co se recruitmentu  týče, je spíše doplňkovým produktem a na 

obratu společnosti se podílí v současnosti přibližně deseti procenty. 

O výrazném rozvoji a potenciálu této společnosti svědčí také fakt, že se „…v minulém roce 

umístila mezi nejlepšími 10 firmami Moravskoslezského kraje v soutěži Firma roku 

2008.“2  

                                                 
2 TEMPO TRAINING & CONSULTING [online]. [cit. 2008-12-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.tempo.cz>. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PERSONÁLNÍHO MARKETINGU 

3.1 Postavení personálního marketingu ve firmách 

V zahraničních firmách je personálnímu marketingu dáván poměrně široký prostor. 

Tyto společnosti si uvědomují, že je třeba pracovat s aktuálními informacemi z lokálních 

trhů, ale také jim jde o jejich postavení a image, které je třeba neustále budovat. Na  rozdíl 

od těchto firem, v malých společnostech této oblasti věnují minimální pozornost. Jako 

nejčastější argument je zmiňován nedostatek finančních prostředků. Dokonce je často 

slyšet názor, že je to vlastně zbytečné. Jak ale dodává především marketingová teorie  a 

dokazuje praxe, je tato domněnka naprosto lichá. Právě důraz na zaměstnance – ať už 

stávající či budoucí  se vrátí v nižší fluktuaci a také může navíc podpořit kladné postoje 

ke společnosti, což je obrovská výhoda každého zaměstnavatele.[10] 

3.2 Personální marketing a personální marketér 
Teoretické poznatky z oblasti personálního marketingu jsou založeny především 

na zkušenostech z několika oborů – jsou to především řízení lidských zdrojů (Human 

Resources Management, zkráceně HRM), management a marketing. Personální marketing 

je však velmi úzce provázán s psychologií, sociologií a samozřejmě ekonomií.[10] 

 

Nejčastěji je personální marketing dáván do souvislosti s průzkumem trhu pracovních 

sil. „Pro ty, kteří se v oblasti lidských zdrojů pohybují, se zas toto téma spojuje s motivací 

pracovníků, kdy je třeba sledovat i trh motiva čních produktů, tedy benefitů, neboť pouhé 

finanční stimuly samy o sobě nestačí“.3 

 

Alespoň část takovýchto informací by měli přinášet nejen personalisté, ale právě 

pracovníci marketingu. Marketing by se měl tedy svým způsobem podílet na zpracování 

personální strategie firmy. Například podle jeho poznatků lze vytipovat, jak se bude 

v oboru vzhledem k bouřlivému rozvoji informačních i dalších technologií vyvíjet a měnit 

profil pot řebných profesí. Jindy zase může marketing při sledování konkurence a její 

analýze zjistit, že by stálo za to přetáhnout jí špičkového odborníka či manažera. A nebo 

                                                 
3 KUBÍN, Z.  Personální marketing – koncepce, nebo horký brambor. M-Journal: [on-line]. 2006, 
   [cit. 2008-12-13]. Dostupný z WWW:  < http://m-journal.cz/cs/site/tema/person_market.htm>. 
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naopak, může dojít k závěru, že konkurence se snaží přetáhnout k sobě pár schopných lidí 

z firmy a je tedy potřebné je motivovat tak, aby v ideálním případě o odchodu ani 

neuvažovali. Dnes není neobvyklé, že mezinárodní firmy zavádějí pozice personálních 

marketérů. Náplní této pozice je nejen přilákat nové zaměstnance, koordinovat spolupráci 

s univerzitami, s pořadateli veletrhů, organizovat náborové akce a budovat image firmy, 

ale také udržet si své talenty.[8] 

 

Na  začátku úvah o personálním marketingu a vhodném kandidátu pro pozici personálního 

marketéra je nutné si přesně definovat cílovou skupinu, na níž se společnost hodlá 

zaměřit .  

 

Je-li potřeba komunikovat se zaměstnanci, je to úkol pro interního specialistu, který je 

schopen navrhovat řešení, jak udržet nejlepší zaměstnance, jak posílit jejich motivaci 

a rozvoj jejich znalostí a schopností. Takový specialista může připravovat firemní 

bulletin , prezentovat strategie společnosti, tlumočit sdělení managementu a 

samozřejmě poskytovat zpětnou vazbu pro vedení společnosti. Nedílnou součástí jeho 

náplně práce je také organizace firemních akcí a případně setkání – ať už jsou 

formálního či neformálního charakteru.[10] 

 

Profil úspěšného kandidáta na tuto pozici se hodí především na kreativní osobnost, která 

má znalost místního trhu a je schopna navrhovat kampaně a prezentace. Vhodný 

kandidát by měl mít zkušenosti z HR, ale především znalost marketingových nástrojů, 

protože znalost z oblasti HR může být podpořena zkušenějšími kolegy, kteří působí jako 

HR specialisti či generalisti. „V praxi totiž asi 60% práce zahrnuje marketing.“4 

 

Personální marketing není ale zaměřen jen na informace přicházející do firmy z vnějšku, 

ale také na poskytování informací opačným směrem – o firmě ven. Například nejen jaké 

profese společnost hledá, ale jaké ohodnocení a výhody kvalitní pracovní síle nabízí, resp. 

poskytuje.  

 

                                                 
4 PIKE, Jana. Specializace: Personální marketing. HRM Odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. 2008, 
roč. 5,  č. 5, s.  39. ISSN 1801-4690. 
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Právě hledání vhodné pracovní síly je případ, kdy mohou marketingoví specialisté 

personalistům poradit s formulováním inzerátu (ať již do tisku nebo na některý web 

s nabídkami a poptávkami práce) – vždyť právě oni by měli mít v malíčku tvorbu 

takovýchto textů, vědět, jaké formulace zabírají a čeho se vyvarovat. A také vědí, že ty, 

které touto formou firma oslovuje, je třeba zaujmout a motivovat k odpovědi (tedy vlastně 

„ke koupi“). Zejména to platí o vyhledávání specialistů, kvalitních odborníků, špičkových 

středních a vyšších manažerů v nedostatkových profesích.[3] 

 

Nabídka samotné práce ale motivuje především ty, kteří jsou nezaměstnaní, případně 

hodně nespokojené v dosavadní práci. To však většinou nejsou případy zmíněné kvalitní 

pracovní síly. Zaujmout je, chce mnohem víc – nejen nabídnout zajímavou práci (tu 

si většinou jako profesionálové dovedou představit) a výší platu, ale také poskytovanými 

zaměstnaneckými výhodami, případně dalšími přednostmi, což je patrná slabina mnoha 

firem.  

Jednoduše řečeno personální marketing by tedy měl především v rovině interního HRM 

poskytnout informace proč někteří ze společnosti odcházejí a jiní zůstávají.[3] 

3.3 Zaměstnanecké výhody 

Je vědecky dokázáno, že výše mzdy působí motivačně do určité úrovně. Pak už jsou 

motivace a výkon ovlivňovány dalšími faktory.[2]  

Kromě jednoduché, ale často podceňované radosti z odvedené práce, která ho baví je to 

také možnost pracovat v týmu, kde má prostor pro vlastní nápady. Tyto faktory lze nazvat 

jako zaměstnanecké vztahy, firemní kultura, styl vedení a jasná komunikace o pravidlech 

odměňování.[1] 

Jednou z možností, jak ovlivnit výkon, zaměstnanecké vztahy a postoj ke společnosti u 

zaměstnanců jsou zaměstnanecké výhody neboli benefity. Původní pojetí zaměstnaneckých 

výhod hovořilo o nepřímé hmotné formě odměňování, kdežto dnes je chápáno 

v mnohem širším kontextu. Kromě hmotných forem existují i nehmotné výhody, do nichž 

se nejčastěji řadí ty, které „vyplývají z charakteristiky organizace, přispívají ke kvalitě 

pracovního života a z této společnosti tak činí místo, kde stojí za to být zaměstnán“.5 

                                                 
5 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. přeložil Koubek J., 10. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007. 789s. 
ISBN 978-80-247-1407-3. 
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Zaměstnancům už dnes nestačí jen výše platu a příspěvky na stravné. Když se zajímají o 

práci ve společnosti, také jsou pro ně důležité výhody, které pomáhají zkvalitnit život a to 

jak ten pracovní tak především osobní. Může jít například o možnost spojení práce 

s rodinným životem, tzv. work/life balance benefity. Pro mnohé zaměstnance je  

zajímavým benefitem také příspěvek na penzijní připojištění či programy zaměřené na 

poskytování nadstandardní zdravotní péče.  

Je více než jasné, že oblast zaměstnaneckých výhod je velmi různorodá a stále přibývá 

návrhů a zavádí se nejrůznější systémy čerpání, což je důsledek snahy udržet si své 

nejlepší lidi. Z těch nejzajímavějších a skutečně nejpokrokovějších jsou benefity ušité na 

míru konkrétnímu člověku a jeho potřebám, samozřejmě v souladu s důležitostí jeho 

pozice pro společnost. Emoce, adrenalin, lázně nebo za firemní peníze s rodinou do míst, 

kde prožijí nezapomenutelné chvíle, jsou stále častěji k vidění. Přes emoce a prožitky se 

totiž dá vhodně formovat loajalita k firmě. O využití jednotlivých benefitů v ČR vypovídá 

graf, který obsahuje příloha č. 3. „Nejčastěji využívaným benefitem je poskytování bonusů 

na základě odvedeného výkonu, což je časté u 82,8 % společností v ČR. Dalším nejčastěji 

poskytovaným benefitem jsou stravenky (80,7 %), mobilní telefon (74,7 %), odměny při 

pracovních a osobních výročích (69,6 %)   a 63, 5 % firem poskytuje služební automobil i 

k osobním účelům. Do popředí zájmu zaměstnanců a zaměstnavatelů se dostávají také 

různá pojištění (50,7 %), životní, (32,3 %) a zdravotní péče (39,3 %).“6 

„V západních zemích a USA mají benefity letitou tradici a není např. neobvyklé mít 

firemního faráře, zachytat si ryby ve firemním rybníku nebo dokonce mít k dispozici 

pomocníka, který zaměstnanci nakoupí a zařídí vše potřebné.“7 Tyto poměrně 

extravagantní výhody asi v nejbližší době na náš trh nedorazí, ale je více než jasné, že 

právě úkolem personálního marketingu je pátrat po tom, co vlastně zaměstnanci chtějí a co 

opravdu ocení. 

3.3.1 Reforma veřejných financí a benefity 

Pro zaměstnavatele poskytujícího benefity je jedním z faktorů zda nabídnout či 

nenabídnout jednotlivé výhody zaměstnancům to, jaký je to pro něj náklad. Nejen 

                                                 
6 HOLOMEK, Pavel. Vhodný mix benefitů pomáhá udržet kvalitní zaměstnance. HRM Odborný časopis pro 
řízení lidských zdrojů. 2008, roč. 5,  č. 5, s.  42. ISSN 1801-4690. 
7 HOLOMEK, Pavel. Vhodný mix benefitů pomáhá udržet kvalitní zaměstnance. HRM Odborný časopis pro 
řízení lidských zdrojů. 2008, roč. 5,  č. 5, s.  41. ISSN 1801-4690. 
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z hlediska výše, ale také zda je to daňově uznatelný či neuznatelný náklad., popřípadě do 

jaké výše je uznatelnost státem akceptována. Samozřejmě za zvážení stojí také 

administrativní náročnost, která je z hlediska dokumentace pro případnou uznatelnost 

nezbytná.  

Tento faktor je pro zaměstnance v pozadí a jen stěží si mnohdy uvědomí, co to 

zaměstnavatele stojí. Zaměstnavatelé proto s velkým napětím očekávali reformu veřejných 

financí a s tím spojenou platnou legislativu od 1. 1. 2008. Kromě „zvýšení limitu na 

ubytování (3500,-Kč), penzijní a životní připojištění (24000,-Kč) to je především zpřísnění 

uznatelnosti nákladů/výdajů na nepeněžité příspěvky na dovolenou do 20 000,-Kč. Pro 

přesnější představu a srovnání slouží tabulka“8, je součástí příloh této práce, viz příloha č. 

4. 

3.3.2 Benefity -  jejich vnímání a trendy 

O tom, že nepeněžní odměny jsou výhodné pro zaměstnance, nemůže být pochyb. Jde však 

o to, že ne každý benefit je vítaný. Za bezkonkurenčně nejoblíbenější a nejrozšířenější 

výhodu jsou považovány stravenky, které však už jsou spíše brány jako standard a jejich 

motivační hodnota je minimální. Nebo možnost používat služební telefon i pro osobní 

účely je mnohdy vnímána spíše jako nevýhoda, protože lidé mají pocit, že musí být 

neustále k zastižení.  

Největším trendem jsou jak již bylo zmíněno tzv. work/life balance benefity, které 

pomáhají snadnějšímu skloubení náročného pracovního a osobního života. Mezi ty 

nejoblíbenější patří týden dovolené navíc, práce z domu, možnost práce na zkrácený 

úvazek, příspěvky na dovolenou a tzv. sick days, což jsou dny poskytované 

zaměstnavatelem nad rámec dovolené, které slouží především k čerpání při krátkodobých 

nemocech.  

Vzhledem k tomu, že benefity a jejich atraktivita jsou otázkou osobních preferencí a 

specifik konkrétních společností, je velmi obtížné určit jejich přesné pořadí. Jak to 

přibližně vypadalo v České republice v minulém roce, přesněji v polovině roku 2008 

znázorňuje graf č. 3.1.[7] 

                                                 
8 TREZZIOVÁ, Dana. Reforma veřejných financí ovlivní i benefity ve firmách. HRM Odborný časopis pro 
řízení lidských zdrojů. 2008, roč. 3,  č. 6, s.  44. ISSN 1801-4690. 
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Jako nejatraktivnější byly v minulém roce vnímány příspěvky na stravování. Velmi 

oblíbené jsou příspěvky na dovolenou a to ať už ve formě šekových knížek, z nichž si 

může zaměstnanec vybrat dle vlastní vůle jak destinaci, tak i další služby nebo klasické 

poukazy na pobytech v konkrétních hotelech a penzionech, v nichž je nabídka 

dodatkových služeb pevně dána. 

Graf č.  3.1:  Vnímání atraktivity vybraných benefit ů.  
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Zdroj: HRM Odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. 

Dalším vítaným je příspěvek na nadstandardní zdravotní péči, což souvisí nepochybně 

s životním stylem a vědomí si toho, že zdraví je to nejcennější.  

Stejně jako člověk, který není nikdy nemocný, neocení příliš zmiňované sick days, ani lidé 

se zdravotními problémy asi nebudou příliš nadšeni z permanentek na aerobic. Vedle 

osobních zálib a zdravotního stavu neméně důležitou roli totiž hraje i postavení ve 

společnosti. Mezi ty nejoceňovanější výhody patří služby přímo na pracovišti, které 

zahrnují vše od čistírny, přes kadeřnictví až po hlídání dětí. 

Z těchto důvodů je proto nejvhodnějším řešením systém flexibilních benefitů, který je 

nejčastěji nazýván jako tzv. cafeteria (z anglického samoobslužná restaurace, bufet) nebo 

další možností jsou tzv. osobní účty, které jsou založeny na principu přiděleného rozpočtu, 

který se k čerpání výhod využívá. „Každý z benefitů je ohodnocen určitým počtem bodů 
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tak, aby dopad jejich čerpání na hospodářský výsledek společnosti byl totožný.“9 Tyto 

způsoby umožňují flexibilně reagovat na požadavky zaměstnanců a upravovat nabídku dle 

aktuálních trendů. 

Personalisti si pak často kladou otázku jak přijít na to, které z benefitů jsou 

pro zaměstnance ty nejvhodnější a jakou zvolit jejich skladbu. Jednou z možností, jak tyto 

informace zjistit je udělat průzkum mezi samotnými zaměstnanci.  

3.4 Měření spokojenosti  zaměstnanců 

Jakýkoliv průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci je velmi citlivá záležitost. Zaměstnanci 

v těchto průzkumech vyjadřují své subjektivní názory a očekávají zájem o sebe a své 

problémy. Firma tedy skrze průzkumy spokojenosti ukazuje ochotu vnímat je a řešit je. 

Důležité ale je, aby zaměstnanci tato řešení vnímali a dostalo se jim přiměřeného množství 

informací a takovým způsobem, aby zaměstnavatel neztratil v očích zaměstnanců důvěru. 

3.4.1 Typy průzkumů 

Typy průzkumů spokojenosti mezi zaměstnanci mohou být rozděleny do několika skupin 

dle jejich záběru. Největší záběr představují komplexní průzkumy spokojenosti, které 

se zaměřují na získávání informací o firmě jako celku. Specifikem je především to, že  jsou 

vyžadovány standardem ISO 9000. Kromě pracovní spokojenosti, odměňování se zabývá 

komplexní průzkum i dalšími charakteristikami fungování firmy včetně orientace firemní 

kultury.[11] 

Cílem tohoto typu průzkumu spokojenosti je získat  informace o názorech jednotlivých 

skupin, útvarů a jejich specifikách v hodnocení sledovaných charakteristik, určení oblastí, 

které je třeba řešit, formulovat náměty na zlepšení, v dlouhodobém horizontu sledovat 

trendy. Z hlediska metodického jde většinou o anonymní dotazníková šetření, která sledují 

základní třídící kritéria – demografická a organizační začlenění. Samozřejmě pro možnosti 

srovnání v budoucnu je třeba provádět tyto průzkumy periodicky, přibližně každé 2-3 

roky.[11] 

Dalším typem průzkumů spokojenosti jsou ad hoc průzkumy. Tyto zajímají informace o 

určité oblasti činností jako základ pro workshopy, restrukturace a re-ingeneering. Cílem 

                                                 
9 KNAP, Petr; CHODOUNSKÁ Barbora. Zaměstnanecké benefity: výhodná transakce pro všechny. HRM 
Odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. 2008, roč. 3,  č. 6, s.  50. ISSN 1801-4690. 
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průzkumu je určení základních problémů a formulování východisek pro možná zlepšení. 

Často jsou v těsném sledu jako prověření metodiky, sondování názorů, přesnější popis 

konkrétních problémů, což vyžaduje větší množství otevřených otázek. Pokud se 

zamyslíme nad metodikou, většinou jde o kombinaci standardizovaných rozhovorů a 

dotazníkového šetření, která jsou jednorázová, protože se jedná o specificky zaměřené 

akce. Samozřejmě, aby mohla být měřena efektivita změn, je nutné takové akce provádět 

opakovaně.[11] 

3.4.2 Využití průzkumů spokojenosti 

Z výše uvedeného vyplývá, že průzkumy spokojenosti lze využít na širokou oblast v rámci 

řízení lidských zdrojů. Jejich funkce lze opět rozdělit do několika oblastí. Především je tu 

oblast informační. Tato slouží ke zjišťování postojů ke změnám v organizaci a podpory 

záměrů, na co se zaměřit ve vnitrofiremní komunikaci. Také může řešit konzistentnost 

kultur při spojování firem, stejně jako soulad a konzistentnost firemních hodnot 

proklamovaných a reálných.[11] 

Další funkce by se dala označit za iniciační, kdy na základě předešlých akcí je třeba 

iniciovat kroky a zlepšení, na základě srovnání najít, vylepšovat a rozšiřovat postupy a 

standardy. Velmi podstatnou funkcí průzkumů spokojenosti je funkce predikční, na jejímž 

základě lze  předpovídat problémy a krize dříve než nastanou. Spolu s touto funkcí je také 

nutno zmínit funkci kontrolní , díky níž může být sledováno naplňování záměrů a 

proklamací.[11] 

3.4.3 Metodika pro měření spokojenosti zákazníků/zaměstnanců  

Vztah zaměstnavatele a zaměstnance z hlediska personálního marketingu vykazuje znaky 

totožné se vztahem dodavatele a zákazníka. Zde je možné vyjít ze základní teze moderního 

managementu jakosti, hovořící o tom, že zákazník je každý, komu odevzdáváme 

výsledky vlastní práce.[4] 

Je-li zaměstnanec brán jako zákazník, ke skutečně profesionálnímu a systematickému 

zvládnutí měření by firma měla realizovat tyto základní kroky [4]: 

• definování, kdo je pro firmu zákazníkem/zaměstnancem, 

• definování požadavků zákazníků/zaměstnanců a znaků jejich spokojenosti,  

• návrh a tvorba dotazníku k měření spokojenosti zákazníků/zaměstnanců,  
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• stanovení velikosti výběru (tzv. vzorkování zákazníků), 

• metody sběru dat, 

• tvorbu postupů pro vyhodnocování dat, včetně postupů kvantifikace míry 

spokojenosti. 

3.4.3.1 Zákazník  

Na začátku si musí organizace vyjasnit, u kterých skupin zákazníků/zaměstnanců bude 

měření jejich spokojenosti realizovat. Toto definování totiž bude mít vliv nejenom 

na náklady spojené s měřením spokojenosti, ale i na všechny další aktivity s tímto měřením 

související. Na první pohled se tak z banální etapy stává jedna z klíčových činností uvnitř 

jakékoliv organizace, bez ohledu na to, jaké druhy produktů či služeb dodává.  

3.4.3.2 Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti  

Jakmile si firma vyjasní, kdo jsou její reální zákazníci/zaměstnanci a u které skupiny 

zákazníků/zaměstnanců hodlá monitoring a měření spokojenosti uskutečnit, je 

možné přistoupit k definování požadavků zákazníků/zaměstnanců a potažmo znaků 

jejich spokojenosti. Pod pojmem "požadavek zákazníka/zaměstnance" přitom 

budeme chápat transformaci hlasu zákazníka/zaměstnance do formulací 

srozumitelných dodavateli, které obsahují potřeby a očekávání.[6] 

Potřeby jsou užitky, jež mají být určitým produktem naplněny. V případě, že zaměstnanec 

by uvítal benefit v podobě služebního auta i k osobnímu užívání, může mít potřebu být 

dopraven do zaměstnání. Očekávání jsou požadavky týkající se takových charakteristik, 

jako jsou čas, úplnost, frekvence, rozptyl apod. v našem případě tedy je očekávání být 

dopraven do zaměstnání denně do určité hodiny. Odhalování požadavků 

zákazníků/zaměstnanců by mělo být standardním marketingovým procesem, v rámci něhož 

mohou být požadavky členěny podle různých hledisek [6], např.: 

• podle hlediska času existují požadavky současné a budoucí, 

• podle hlediska stavu rozlišujeme požadavky emocionální a racionální,  

• podle hlediska úrovně může jít o požadavky primární a sekundární. 

Pro definování znaků spokojenosti zákazníků/zaměstnanců (stejně jako pro určení 

požadavků zákazníků) lze využít v praxi dvě základní metody [6]: 

1) metodu rozvoje znaků jakosti, 
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2) metodu naslouchání hlasu zákazníka. 

Podstatou metody rozvoje znaků jakosti je to, že aktivními účastníky nejsou reální ani 

potenciální zákazníci, ale zaměstnanci organizace, která daný produkt vyrábí. Ti jsou 

vyzváni k tomu, aby definovali požadavky zákazníků (resp., znaky spokojenosti) za 

předpokladu, že se dokáží vžít do role zákazníků. Tato metoda vyžaduje zkušeného 

moderátora, který aplikuje při vedení skupiny zaměstnanců brainstorming. Jde o metodu 

nenáročnou na zdroje i náklady, rychle aplikovatelnou, nicméně výsledky jsou mnohem 

méně objektivní než v případě metod naslouchání hlasu zákazníků. Proto bychom ji měli 

chápat jen jako východisko z nouze.[6] 

Proces definování požadavků zákazníků/zaměstnanců a znaků jejich spokojenosti se může 

někdy v praxi komplikovat tím, že organizace nemá vyjasněno, kdo je pro ni zákazníkem, 

nedokáže dobře transformovat mnohdy i laická vyjádření zákazníků/zaměstnanců do 

jazyka odborníků, zkoumání proběhla na nereprezentativním vzorku zákazníků a mohly 

být také použity nevhodné metody. K těm vhodným metodám naslouchání hlasu zákazníků 

patří [6]: 

• diskuse v ohniskových skupinách, 

• přímá interview s jednotlivci,  

• dotazníková metoda, 

• metoda kritických událostí. 

Diskuse v ohniskových skupinách 

Ohniskovou skupinou je v tomto případě skupina 6 až 12 skutečných nebo potenciálních 

zákazníků. Jako "ohnisková" se podobná skupina označuje ze dvou důvodů: 

a) obvykle je tvořena zástupci konkrétního segmentu zákazníků/zaměstnanců , 

b) v diskusi je věnována pozornost pouze úzkému tematickému okruhu otázek, které v 

tomto případě jednoznačně směřují k odhalení skupiny znaků výrobků a služeb, 

ovlivňujících jejich spokojenost. 

S účastníky ohniskové skupiny (je nutné věnovat zaslouženou pozornost jejich výběru) je 

vedena moderovaná diskuse, jejímž smyslem je generování souboru požadavků zákazníků, 

resp. znaků spokojenosti. Úloha moderátora je velmi důležitá: musí účastníky podporovat a 



 17 

motivovat k takové diskusi, ve které jsou svobodně sdělovány názory účastníků, má však 

bránit dominanci pouze malé části skupiny a vhodně může využívat např. předem 

sestaveného dotazníku - ne však k tomu, aby jej účastníci skupiny vyplňovali. Délka 

diskuse by neměla přesáhnout dvě hodiny a moderátor musí všechny výsledky diskuse 

zaznamenávat. Skupina by měla mít k dispozici vhodné technické pomůcky (počítač, 

flipchart apod.).  

Určitým omezením metody je to, že každý účastník má pouze velmi limitovaný prostor k 

definování svých názorů: např. pokud by skupina měla 12 členů a diskuse trvala 2 hodiny, 

má každý účastník na svá sdělení k dispozici jen 10 minut. V některých případech by tak 

měla být využita série diskusí v ohniskových skupinách, kdy např. první z nich by byla 

věnována tvorbě hrubé představy o souboru požadavků zákazníků/zaměstnanců, resp. o 

znacích jejich spokojenosti, a další by se věnovaly podrobněji různým podmnožinám 

požadavků a znaků.[6] 

Přímá interview s jednotlivci 

Tazatel zde klade jednotlivým účastníkům dotazy podle předem vytvořených schémat 

(dotazníků) tak, aby výsledkem byl pokud možno ucelený seznam požadavků zákazníků, 

resp. znaků jejich spokojenosti. Sám rozhovor by měl trvat maximálně jednu hodinu a 

tazatel může pomoci dotazovaným osobám rozvíjet jejich názory kladením dodatečných, 

nepřipravených otázek. 

V souvislosti s využitím výše uvedených metod je důležité si uvědomit tyto skutečnosti: 

• k definování stejného počtu požadavků zákazníků, resp. znaků spokojenosti, je nutný 

asi dvojnásobný počet interview než diskusí v ohniskových skupinách, 

• zatímco v průměru 5 interview odhalí asi 50 % požadavků a znaků, 25 interview s 

jednotlivci odhalí už asi 98 % všech požadavků a znaků. 

Pro objektivitu výsledků je důležité pečlivě volit počet interview a diskuzí v ohniskových 

skupinách a také čas jejich trvání. 

Metoda dotazníková 

Je typickou metodou nepřímého kontaktu. Vzorku zákazníků/zaměstnanců je zaslán 

předem vytvořený dotazník, jenž musí být konstruován tak, aby umožnil po zpracování 
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údajů poznání souboru požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti se zamýšleným 

produktem. Je vhodné, aby odpovědní pracovníci organizace v dotazníku naznačili, resp. 

ilustrovali, některé možné požadavky a znaky, aby je mohli respondenti doplňovat a 

rozvíjet. Struktura dotazníku však musí v každém případě umožňovat jednotné 

vyhodnocení údajů. 

Metoda kritických událostí 

Jde pravděpodobně o nejlepší způsob definování požadavků zákazníků a znaků jejich 

spokojenosti, vyvinutý Flanaganem už v r. 1954. Pod pojmem kritická událost  si zákazník 

představuje konkrétní událost, ke které se vztahuje k pozitivní nebo negativní zkušenosti s 

využitím daného nebo podobného produktu - je to vzpomínka, která zákazníkovi nevymizí 

z paměti. Každá kritická událost by se měla vyznačovat těmito základními vlastnostmi: 

• musí popisovat chování vlastního produktu nebo toho, kdo produkt poskytuje; 

• musí být specifická, tj. popisovat pouze jeden určitý aspekt chování; 

• musí být jednoznačná, aby neumožňovala rozdílnou interpretaci; 

• musí se opírat o zkušenost toho, kdo událost popisuje. 

Postup aplikace metody kritických událostí: vybráno je minimálně 20 respondentů, kteří 

mají s využitím stejného nebo ekvivalentního produktu osobní zkušenost. Každý z nich je 

vyzván, aby pokud možno definoval 5 až 10 pozitivních a 5 až 10 negativních události (tj. 

událostí kritických), spojených s daným produktem. V optimálním případě tak vytvoříme 

seznam až 400 kritických událostí. Z hlediska dalšího zpracování se v praxi osvědčilo např. 

to, když si respondenti kritické události zaznamenávají na kartičky. Pro účely pozdějšího 

přezkoumání vhodnosti a všeobsažnosti třídění kritických událostí by měl být z celého 

souboru kritických událostí vybrán náhodným výběrem podsoubor 70 % kritických 

událostí ještě před jejich tříděním na znaky spokojenosti a požadavky zákazníků a zatím 

odložen.[6] 

Vlastní proces třídění by tak měl být realizován na 90 % původně definovaných kritických 

událostí.  

Z naznačeného je vidět, že metoda kritických událostí je sice náročnější na zdroje a 

pracnější v porovnání s jinými metodami naslouchání hlasu zákazníka/zaměstnance, dává 

však nejspolehlivější výsledky. A protože každý má celou řadu kladných, ale i 
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negativních vzpomínek na využití určitého výrobku nebo služby neměl by být pro 

pracovníky organizací problém tuto metodu aplikovat s cílem opravdu podrobně poznat 

všechny důležité znaky spokojenosti zákazníků. 

Pro všechny metody naslouchání hlasu zákazníka je pak ale společným problémem 

stanovení vhodného vzorku respondentů. 

Smyslem všech popsaných metod je co nejdokonaleji vymezit všechny podstatné 

požadavky zákazníků a strukturu těch znaků, které přímo ovlivňují pozitivní, resp. 

negativní pocity zákazníků. Jakmile jsou tyto znaky identifikovány, musí být stanovena 

jejich závažnost, k čemuž může posloužit alokační metoda nebo metoda párového 

porovnání. Bez poznání těchto znaků nelze spokojenost zákazníků objektivně monitorovat 

a měřit.[6] 

3.4.3.3 Návrh dotazníků pro měření spokojenosti zákazníků 

Dotazníky představují nejpoužívanější nástroj aplikace principu zpětné vazby. Bud' jsou 

využívány jako nástroj nepřímého kontaktu se zákazníky/zaměstnanci, nebo jako základní 

pomůcka tazatelů při metodách přímého styku, např. při rozhovorech. Proto je nutné 

věnovat adekvátní pozornost jejich přípravě. Tvorba dotazníků by měla zahrnovat tyto 

kroky: 

• definování otázek pro dotazníky, 

• volbu vhodného formátu dotazníků, 

• popis vstupních informací pro zákazníka/zaměstnance, 

• definitivní uspořádání dotazníků. 

Definování otázek pro dotazníky 

Otázky, které se objeví v dotazníku, by měly s dostatečnou přesností umožnit analýzu 

pocitů zákazníků/zaměstnanců, spojených s jejich zkušenostmi a s projevy všech předtím 

definovaných znaků spokojenosti. Počet otázek by měl být přitom co nejnižší. Kromě 

požadavků na jednoznačnost, konkrétnost a srozumitelnost otázek pro respondenty je třeba 

mít na paměti i to, že formulace otázek musí umožňovat následnou kvantifikaci míry 

spokojenosti zákazníků/zaměstnanců a celková struktura dotazníku musí odpovídat 

předpokládané strukturalizaci dat. Proto by soubor otázek měl obsahovat: 
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a) otázky o celkové spokojenosti zákazníků; 

b) otázky týkající se spokojenosti s jednotlivými znaky, když by mělo být dodrženo 

pravidlo, že každému v předchozím kroku definovanému znaku spokojenosti by měla 

být věnována alespoň jedna otázka; 

c) otázky týkající se informací o respondentovi. 

Zkušenosti hovoří o tom, že celkový počet otázek v dotazníku tohoto druhu by neměl 

přesáhnout 15.  

Popis vstupních informací pro zákazníka 

Nutnou podmínkou správnosti odpovědí respondentů je to, aby věděli, jak mají při 

reakcích na otázky a vyplňování dotazníků postupovat. Informace tohoto typu jsou zvláště 

důležité, pokud je pro sběr dat využita klasická dotazníková metoda, v případě přímých 

interview může tyto informace podat tazatel. 

Tyto tzv. vstupní informace mají několik funkcí, např. 

• vysvětlit účel a cíle dotazování, 

• poskytnout vyčerpávající a srozumitelný návod k vyplnění dotazníku, 

• vysvětlit,  kdo a jakým způsobem bude údaje z dotazníku zpracovávat, 

• vysvětlit, co znamená navržená hodnotící škála, pokud je využít Likertův formát, 

• objasnit smysl některých otázek, pokud z nich přímo nevyplývá, 

• naznačit formu motivace respondenta k vyplnění a zaslání dotazníku apod. 

Tuto část tvorby dotazníků není možné vůbec podceňovat. Spolehlivost získaných 

informací totiž často snižují nepřesné odpovědi respondentů, vyvolané právě tím, že si 

nejsou jisti, jak danou otázku chápat a zda postupují při vyplňování dotazníků správně. 

Definitivní uspořádání dotazníku 

Kromě vstupních informací k vyplnění dotazníku, je doporučována struktura dotazníků pro 

měření spokojenosti zákazníků tak, aby měl  tři základní části: 

a) otázky souhrnného charakteru, jež mohou vést i k poznání budoucího chování 

zákazníků.  
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b) otázky zaměřené na hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými znaky (tato část by měla 

pochopitelně představovat nosnou část dotazníku), 

c) všeobecné otázky segmentace zákazníků. U individuálních zákazníků může být zajímavá 

segmentace podle věku, pohlaví, místa bydliště atd. Tyto otázky jsou důležité pro 

vyhodnocování údajů z dotazníků a jejich analýzy. 

U nosné části dotazníku je možno se setkat s tím, že prvotní seznam otázek je příliš široký, 

např. proto, že škála znaků jakosti je velmi rozsáhlá. Čím větší počet otázek 

zákazníkovi/zaměstnanci je kladen, tím menší jsou šance na jeho odezvu. 

Při tvorbě dotazníků pro měření spokojenosti zákazníků/zaměstnanců by měly být 

zvažovány i některé další aspekty, např. 

• rozsah  dotazníku: zkušenosti ukazují, že dotazníky s více než dvěma stranami mají 

mnohem menší návratnost než dotazníky s rozsahem do dvou stran textu; 

• frekvence dotazování: zásadní nutností je systematičnost a pravidelnost měření 

spokojenosti zákazníků/zaměstnanců. Frekvence dotazování však závisí i na charakteru 

a době používání produktů a služeb; 

• změny v seznamu otázek: musíme mít na paměti, že klíčovým bodem analýzy dat o 

spokojenosti zákazníků je poznání trendů ve vývoji této spokojenosti. A tyto trendy je 

velmi obtížné definovat, pokud by měly být v dotaznících neustále měněny otázky. 

Změna otázek by měla být odůvodněna pouze změnou škály znaků spokojenosti 

zákazníků; 

• zachování anonymity respondentů a důvěrnosti informací: oba tyto požadavky platí v 

případě, kdy se tážeme individuálních klientů.  

Celkově lze konstatovat, že i když se zdá, že tvorba dotazníků pro zjištění spokojenosti 

zákazníků/zaměstnanců je velmi jednoduchou záležitostí, opak je pravdou. Mnoho 

příkladů také potvrzuje, že právě kvůli nevhodné struktuře, velkému rozsahu dotazníků, 

nejasným důvodům dotazování a nedostatku vstupních informací může celý projekt měření 

spokojenosti zákazníků/zaměstnanců selhat.  
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3.4.3.4  Stanovení velikosti výběru  

Počet zákazníků/zaměstnanců mnohých organizací je často příliš vysoký na to, aby mohla 

být bez extrémně vysokých nákladů zkoumána jejich míra spokojenosti. V případě měření 

spokojenosti zákazníka/zaměstnance jde o relativně malé a organizaci předem známé a 

snadno identifikovatelné skupině.  

3.4.3.5  Metody sběru dat 

Dalším důležitým krokem při tvorbě metodiky měření spokojenosti 

zákazníků/zaměstnanců je určení metody sběru dat, který závisí zejména na [6]: 

• rozsahu výběru respondentů, 

• uvolněných zdrojích pro měření spokojenosti zákazníků/zaměstnanců vrcholovým 

vedením, 

• technických možnostech organizace, resp. firmy, která sběr dat zajišťuje, 

• požadavcích na návratnost dotazníků, resp., odezvu zákazníků/zaměstnanců. 

V praxi se nabízejí zejména tyto metody sběru dat o spokojenosti zákazníků/zaměstnanců: 

a) pomocí elektronické pošty,  

b) využitím Internetu, 

c) osobními rozhovory se zákazníky/zaměstnanci. 

Moderní formou je využití elektronické pošty. Jde o metodu nepřímého styku a návratnost 

je poměrně vysoká. V našich podmínkách, kdy jsou na Internet napojeny už prakticky 

všechny organizace, tato forma představuje efektivní a časově nenáročné řešení. 

Každopádně je pak otázkou technickou, jak zajistit nutnou anonymitu. 

Nesmírně oblíbené jsou řešení, která nabízí Internet. Dotazníky umístěné na webovém 

rozhraní na rozdíl od elektronické pošty zajišťují požadovanou anonymitu. Samozřejmě 

tato cesta se neobejde bez značného technického zázemí a odborných pracovníků, kteří 

jsou schopni potřebné technické detaily zajistit. 

Nejspolehlivější, ale obvykle i nejnákladnější metodou sběru dat jsou přímo vedená 

interview se zákazníky. Tazatelé, kteří prošli speciálním výcvikem, pracují s dotazníky 

přímo v terénu, což zabezpečuje prakticky 100 % odezvu.  
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Důležité je ale uvědomit si, že v případě zaměstnanců je mnohdy nejdůležitější anonymita, 

která tak může značně ovlivnit to, zda zákazníci/zaměstnanci vysloví svůj názor. Proto pro 

měření spokojenosti zaměstnanců jsou upřednostňovány a doporučovány především 

anonymní dotazníková šetření pro prvotní zjištění. 

3.4.3.6 Vyhodnocování dat o spokojenosti zákazníků/zaměstnanců 

Management mnohých českých firem se vyznačuje nevhodným nakládáním s informacemi. 

Obvykle totiž v každé organizaci existuje velké množství dat, se kterými se však 

systematicky nepracuje. A to se samozřejmě promítá i do kvality rozhodování. Vezmeme-

li v úvahu, že i nový soubor norem ISO 9000:2000 povinně vyžaduje realizovat analýzu 

dat o spokojenosti zákazníků, je zřejmé, že je tento krok v rámci uplatňování metodiky 

měření spokojenosti zásadní.[6] 
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4. METODIKA SB ĚRU DAT 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Cíl výzkumu 

Předmětem této diplomové práci je měření spokojenosti stávajících zaměstnanců 

s personálním marketingem. Z pohledu řízení lidských zdrojů se bude jednat o tzv. ad hoc 

průzkum spokojenosti, jehož výsledky by měly pomoci identifikovat problematické oblasti 

personálního marketingu ve společnosti a zjistit, zda skladba současných benefitů je 

vhodná nebo zda by zaměstnanci raději viděli v nabídce i jiné zaměstnanecké výhody. 

4.1.2 Obsah výzkumu 

V rámci tohoto marketingového výzkumu bude zkoumána nejdříve celková spokojenost 

zaměstnanců s personálním marketingem a následně to pak budou spokojenost 

s komunikací napříč společností, vedením a  zaměstnaneckými výhodami, které jsou 

v rámci společnosti nabízeny. U zaměstnaneckých výhod bude zjišťována frekvence jejich 

využití, spokojenost s nimi a zda byli zaměstnanci jednotlivých divizí informováni o 

možnostech jejich využití. Tato část je důležitá i vzhledem k demografickým 

charakteristikám. 

4.1.3 Hypotézy výzkumu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o první marketingový výzkum spokojenosti, je poměrně 

obtížné nadefinovat jednotlivé hypotézy. S ohledem na informace, které byly společnosti 

k dispozici, byly definovány následující: 

Hypotéza č. 1:  Nejméně 10% zaměstnanců nebylo informováno o tom, které 

benefity může využívat. 

Hypotéza č. 2: Nejvíce spokojeni jsou zaměstnanci s možností využívat Home 

Office a pružnou pracovní dobu. 

Hypotéza č. 3: Zaměstnanci by práci ve společnosti spíše doporučili. 
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4.1.4 Časový harmonogram 

Tabulka č.  4.1: Časový harmonogram výzkumu. 

období v měsících 

činnost 
únor březen 

 
duben 

 

 
květen 

 
červen 

Formulace předpokladů a tvorba dotazníku X     

Plán výzkumu X X    

Pilotáž  X    

Sběr údajů   X   

Zpracování údajů   X X  

Analýza údajů    X  

Příprava zprávy     X 

Zdroj: Vlastní 

4.1.5 Plán výzkumu a jeho zdůvodnění  

Základní soubor 

Identifikace zákazníka personálního marketingu byla poměrně jednoduchá, protože v této 

roli je každý, kdo přijímá služby personálního marketingu, tzn. všichni kmenoví 

zaměstnanci společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. s ohledem  na 

dobu zaměstnání ve společnosti a úvazek. Ve společnosti pracuje 33 kmenových 

zaměstnanců (zaměstnáni na pracovní smlouvu). Z těchto 33 zaměstnanců jsou 4 

zaměstnáni na částečný úvazek – 2 na divizi PA a 2 na divizi VZD. Tohoto výzkumu se 

také neúčastnili externí spolupracovníci a brigádní zaměstnanci  

Výběrový soubor 

Výzkumu se účastnilo 27 zaměstnanců z celkových 33. Účastni nebyli 2 zaměstnanci (1 

divize EU a 1 divize VZD), jelikož jim  právě běží tří měsíční zkušební doba. Po dohodě s 

vedoucími pracovníky do tohoto výzkumu nebyli zařazeni ani ředitelé (3 zaměstnanci) 

jednotlivých divizí a 1 zaměstnanec divize PA, pisatelka této diplomové práce. 
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Data 

Sekundární data byla získána z literárních a internetových zdrojů. Pro účely tohoto 

výzkumu bylo možno používat také sekundární data v podobě interních materiálů, vč. 

výstupu z pravidelných hodnocení zaměstnanců, adaptací a stabilizací. Dále pak bylo 

použito výstupu z workshopu zaměřeného na identifikaci hodnot ve společnosti. Primární 

data byla shromážděna pomocí dotazníku, viz  příloha č. 5.  

Návrh a tvorba dotazníku k měření spokojenosti zákazníků/zaměstnanců  

Základem pro dotazování byl elektronický dotazník, který byl složen ze tří otázek 

týkajících celkové spokojenosti zaměstnanců s procesy ve společnosti. Z toho jedna otázka 

byla položena formou „baterie“ volby preference. Další otázky byly zaměřeny na nalezení 

úrovně spokojenosti nabízenými zaměstnaneckými výhodami a jejich využití. Opět bylo 

použito 2 baterií založených na volbě preference. U ostatních otázek respondenti volili 

jednu možnost odpovědi. 

 

Součástí tohoto dotazníku byl také průvodní dopis, kde byl respondentům vysvětlen účel 

dotazníku, požádání o pravdivé a objektivní zodpovězení s cílem analyzovat stav 

personálního marketingu ve společnosti. Respondenti byli ubezpečeni o anonymitě při 

zpracovávání údajů. 

Kontrola dotazníku 

Pilotáž byla provedena na 5 respondentech v období března 2009 a na základě připomínek 

byl dotazník upravován. 

4.2 Realizační fáze  

4.2.1 Způsob shromažďování, zpracování a analýzy dat 

Data byla shromážděna metodou kvantitativního výzkumu formou elektronického 

dotazování, které probíhalo v období březen/duben 2009. Celkem bylo shromážděno 27 

dotazníků. Využívanými technickými prostředky byl notebook, telefon, kalkulačka, 

tiskárna a internet. Jako software k sloužící k vyhodnocení údajů byl využit operační 

systém MS Windows Xp a MS Office Xp. Zaměstnancům, kteří byli zapojeni do výzkumu 

byl zaslán dotazník s průvodním dopisem, v němž kromě účelu a způsobu vyplnění, byl 



 27 

přesně určen termín odevzdání vyplněného dotazníku, místa a způsobu, jakým má být 

vyplněný dotazník odevzdán. 

4.2.2 Problémy vzniklé při realizaci  výzkumu  

Při zpracovávání této diplomové práce se projevilo mnohokrát proměnlivé prostředí ve 

společnosti i v oboru podnikání, v němž se společnost pohybuje, jakož i flexibilita a 

rychlost s jakou jsou ve společnosti přijímány změny – a to jak managementem, tak i 

zaměstnanci.  

Nejdříve došlo několikrát ke změně ve struktuře zaměstnanců, která ovlivnila konečnou 

velikost a strukturu výběrového souboru. Na přelomu února a března se vedení 

rozhodovalo, jakým způsobem a kde by se daly optimalizovat náklady tak, aby se 

zabránilo jakémukoliv plýtvání a skutečně byly vynakládány prostředky efektivně.  

V této době se vedení rozhodlo, že nebude zaměstnancům poskytovat občerstvení 

v podobě balených minerálních vod, kávy a čaje na náklady společnosti, což bylo 

zaměstnanci považováno za samozřejmost. Toto vyvolalo diskuzi o skladbě benefitů u 

zaměstnanců a skutečném přínosu pro zaměstnance u vedení společnosti. Tyto diskuze také 

přispěly k otevřenějšímu vyjadřování názorů, které se týkaly jak benefitů, tak i dalších 

oblastí personálního marketingu a vytvořily vhodné prostředí a podmínky pro tento 

výzkum. 

Posledním a nejobtížnějším problémem byl sběr dotazníků, který trval déle než se 

původně předpokládalo. Hlavním důvodem bylo, že na konci března byly dokončovány 

projekty a všichni zaměstnanci byli okupováni finalizací dokumentace a informací od 

klientů. Pro společnost byly tyto úkoly prioritou, což bylo jasně definováno a proto byl 

termín odevzdání posunut o 14 dnů, tedy do  poloviny měsíce dubna. 

4.2.3 Struktura výběrového souboru 

Jak bylo již zmíněno, výzkumu spokojenosti s personálním marketingem ve společnosti 

TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. se účastnilo celkem 27 zaměstnanců, 

z nichž 20 bylo žen a 7 mužů. Na divizi VZD  bylo v době sběru údajů zaměstnáno 14 

zaměstnanců, v divizi EU to bylo 8 a divizi PA 5 zaměstnanců. 
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Graf č.  4.1: Struktura výběrového souboru dle věku. 
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Zdroj: Vlastní 

Struktura výběrového souboru dle věku je znázorněna na grafu č. 4.1 , kdy 19 %, tedy 5 

zaměstnanců bylo ve věku 21 až 25 let, 37 %, 10 zaměstnanců bylo ve věku 26 až 30 let, 

21 %, 6 zaměstnanců bylo ve věku 31 až 35 let a 6 zaměstnanců čili 22 % byli zaměstnanci 

ve věku 36 až 40 let. 

Graf č.  4.2: Struktura výběrového souboru dle úrovně řízení. 
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Zdroj: Vlastní 

Co se týče struktury zaměstnanců dle úrovně řízení na grafu 4.2 je znázorněno, že 60 %, 

16 zaměstnanců bylo na střední úrovni řízení, 22 %, 6 zaměstnanců představovalo nižší 
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úroveň řízení, 11 % (3) zaměstnanců bylo bez úrovně řízení a 7 % (2) se nacházelo na 

vyšší úrovni řízení. 

Dle délky zaměstnání byli zaměstnanci zastoupeni, 5 zaměstnanci (19 %), kteří byli ve 

firmě méně než rok, 14 zaměstnanci (52 %), kteří byli zaměstnáni ve společnosti 1 až 2 

roky, 6 zaměstnanců (22 %) zde bylo 3 až 4 roky a pouze 2, 7 % bylo v době sběru dat 

zaměstnáno ve společnosti více než 4 roky. 

Graf č.  4.3: Struktura výběrového souboru dle vzdálenosti místa bydliště od pracoviště. 
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Zdroj: Vlastní 
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5. ANALÝZA PERSONÁLNÍHO MARKETINGU VE SPOLE ČNOSTI 

5.1 Analýza výchozí situace 

V úvodu této kapitoly bych ráda zmínila, že personální marketing ve společnosti TEMPO 

TRAINING & CONSULTING s. r. o. je v současnosti spíše předmětem intuitivního 

využití. V praxi to znamená, že jeho metody a nástroje jsou dlouhodobě využívány jen 

částečně, a nesystematicky bez ucelenější koncepce.  

5.1.1 Personální marketing a komunikace napříč společností 

Vzhledem k poměrně ploché organizační struktuře a vzájemné propojenosti jednotlivých 

divizí patří komunikace v této společnosti k jednomu z nejzákladnějších požadavků na 

každého ze zaměstnanců a samozřejmě vedení, včetně samotného majitele. Jeho 

osobnost je pro společnost nesmírně důležitá, protože jeho představy a podněty udávají 

směr jakékoliv činnosti. Také je na místě poznamenat, že díky majiteli, který velkou část 

roku v minulých letech trávil v zahraničí, bylo nezbytné jak jednotlivým ředitelům divizí, 

tak i samotným zaměstnancům tlumočit rozhodnutí a záměry tak, aby přesně odpovídaly 

požadovaným výsledkům. Tímto byla pověřena tehdejší divize Lidských zdrojů, dnešní 

PA.  

V současnosti je toto téma i přes každodenní účast majitele ve firmě o to aktuálnější, 

s jakou flexibilitou je třeba si tyto informace předávat. 

Velká očekávání byla společností také vkládána do firemního bulletinu, který začal 

vycházet v říjnu minulého roku, a jehož úkolem bylo zprostředkovat informace o úspěších 

divizí, seznámit se s jednotlivými zaměstnanci nejen po profesní stránce a v několika 

odborných rubrikách se také dozvědět něco ze svého oboru, o což se podělili p ředevším ti, 

kteří se pohybují v oblasti rozvoje jednotlivých divizí. Jak si však bulletin po několika 

měsících svého života stojí a v čem zaměstnanci vidí největší přínos, zatím nebylo zjištěno 

a proto bylo i toto téma zakomponováno do navrženého dotazníku a stalo se předmětem 

výzkumu. 
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5.1.2 Personální marketing a firemní kultura 

Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING se pohybuje v oblasti, která klade 

velký důraz na rozvoj a neustálé inovace v oblasti jejích služeb. Je to tedy prostředí 

nanejvýš konkurenční. Firma, která operuje na takovém trhu je pak mnohdy nositelem 

nejpokrokovějších myšlenek, což také souvisí s vnímáním zaměstnanců a jejich hodnot. 

Každopádně jako zisková společnost stojí neustále před tím, že své zdroje musí 

vynakládat co nejefektivněji a rozdělení zdrojů musí být optimální. Pro mnohé 

zaměstnance je pohled na oblast vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů spojen s mnoha 

sociálními faktory, které jsou pro ně těžce spojitelné se slovíčkem zisk.  

Úkolem personálního marketingu v této oblasti bylo v minulosti hlavně udržovat 

rovnováhu mezi hodnotami společnosti a hodnotami jejích zaměstnanců, což úzce 

souvisí také s jejich výběrem. V rámci této problematiky byl také nedávno proveden 

skupinový brainstorming a diskuze v ohniskových skupinách zaměřené na zjišťování 

hodnot a postojů členů jednotlivých divizí ke společnosti, jejímu logu i nadřízeným. 

Výsledkem bylo zjištění, že stávající zaměstnanci jsou duší i tělem „Tempáky“ a svou 

práci se snaží dělat s nejlepším vědomím a svědomím a zároveň obrovským nasazením, 

jakého lze obvykle dosáhnout jen u vysoce motivovaných jedinců. (Zatím však nebylo 

zjištěno, zda tato motivace vyplývá z jejich osobních hodnot a postojů, nebo je důsledkem 

externích vlivů, včetně firemních benefitů a působení dalších faktorů.) Na závěr byla 

vytvořena tabulka hodnot, viz příloha č. 6, které „Tempáci“ ve společnosti vidí, chtějí, a 

které naopak ne. 

Zjištění z těchto diskuzí se stala základem myšlenky prozkoumat personální marketing 

ve společnosti a zároveň ukázala na problematické oblasti, které by měly být do výzkumu 

zahrnuty. Nutno také podotknout, že tyto problematické oblasti byly definovány 

především zaměstnanci divize EU a orientovaly se na informovanost, komunikaci, postupy 

a pravidla, která by pomohla vytvořit modelové situace, na základě nichž, by se obtížné 

situace řešily. 

5.1.3 Personální marketing a benefity 

Oblast benefitů pro zaměstnance společnosti se neustále rozvíjí a mění v závislosti na 

potřebách zaměstnanců, ale v současnosti jsou nabízeny především, ty, které jsou spíše 

založeny na nehmotné formě a jak ukazuje tabulka č.  5.1, pro zaměstnance představují 
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především možnosti osobnostního a profesního rozvoje. Z hodnotících rozhovorů, adaptací 

a stabilizací, ale také neformálních reakcí je patrné, že ne všichni jsou si vědomi jaké 

výhody se v rámci společnosti nabízejí a dokonce si neuvědomují jejich hodnotu nebo 

nevidí možnost využití.  

Nutné je také zmínit, že nabídka benefitů je pro každou divizi odlišná. Navíc benefity jsou 

poskytovány na základě rozhodnutí ředitele divize a to samozřejmě v závislosti na výkonu 

každého zaměstnance. Je tedy nanejvýš nezbytné, aby hodnocení jednotlivých 

zaměstnanců bylo v očích ostatních průkazné a klade to velké nároky na ředitele divizí 

z hlediska spravedlivosti a schopnosti odhadnout, kdy který z benefitů zaměstnanci 

nabídne k využití. 

Tabulka č.  5.1:  Benefity poskytované společností TEMPO TRAINING & CONSULTING 

výhody č. 

Práce ve společnosti, která "má jméno" a z toho vyplývající prestiž. 1 

Pružná pracovní doba. 2 

Příjemné pracovní prostředí (důraz na působení barev, zeleň, atd.) a technické zázemí. 3 

Home office (práce z domova). 4 

Práce na snížený úvazek. 5 

Firemní a společenské akce - večírky, plesy, teambuilding, apod. 6 

Možnost profesního vzdělávání a profesního rozvoje (vč. přístupu k odborným periodikům, apod.). 7 

Možnost kariérního růstu. 8 

Možnost seberealizace v rámci zajímavé pracovní náplně. 9 

Služební automobil pro použití i k soukromým účelům. 10 

Služební mobilní telefon pro použití i k soukromým hovorům. 11 

Služební notebook i pro osobní účely. 12 

Zvýhodněná cena produktů/služeb vlastní firmy (případně poskytování zdarma). 13 

Sick days (dny nad zákonný rámec dovolené v případě nemoci). 14 

Příspěvky na dovolenou, wellness pobyty, ozdravné pobyty, dětské tábory. 15 

Možnost bezplatných konzultací s právníkem, psychologem, případně jiným odborníkem. 16 

Zdroj:Vlastní  
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Shrnou-li se všechny výše uvedené informace, dotazníkové šetření by mělo zodpovědět, 

které oblasti lidé ve firmě vnímají jako problematické – zda se jedná o komunikaci, firemní 

kulturu či benefity, která divize se s nimi a v jaké míře potýká. 

5.2 Výsledky výzkumu 

Koncepce samotného dotazníku umožnila vyhodnotit marketingový výzkum ve čtyřech 

hlavních oblastech - celkovou spokojenost zaměstnanců v práci, spokojenost 

s jednotlivými oblastmi, které ovlivňují jejich vnímání spolu s postoji ke společnosti, 

využití benefitů a v neposlední řadě jejich samotný pracovní výkon. 

5.2.1 Celková spokojenost 

Velmi potěšující pro společnost je zjištění, že 77,78 %, což je 21 z 27 respondentů je ve 

stávající práci spokojeno a zbylých, tedy 22,22 %, přesněji 6 zaměstnanců, dokonce 

velmi spokojeno. Navíc je tato skutečnost vnímána stejně oběma pohlavími, kdy spokojeno 

se svou prací je 71, 43 % mužů a 80 % žen, zatímco velmi spokojeno je 28,57 % mužů a 

20% žen. Obdobné je také vnímání z hlediska úrovně řízení. 

Překvapivě třetina, přesněji 33,33 % zaměstnanců by spíše nedoporučilo zaměstnání ve 

společnosti. Na druhou stranu 44,44 % odpovídajících, což je 12 zaměstnanců, by navázání 

spolupráce spíše doporučilo, viz graf č. 5.1. 

Graf č.  5.1: Doporučení zaměstnání ve společnosti. 
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Zdroj: Vlastní 
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Poměr odpovědí mužů i žen byl opět vyrovnaný, protože 42,86 % mužů cítí, že by práci 

ve společnosti spíše doporučilo, ale zároveň stejné procento by spíše nedoporučilo práci 

ve společnosti. Ženy byly v tomto hodnocení jen o malinko mírnější, protože 45 % by 

práci spíše doporučilo a 30 % spíše nedoporučilo. 

Graf č.  5.2: Doporučení zaměstnání ve společnosti – divize VZD. 
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Zdroj: Vlastní 

Pouze 3,70 % respondentů by práci ve společnosti určitě nedoporučilo, což je v přepočtu 

jeden zaměstnanec, přesněji jedna žena z věkové skupiny 35 – 40 let. 

Graf č.  5.3: Doporučení zaměstnání ve společnosti – divize EU. 

 
Zdroj: Vlastní 

Pokud se jedná o rozdělení mezi jednotlivé divize, zatímco 50 % zaměstnanců divize EU 

by zaměstnání ve společnosti spíše nedoporučilo, viz graf č. 5.3, 50 % zaměstnanců divize 
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VZD by zaměstnání spíše doporučilo. Jak lze také vidět na grafu č. 5.2, dokonce 28,57 % 

by zaměstnání doporučilo určitě. 

Z dalšího grafu je jednoznačně vidět rozdíl ve vnímání obou divizí, protože na divizi EU 

není zaměstnance, který by určitě práci doporučil a k tomu 12,50 % zaměstnanců by práci 

spíše nedoporučilo, viz graf č. 5.3.  

5.2.2 Celková spokojenost s jednotlivými oblastmi 

Dalším velmi pozitivním zjištěním je také fakt, že nikdo z respondentů nepovažuje svou 

práci za nezajímavou. Dokonce 40,74 % zaměstnanců zcela souhlasí s tvrzením, že jejich 

práce je zajímavá a 59,26 % s tímto tvrzením pouze souhlasí. Proč jen souhlasí a 

nesouhlasí zcela, to by mělo být objasněno v dalších částech analýzy. 

Jedním z důvodů, proč zaměstnanci mohou mít výhrady ke své práci a spokojenosti s ní je 

definování odpovědnosti ve společnosti, protože 40,74 % se vyjádřilo, že nesouhlasí 

s definováním zodpovědnosti ve firmě, resp. že ty nejsou jasně dány. I když i v tomto 

případě spíše kladné hodnocení převažuje. Důkazem je i to, že 40,74 % zaměstnanců 

si myslí, že zodpovědnost je jasně definována a jak lze vidět i z grafu č. 5.4, 14,81 % s tím 

souhlasí zcela. 

Opět bylo zajímavé srovnat vnímání jednotlivých divizí. Zatímco pouze čtvrtina, 25 %  

respondentů, z divize EU vnímá tuto oblast pozitivně, u divize VZD to je 85,72 % a 

v divizi PA je to 20 %.  

Graf č.  5.4: Jasně definování odpovědnosti ve firmě. 
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Jak lze vyčíst z grafu č. 5.5, na divizi PA si 80 % myslí, že zodpovědnost není jasně 

definována, na divizi EU je to 64,29 %, které nesouhlasí a dokonce 12,50 %, které 

nesouhlasí zcela.  

Divize VZD nevnímá, že by zodpovědnost byla nejasně definována vůbec. 

Z hlediska pohlaví 28,57 % mužů nesouhlasí s tím, že by zodpovědnosti byly jasně 

definovány a u žen je to 50 %, s tím že dokonce 5 % žen s tím nesouhlasí zcela.  

Na divizi EU spíše nesouhlasí 1 muž, což je 100 % mužů a na divizi VZD také 1 muž, tedy 

16,67 % mužů. Na divizi VZD pak 4 muži, tzn. 66,68 % spíše souhlasí a 16,67 %, 1 muž 

souhlasí zcela.  

Graf č.  5.5: Vnímání jasně definované zodpovědnosti jednotlivými divizemi. 
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Zdroj: Vlastní 

Společnost může být také spokojena s výsledky vnímání nakolik zaměstnanci mohou žít 

vyrovnaný osobní život v návaznosti na vytížení v práci, kdy 51,86 % souhlasí a 11,11 % 

zcela souhlasí s tvrzením, že jim to jejich práce umožňuje. 
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Graf č.  5.6: Vnímání jasně definované zodpovědnosti pohlavími. 
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Zdroj: Vlastní 

Jak lze vidět v grafu č. 5.7 stále však 33,33 % o tom není přesvědčeno a zcela nesouhlasí 

3,70 % zaměstnanců. 

U divize EU 50 % respondentů tvrdí, že jim jejich práce umožňuje žít vyrovnaný osobní 

život, na divizi VZD je to 64,28 % a na PA 80 %. U divize EU je ale na grafu č. 5.8 opět 

možno vidět, že 37,50 % si to spíše nemyslí a 12,50 % s tím nesouhlasí zcela. Nelze si také 

nevšimnout, že 35,71 % zaměstnanců divize VZD si také nemyslí, že může vedle své práce 

žít i vyrovnaný osobní život. 

Graf č.  5.7: Jak vnímají zaměstnanci možnost žít vyrovnaný osobní život a pracovní vytížení 
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Graf č.  5.8: Vnímání zaměstnanců jednotlivých divizí možnost žít vyrovnaný osobní život a pracovní 
vytížení. 

25

25

37,5

12,5

7,14

57,14

35,71

0

0

80

20

0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EU VZD PA

zcela nesouhlasím

nesouhlasím

souhlasím

zcela souhlasím

 
Zdroj: Vlastní 

Z hlediska úrovně řízení všichni, kteří jsou na vyšší úrovni řízení jsou přesvědčeni, že jim 

práce neumožňuje žít vyrovnaný osobní život. Na střední úrovni si to myslí 37,5 %, 

na nižší úrovni 16,67% a jak upřesňuje graf č. 5.9, u lidí bez zařazení na úroveň řízení 

33,33 % respondentů.  

Graf č.  5.9: Vnímání zaměstnanců na jednotlivých úrovních řízení možnost žít vyrovnaný osobní 
život. 
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Zdroj: Vlastní 

Od svých nadřízených dostává pocit důležitosti 81,48 % zaměstnanců. Zároveň 100 % 

zaměstnanců divize PA cítí, že jim jejich nadřízený dává dostatek pocitu důležitosti. 

Na divizi EU je to 75 % a na divizi VZD 78,57 %. Jak zobrazuje graf č. 5.10, na divizi EU 
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však tento pocit nemá čtvrtina zaměstnanců, tedy 25 % a na divizi VZD 21,43 %, z čehož 

dokonce 7,14 % nesouhlasí zcela s tvrzením, že by jim nadřízený tento pocit dával. 

Graf č.  5.10: Jak vnímají zaměstnanci jednotlivých divizí pocit důležitosti, který vyjadřují nadřízení. 
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Nutno také dodat, že 70,37 % zaměstnanců společnosti si myslí o svých nadřízených, že 

jsou nároční, ale spravedliví. Přesněji 48,15 % zaměstnanců s tímto tvrzením souhlasilo a  

22,22 % dokonce zcela souhlasilo. Také ale 29,63 % s tímto tvrzením nesouhlasilo, i když 

se nevyskytnul nikdo, kdo by zcela nesouhlasil. 

Z pohledu divizí lze na grafu č. 5.11 vidět, že celých 75 % zaměstnanců divize EU 

nevnímá svého nadřízeného jako náročného, ale spravedlivého, na divizi VZD je to 

14,29 % a na PA tak všichni vnímají svého nadřízeného jako náročného, ale spravedlivého. 

Graf č.  5.11: Vnímání nadřízených jako náročných, ale spravedlivých. 
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Dalším hlediskem, které bylo zachyceno je vnímání, zda zaměstnanci dostávají dostatečné 

množství podpory a informací pro svou práci. V rámci celkového hodnocení 29,63 % 

respondentů si myslí, že dostává dostatek podpory a informací a souhlasí zcela, 51,85 % 

jen souhlasí a má k tomu tedy výhrady a 18,52 % s tímto tvrzením nesouhlasí. 

Pro srovnání rozdílů mezi divizemi je tu graf č. 5.12, kde lze vidět, že 50 % zaměstnanců 

divize EU má pocit, že se jim nedostává dostatečné podpory a informací od nadřízeného, 

zatímco na divizi VZD je to jen 7,14 % a na divizi PA není zaměstnance, kterému by 

se nedostávalo dostatečné míry podpory a informací od nadřízeného. 

Co se týče dostatku informací o záměrech a strategiích společnosti, 3,70 % zaměstnanců 

souhlasí zcela s tím, že má dostatek těchto informací, 44,44 % souhlasí a stejné procento 

má pocit, že nemá dostatek informací, kdy 7,41 % dokonce zcela nesouhlasí. 

Graf č.  5.12: Vnímání poskytování dostatečné míry podpory a informací. 
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Zdroj: Vlastní 

Ne příliš pozitivní je zjištění, že 50 % respondentů z vyšší úrovně řízení nemá dostatek 

informací o záměrech a strategiích společnosti, u střední úrovně řízení je to 43,75 %, kteří 

s tvrzením, že mají dostatek informací o záměrech a strategiích společnosti nesouhlasili a 

dokonce 12,50 % zcela nesouhlasilo, viz graf č. 5.13. 

Velmi příjemné je ale na druhou stranu zjištění, že 92,59 % zaměstnanců považuje svůj 

pracovní tým za příjemný a atmosféru ve společnosti za pohodovou. Přesněji, jak 

znázorňuje graf č. 5.14, 22,22 % souhlasilo s tímto tvrzením zcela a 70,37 % jen 

souhlasilo. Pouze 7,41 % nesouhlasí s tím, že by ve firmě vládla pohodová atmosféra a 

pracovali v příjemném týmu. 
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Graf č.  5.13: Vnímání dostatku informací o záměrech a strategiích společnosti. 
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Dokonce i v rámci hodnocení jednotlivých divizí převládá pozitivní názor. Na divizi EU 

sice 25 % nesouhlasí s tím, že by atmosféra byla pohodová a tým příjemný, ale 

jednoznačně 75 % s tím souhlasilo. U divize VZD byl poměr daleko k negativním 

hodnocením, protože 42,86 % jejích zaměstnanců zcela souhlasilo tímto tvrzením a 

57,14 % souhlasilo. V divizi PA to bylo dokonce 100 % jejích zaměstnanců, kteří si myslí, 

že atmosféra je pohodová a pracovní tým příjemný, o čemž svědčí i graf č. 5.15. 

Graf č.  5.14: Vnímání příjemného pracovního týmu a pohodové atmosféry ve společnosti. 
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Také pracovní prostředí je 55,56 % vnímáno jako příjemné a dokonce 22,22 % zcela 

souhlasilo s tímto tvrzením bez výhrad. Co se technického zázemí týče, 55,56 % souhlasilo 

s tím, že má veškeré potřebné vybavení, 18,52 % souhlasilo zcela a 25,93 % nesouhlasilo. 
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Graf č.  5.15: Vnímání příjemného pracovního týmu a pohodové atmosféry ve společnosti dle divizí. 
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Zdroj: Vlastní 

Také 59,26 % respondentů souhlasí s tím, že se rádo účastní firemních akcí, 37,04 % 

dokonce zcela. Jen pouhé 3,7 %, tedy 1 člověk se vyslovil, že se nerad účastní takovýchto 

akcí. 

Co se však profesního rozvoje týče, bylo zjištěno, že 70,37 % má možnost se profesně 

rozvíjet, přesněji 11,11 % zcela souhlasí s tím, že má možnost se profesně rozvíjet a 

59,26 % jen souhlasí. Ovšem jak dokládá i graf č. 5.15, 29,63 % zaměstnanců tento pocit 

nemá.  

Graf č.  5.16: Míra souhlasu s možností profesně se vzdělávat. 
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Zdroj: Vlastní 

Z pohledu jednotlivých divizí, což lze vidět na grafu č. 5.17, souhlasí 62,50 % 

zaměstnanců divize EU s tím, že se může profesně vzdělávat, i když 37,50 % tento pocit 
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nemá, protože s tvrzením nesouhlasilo. U divize VZD je procento nespokojených 

s profesním rozvojem o něco nižší, dosahuje 28,57 % a u divize PA je to 20 % 

zaměstnanců. 

Graf č.  5.17: Míra souhlasu s možností profesně se vzdělávat u jednotlivých divizí. 
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Z pohledu úrovně řízení, což znázorňuje graf č. 5.18, lze u vyšší úrovně řízení vidět, že 

50 % zaměstnanců spíše vnímá, že nemá prostor a 50 % zase, že má prostor pro svůj 

profesní rozvoj. Na střední úrovni 62,50 % souhlasilo, 12,50 % souhlasilo zcela tímto 

tvrzením a 25 % nesouhlasilo s tím, že by měli prostor k profesnímu rozvoji. 

Graf č.  5.18: Míra souhlasu s možností profesně se vzdělávat u jednotlivých úrovní řízení. 
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Dále bylo v celkové spokojenosti s jednotlivými oblastmi zkoumáno, nakolik zaměstnanci 

souhlasí se stanoveným platem, resp. zda je jejich plat stanoven správně vzhledem 

k vykonávané práci.  
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Graf č.  5.19: Míra souhlasu se správným stanovením platu vzhledem k vykonávané práci. 
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Z grafu č. 5.19 je patrné, že 55,55 % zaměstnanců si myslí, že jejich plat je stanoven 

správně, přesněji s tímto tvrzením 14,81 % souhlasilo zcela  a 40,74 % jen souhlasilo. 

Ovšem 44,45 % si nemyslí, že by mělo správně stanoven plat, protože 37,04 % 

nesouhlasilo a 7,41 % nesouhlasilo zcela. 

Graf č.  5.20: Míra souhlasu se správným stanovením platu vzhledem k vykonávané práci na 
jednotlivých divizích. 
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Zdroj: Vlastní 

Hodnocení, zda plat je vzhledem k práci správně stanoven u zaměstnanců divizí bylo přece 

jen překvapujícím zjištěním. Zatímco na divizi EU se vyslovuje 75 % zaměstnanců, že 

souhlasí se stanovením platu a dokonce 12,50 % s tím zcela souhlasí na divizích PA a 

VZD je situace odlišná. Zaměstnanci divize PA se z 60 % přiklánějí k tvrzení, že plat je 

správně stanoven a ze 40%, že není správně stanoven. Na divizi VZD si 64,26 % 
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zaměstnanců myslí, že jejich plat není stanoven správně, resp. 50 % nesouhlasí a 14,29 % 

zcela nesouhlasí se stanoveným platem, což zobrazuje graf č. 5.20.  

Jak lze vidět na grafu č. 5.21 se stanoveným platem nesouhlasí 60 % zaměstnanců, kteří 

jsou ve společnosti méně než rok, 71,43 % těch, kteří jsou zaměstnáni 1 až 2 roky a 

dokonce 50 % zaměstnanců, kteří jsou ve firmě déle než 4 roky.  

Největší spokojenost se projevuje u zaměstnanců zaměstnaných ve společnosti 3 až 4 roky, 

kdy 33,33 % zcela souhlasí se stanoveným platem a 42,86 % souhlasí a pouze 16,67 % 

nesouhlasí.  

Součástí tohoto bloku byla také spokojenost s motivačním programem, kdy 37,04 % 

respondentů projevilo souhlas s nastaveným motivačním programem a 7,41 % souhlasilo 

zcela. Ovšem 52,85 % se vyslovilo, že s ním nesouhlasí, 3,70 % dokonce zcela, viz graf 

č. 5.22. 

Graf č.  5.21: Míra souhlasu se správným stanovením platu vzhledem k vykonávané práci dle délky 
zaměstnání ve společnosti. 
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Z pohledu jednotlivých divizí byl motivační program hodnocen následovně. Zaměstnanci 

divize EU z 50 % souhlasí a z 50 % nesouhlasí s nastaveným motivačním programem. U 

divize VZD nesouhlasí 57,14 % respondentů a dokonce 7,14 % nesouhlasí zcela. U divize 

PA převládá názor že je správně stanoven, protože s tím souhlasilo 60 % zaměstnanců, ale 

40 %  se vyslovilo, že nesouhlasí, avšak nikdo nesouhlasil zcela, což představuje graf 

č. 5.23. 
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Graf č.  5.22: Spokojenost s motivačním programem. 
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Zajímavý je také pohled na hodnocení motivačního programu z hlediska délky zaměstnání 

ve společnosti.  

Tam se v neprospěch motivačního programu a nespokojenost s ním vyslovilo 60 % 

zaměstnanců, kteří jsou ve firmě méně než rok, 71,43 % zaměstnaných ve společnosti 1 až 

2 roky, zatímco lidé zaměstnaní ve společnosti 3 až 4 roky tam se projevila nespokojenost  

pouze u 16,67 %. 

Graf č.  5.23: Spokojenost s motivačním programem na jednotlivých divizích. 
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Graf č.  5.24: Spokojenost s motivačním programem dle délky zaměstnání ve společnosti. 
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U těch, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni déle než 4 roky existuje 50 % nespokojenost 

s motivačním programem, což zachycuje graf č. 5.24. Shrnou-li se výsledky celkově, pak 

největší spokojenost se projevuje u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni ve společnosti 3 až 

4 roky a naopak největší nespokojenost u zaměstnanců působících ve firmě déle než 4 

roky. 

5.2.3 Firemní benefity 

V oblasti firemních benefitů, neboli zaměstnaneckých výhod, bylo zjištěno, že 14,81 % 

zaměstnanců nevyužívá firemní benefity a 25,93 % zaměstnanců nebylo informováno 

o tom, které benefity mohou využívat. Přesněji to bylo 37,70 % respondentů divize EU a 

28,57 % z divize VZD. Všichni zaměstnanci divize PA byli informováni o využívání 

benefitů. 

Míru, s jakou jsou benefity zaměstnanci využívány, hodnotilo 23 respondentů. Jak ukazuje 

tabulka v příloze č. 8, nejvyužívanější zaměstnaneckou výhodou je možnost seberealizace 

v rámci zajímavé pracovní náplně, která je často využívána 60,87 % zaměstnanců. 

Dalšími v pořadí jsou pružná pracovní doba (56,52 %), firemní a společenské akce 

(43,48 %), příjemné pracovní prostředí (39,13 %), služební notebook i k osobním 

účelům (34,78 %). Dále se stejnými procenty jsou často využívanými benefity se 30,43 % 

práce ve společnosti, která "má jméno"  a z toho vyplývající prestiž, možnost pracovat 

z domova a také služební mobilní telefon pro použití i k soukromým hovorům. Možnost 

profesního vzdělávání a profesního rozvoje (vč. přístupu k odborným periodikům, 
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apod.) často využívá pouze 17,39 % a kariérní r ůst jen 8,70 %. Zvýhodněná cena 

produktů/služeb vlastní firmy (případně poskytování zdarma) je používána často jen 

4,35 % respondentů. 

Nejméně využívaným benefitem byla hodnocena práce na snížený úvazek, kdy 82,61 % 

respondentů této možnosti vůbec nevyužívá, což ale souvisí s výběrem souboru. Také 

příspěvky na dovolenou a wellness (78,26 %), možnost bezplatných konzultací s 

právníkem, psychologem, případně jiným odborníkem (69,57 %) spolu se sick days 

(65,22 %) jsou dalšími nejméně využívanými benefity. 

Co se týče frekvence využití zaměstnaneckých výhod na jednotlivých divizích, zatímco 

často využívány jsou na divizích EU a PA pružná pracovní doba (57,14 %; 100 %) a home 

office (42,86 %; 80 %) u divize VZD je to možnost seberealizace v rámci zajímavé 

pracovní náplně (72,73 %) a firemní a společenské akce - večírky, plesy, teambuilding, 

apod. (45,45 %), čímž si jsou podobni se zaměstnanci PA, kterých 80 % také často využívá 

možnosti účastnit se různých firemních akcí. Stejné množství zaměstnanců tak často jako 

společenských akcí využívá v divizi VZD benefit v podobě práce ve společnosti, která "má 

jméno" a z toho vyplývající prestiž. Také 80 % zaměstnanců divize PA často využívá 

výhody v podobě možnosti seberealizace v rámci zajímavé pracovní náplně. Velmi 

vyhledávaným a 36,36 % zaměstnanci divize VZD často používaným benefitem je 

služební auto i k osobním účelům. 

Nevyužívány na divizi EU jsou se 100 % práce na snížený úvazek a služební automobil 

pro použití i k soukromým účelům. Ze zaměstnanců divize 87,71 % nevyužívá služební 

mobilní telefon pro použití i k soukromým hovorům, 71,43 % možnost bezplatných 

konzultací s právníkem, psychologem, případně jiným odborníkem dokonce 57,14 % ani 

možnost kariérního růstu. Z divize EU 42,86 % respondentů nevyužívá vůbec benefitu  

práce ve společnosti, která má jméno a z toho vyplývající prestiž. Jen zřídka jsou na divizi 

EU využívány příspěvky na dovolenou a příjemné pracovní prostředí, což tvrdí 57,14 % 

zaměstnanců z divize. Také zřídka nebo výjimečně se na této divizi využívá možnosti 

účastnit se firemních akcí (28,57 %;42,86 %) a zvýhodněných cen produktů společnosti 

(28,57 %;42,86 %). 
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Zřídka nebo výjimečně na divizi PA je využíváno možnosti profesního vzdělávání a 

profesního rozvoje (vč. přístupu k odborným periodikům, apod.) (80 %; 0 %)  a možnost 

kariérního růstu (80 %; 0 %). 

Při vyhodnocení spokojenosti (viz příloha č. 9) s možností využívat jednotlivé benefity 

bylo zjištěno, že velmi spokojeno je 43,48 % zaměstnanců s pružnou pracovní dobou,  

poskytování notebooku pro osobní účely (42,86 %), home office (34,78 %), využívání 

služebního mobilního telefonu i pro osobní účely (33,33 %), firemní společenské akce 

(26,09 %) a využívání služebního automobilu i pro osobní účely (25 %). Naopak velkou 

nespokojenost vyjádřili zaměstnanci s využíváním příspěvky na dovolenou (40,91 %), sick 

days 35 % a konzultace s odborníky (2,81 %). 

Pro vedení společnosti bylo také důležité zjištění spokojenosti ve spojitosti s využíváním 

jednotlivých benefitů, což znázorňuje graf č. 5.25, který čerpá data z příloh č. 8 a 9. Jak lze 

vidět, největší množství zaměstnanců projevilo spokojenost a zároveň využívají nejvíce 

pružnou pracovní dobu (2), společenské akce (6), možnost seberealizace v rámci zajímavé 

pracovní náplně (9), služební notebook i pro osobní účely (12), příjemné pracovní prostředí 

a technické zázemí (3), práce ve společnosti, která "má jméno" a z toho vyplývající prestiž 

(1), možnost profesního vzdělávání a profesního rozvoje (vč. přístupu k odborným 

periodikům, apod.) (7). 

Graf č.  5.25: Spokojenost zaměstnanců s benefity a jejich využívání ve společnosti. 
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Naopak nejméně využívají zaměstnanci sick days (14) a příspěvky na dovolenou (15) a 

tyto benefity patří k těm, s nimiž jsou zaměstnanci spokojeni nejméně. 

Služební mobilní telefon pro použití i k soukromým hovorům (11), zvýhodněná cena 

produktů/služeb vlastní firmy (případně poskytování zdarma) (13), služební automobil pro 

použití i k soukromým účelům (10), práce na snížený úvazek (5), možnost kariérního růstu 

(8), možnost bezplatných konzultací s právníkem, psychologem, případně jiným 

odborníkem (16) jsou méně využívanými benefity, s nimiž je více než 50 % zaměstnanců 

spokojeno.  

V rámci tohoto výzkumu byly dále analyzovány informace, v nichž zaměstnanci měli 

možnost se vyjádřit, zda by uvítali další benefity a také možnost navrhnout další pro ně 

významné zaměstnanecké výhody. Z celkového počtu 27 zaměstnanců by 14, tedy 

51,85 % z nich neuvítalo žádné jiné zaměstnanecké výhody než jaké jsou jim 

poskytovány nyní.  

Zbylých 13 zaměstnanců tedy 48,15 % navrhlo 17 položek, které by rádi využívali, 

pokud by jim byly poskytnuty. Přesně tyto návrhy zachycuje příloha č. 10, resp. graf 

navrhovaných benefitů zaměstnanci. Nejžádanější se jeví a to pro 61,54 % stravenky. 

Druhým nejpožadovanějším benefitem je týden dovolené navíc, přesněji 5 pracovních 

dnů, které by uvítalo 33,77 % zaměstnanců. Dalších 8 zaměstnaneckých výhod bylo 

žádáno 23,08 % zaměstnanců a mezi ně patřily možnost vybrat si přesčasy jako 

náhradní volno, příspěvek na důchodové pojištění, příspěvek na životní pojištění, 

příspěvek na penzijní připojištění, možnost využívání rehabilitačního střediska v 

budově společnosti, možnost zvyšovat si svou odbornost v rámci pracovní doby, 

prostor pro návštěvu firemních vzdělávacích akcí, příspěvky na dovolenou. Také 

15,38 % by mělo zájem o vlastní kancelář a proplácení přesčasů. Zbylé benefity 

požaduje 7,69 % (prémie, příspěvek na benzín, vyšší příspěvky na sportovní a společenské 

akce pořádané firmou, vlastní služební vůz i k osobním účelům, mobilní telefon). 

Tyto informace je nutné vnímat i v kontextu jednotlivých divizí, protože jak již bylo 

zmíněno, benefity ve společnosti jsou poskytovány individuálně a každá z divizí je nabízí 

svým zaměstnancům v různém složení. 

Co však mají všechny divize společné je požadavek na stravenky, k němuž se vyjádřilo 

75 % zaměstnanců na divizi EU, 80 % VZD a 25 % PA. Zatímco na divizi EU by uvítali 
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zaměstnanci týden dovolené navíc a možnost vybrat si přesčasy jako náhradní volno, 50 % 

zaměstnanců divize VZD by rádo mělo možnost zvyšovat si svou odbornost v rámci 

pracovní doby a stejné procento by mělo rádo prostor pro návštěvu firemních vzdělávacích 

akcí. Dalšími nepožadovanějšími benefity na této divizi jsou příspěvek na životní pojištění, 

příspěvek na důchodové pojištění a příspěvky na dovolenou, které by rádo v nabídce vidělo 

40 % zaměstnanců divize VZD.  

Všechny ostatní benefity navrhovalo 20 % zaměstnanců divize VZD (týden dovolené 

navíc, možnost vybrat si přesčasy jako náhradní volno, příspěvek na penzijní připojištění, 

proplácení přesčasů, prémie, příspěvek na benzín a mobilní telefon). U divize PA 

navrhovalo, stejně jako na divizi VZD, 50 % zaměstnanců možnost zvyšovat si svou 

odbornost v rámci pracovní doby, prostor pro návštěvu firemních vzdělávacích akcí, 

možnost využívat rehabilitačního střediska v budově společnosti a také vlastní kancelář. 

Z hlediska úrovně řízení nenavrhovalo benefity na divizi EU 100 % zaměstnanců na nižší 

úrovni vedení, také 64,90 % zaměstnanců na vyšší úrovni řízení a 50 % zaměstnanců na 

střední úrovni řízení. Na divizi VZD  to bylo 100 % na vyšší úrovni a stejné procento bez 

úrovně řízení. Na střední úrovni řízení nenavrhovalo zaměstnanecké výhody 57,14 % a 

33,33 % na nižší úrovni řízení, grafické znázornění viz  

V divizi EU  na střední úrovni řízení navrhovalo 50 % zaměstnanců jako chybějící benefit 

stravenky a další benefity, které by ocenili, byly navrhovány 25 % zaměstnanců na této 

úrovni řízení (týden dovolené navíc, možnost vybrat si přesčasy jako náhradní volno, 

proplácení přesčasů, příspěvek na důchodové pojištění, příspěvek na životní pojištění, 

příspěvek na penzijní připojištění, možnost využívání rehabilitačního střediska v budově 

společnosti, možnost zvyšovat si svou odbornost v rámci pracovní doby, prostor pro 

návštěvu firemních vzdělávacích akcí), viz příloha č. 7, graf B. 

5.2.4 Komunikace ve společnosti a vztahy mezi divizemi 

Poslední zkoumanou oblastí, která byla v dotazníku zachycena byla komunikace ve 

společnosti a vzájemné vztahy mezi divizemi.  

Z analýzy dat vyplynulo, že 40,74 % zaměstnanců společnosti málokdy ví, na koho se má 

na sousedních divizích obrátit i když 51,85 % si myslí, že se tak děje často. Na divizi VZD 
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si 57 % myslí, že ví často, na koho se obrátit na sousedních divizích 7,14 % vždy a jen 

14,29% málokdy. 

Graf č.  5.26: Jak často jsou zaměstnanci jednotlivých divizí schopni určit kompetentní osobu 
v případě mezidivizní komunikace. 
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Zdroj: Vlastní 

Na divizi PA 40 % zná kompetentní osobu málokdy, často 40 % a vždy 20 %. Jak lze vidět 

na grafu 5.26, nejnegativněji je vnímána tato mezera v komunikaci a rozdělení kompetencí 

napříč divizemi v divizi EU, kde ví málokdy 87,50 % zaměstnanců s kým má v dané 

situaci na sousedních divizích komunikovat. Jen 12,50 % si myslí, že je to jasné často.  

Graf č.  5.27: Jak často jsou zaměstnanci jednotlivých úrovní řízení schopni určit kompetentní osobu 
v případě mezidivizní komunikace. 
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Z pohledu zaměstnanců jednotlivých úrovní řízení, což znázorňuje graf č. 5.27, bylo 

zjištěno, že 50 % respondentů na vyšší úrovni řízení ví často s kým má na sousedních 

divizích komunikovat a 50 % málokdy.  

Ze střední úrovně řízení, je přesvědčeno 50 % zaměstnanců, že ví málokdy s kým 

komunikovat na jiných divizích a 43,75 % vnímá, že často ví na koho se obrátit. Na nižší 

úrovni řízení 66,67 % si myslí, že často přesně ví kdo je odpovědná osoba za danou 

problematiku, v rámci níž se jedná. 

Z analýzy jasně vyplynulo, že čím déle trvá zaměstnání u společnosti, tím lépe se v oblasti 

mezidivizní komunikace zaměstnanci orientují. Nejlépe se orientují zaměstnanci, kteří jsou 

ve společnosti zaměstnání 3 až 4 roky. Z nich totiž 88,33 % často ví s kým komunikovat a 

jen 16,67 % si je tak jisto málokdy. Je však zajímavostí, že u těch, kteří jsou zaměstnáni 

déle než 4 roky se 50 % přiklání k odpovědi že vědí s kým komunikovat často a zároveň 

50 % málokdy. 

Dále pak 40,74 % respondentů tvrdí, že málokdy má přehled o nabízených pozicích 

společnosti a stejné procento si myslí, že má tyto informace často a 14,81 % dokonce vždy.  

Velmi překvapivé je zjištění, že 50 % zaměstnanců divizí VZD i EU o nabízených pozicích 

ví málokdy  a dokonce, jak ukazuje graf č. 5.28, existuje na divizi VZD malé procento 

zaměstnanců, kteří nemají přehled nikdy. Pochopitelně zaměstnanci PA mají převážně 

vždy tyto informace, přesněji v 80 %. 

Graf č.  5.28: Přehled zaměstnanců jednotlivých divizí o nabízených pozicích ve společnosti. 
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Nepříliš povzbudivé je také zjištění o přehledu zaměstnanců jednotlivých úrovní řízení o 

nabízených pozicích ve společnosti, které zachycuje graf č. 5.29. Na vyšších úrovních 

řízení jsou zaměstnanci přesvědčeni, že o nabízených pozicích vědí málokdy a pro změnu 

všichni zaměstnanci bez úrovně řízení tyto informace nemají nikdy. 

Graf č.  5.29: Přehled zaměstnanců jednotlivých úrovní řízení o nabízených pozicích ve společnosti. 
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Na střední úrovni řízení má vždy tyto informace 18,75 % a 43,75 % často. Také ale 31,25 

% zaměstnanců střední úrovně řízení se tyto informace dostávají málokdy a 6,25 % 

dokonce nikdy. Na nižších úrovních řízení má vždy přehled o nabízených pozicích 16,67 

%, často 66,67 % a málokdy 16,67 %. 

Graf č.  5.30: Míra souhlasu s tvrzením, že bulettin přináší více informací o úspěších společnosti. 
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Jak bylo zmíněno v analýze výchozí situace, společnost se rozhodla pro zlepšení toku 

informací, prohloubení vzájemných vztahů a komunikace napříč společností vydávat 

firemní bulletin.  

Z analýzy dat vyplynulo, že pro zaměstnance má bulettin přínos především ve více 

informacích o úspěších společnosti, kdy s tímto tvrzením 70,37 % zaměstnanců souhlasilo 

a 22,22 % souhlasilo zcela. Také pro tvrzení, že se dozví  více o životě svých kolegů 

hlasovalo souhlasně 74,041 %, ale 14,81 % s tím nesouhlasilo. To, že bulletin sbližuje 

jednotlivé divize odsouhlasilo 59,26 % zaměstnanců, ale 29,63 % s tím nesouhlasilo. 

Snaha vedení o to, aby umožňoval bulettin lepší přehled o záměrech společnosti se setkala 

se souhlasným ohlasem u 51,85 %  a 40,74 % s tímto nesouhlasí. Pro 62,96 % 

zaměstnanců přináší bulettin také více  informací o produktech společnosti i když 33,33 % 

to vidí přesně opačně.  

Na tvrzení, že je tam možno nalézt spoustu odborných rad, 48,15 % reagovalo nesouhlasně 

a 29,63 % zcela nesouhlasilo. Jen 22,22 % si myslí, že tam nalezne spoustu odborných rad. 

Co se pohledu zaměstnanců jednotlivých divizí týče na divizích VZD a EU souhlasilo více 

než 60 % zaměstnanců s tvrzením, že bulettin přináší více informací o úspěších společnosti 

a na divizi PA to bylo dokonce 100 % zaměstnanců, viz graf č. 5.30. 

Graf č.  5.31: Míra souhlasu zaměstnanců jednotlivých divizí s tvrzením, že bulettin přináší více 
informací o kolezích. 
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Co se týče informací o kolezích, 100 % zaměstnanců divize PA souhlasí, že bulletin přináší 

více informací o kolezích, na divizi EU je to 87,50 % a na VZD 57,14 %. Na divizi EU 
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s tím nesouhlasím jen 12,50 %. Na VZD jej toto procento vyšší a to 21,43 % a dokonce 

7,14 % s tím zcela nesouhlasí, viz graf č. 5.31. 

Z hlediska odborných rad, nejkladněji hodnotili bulettin zaměstnanci VZD, kdy zcela 

souhlasilo 28,57 % a souhlasilo 64,29 %.  

Graf č.  5.32: Míra souhlasu zaměstnanců jednotlivých divizí s tvrzením, že v bulettinu mohou 
zaměstnanci nalézt spousty odborných rad. 
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Z divize EU souhlasilo 25 % zaměstnanců ale 37,50 % nesouhlasilo a k tomu 37,50 % 

nesouhlasilo zcela. Hodnocení divize PA bylo asi nenegativnější, protože jen 21,43 % 

souhlasilo s tím, že může v bulettin nalézt odborné rady, 50 % nesouhlasilo a 28,57 % 

nesouhlasilo zcela. V tomto ohledu můžeme vidět velkou shodu divizí EU a PA, což také 

znázorňuje graf č. 5.32. 

Graf č.  5.33: Míra souhlasu zaměstnanců jednotlivých divizí s tvrzením, že bulettin sbližuje divize. 

25

37,5

25

12,5

0

71,43

28,57

0

0

60

40

28,57

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EU VZD PA

zcela nesouhlasím

nesouhlasím

souhlasím

zcela souhlasím

 
Zdroj: Vlastní 



 57 

Pro všechny divize představuje bulettin prvek, který je navzájem spíš sbližuje. Na divizi 

EU s tím zcela souhlasilo 50 % zaměstnanců a 37,50 % souhlasilo. Důležité je ale také 

poznamenat, že pro 25 % to tak není a dokonce 12,50 % s tím nesouhlasí zcela, což 

zachycuje graf č. 5.33. 

Dále bylo zkoumáno, zda bulettin umožňuje lepší přehled o záměrech společnosti a bylo 

zjištěno, že v divizi EU jen 37,50 % zaměstnanců souhlasí s tímto přínosem bulettin, 50  % 

nesouhlasí a dokonce 12,50 % nesouhlasí zcela. U divizí VZD a PA byl pohled daleko 

optimističtější, protože na VZD 50 % souhlasí s tvrzením, že bulettin umožňuje lepší 

přehled o záměrech společnosti, 42, 86 % nesouhlasí. U divize PA 80 % je přesvědčeno, 

resp. souhlasí a 20 % nesouhlasí, což zaznamenává graf č. 5.34. 

Další informace týkající se bulettinu a jeho vnímání jednotlivými divizemi se zaměřují na 

produkty společnosti a informovanost o nich v rámci společnosti. Z výsledků vyplynulo, že 

100 % zaměstnanců divize PA souhlasí s tím, že bulettin přináší více informací o  

produktech společnosti, na divizi EU si to myslí 75 % a 25 % nesouhlasí. U divize VZD 

7,14 % zcela souhlasí zcela s tím, že bulettin přináší informace o produktech, 42,86 % 

souhlasí, ale 50 % nesouhlasí, což dokazuje  

Graf č.  5.34: Míra souhlasu zaměstnanců jednotlivých divizí s tvrzením, že bulettin umožňuje lepší 
přehled o záměrech společnosti. 
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Poslední informace týkající se bulettinu poskytly informace o možných změnách 

informacích, které by zaměstnanci uvítali v bulettinu, .  
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Důležitá je informace, že 44,44 %, resp. 12 zaměstnanců, by nic nezměnilo a 55,56 %, tedy 

16 zaměstnanců by uvítalo následující změny a informace. 

Největší procento, přesněji 69,75 % zaměstnanců by bylo rádo, kdyby se více představily 

pozice na jednotlivých divizích. Dále by 25 % zvýšilo frekvenci vydávání a 18,75 % by 

přivítalo aktuální ekonomické informace. Překvapivě 12,50 % zaměstnanců by chtělo 

v bulettin kulturní rubriku o akcích na Ostravsku a 6,25 % by shodně uvítalo stejný prostor 

pro všechny divize, více odborných rad a dokonce sportovní rubriku. 

Graf č.  5.35: Míra souhlasu zaměstnanců jednotlivých divizí s tvrzením, že bulettin poskytuje více 
informací o produktech společnosti. 
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Žádné změny v bulletinu by nenavrhlo 57,14 % zaměstnanců divize VZD, 40 % divize PA 

a 25 % zaměstnanců divize EU. Z tohoto vyplývá, že nejvíce  by uvítali změny a vylepšení  

a zaměstnanci EU (75 %), pak PA (60 %) a nejméně zaměstnanci divize VZD (42,86 %).  

Co se změn a informací týče, jak ukazuje graf č. 5.37, na všech divizích by nejvíce ocenili 

představení pozic na jednotlivých divizích, přesněji u EU 83,33 %, VZD  71,43 % a PA 

33,33 % zaměstnanců. 

Zatímco všechny ostatní informace a změny jsou navrhovány stejným procentem 

zaměstnanců divize EU (16,67 %), zaměstnanci divize PA by ocenili pokud by mohl 

bulettin vycházet s větší frekvencí, pro což se vyslovilo 33,33 % zaměstnanců, u divize 

VZD to bylo 14,29 %. 
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Graf č.  5.36: Návrhy na změny a další informace, které by zaměstnanci v bulettinu uvítali. 
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Zatímco 33,33 % zaměstnanců divize PA by ocenilo spíše kulturní rubriku z Ostravska, u 

divize VZD to bylo 14,29 % a stejné procento zaměstnanců divize VZD by uvítalo i 

sportovní rubriku. 

Graf č.  5.37: Návrhy na změny a další informace, které by zaměstnanci jednotlivých divizí v bulettinu 
uvítali. 
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6. DOPORUČENÍ KE ZM ĚNÁM V RÁMCI PERSONÁLNÍHO 

MARKETINGU  

Analýza  dat prokázala, že ve společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o. 

existuje několik oblastí personálního marketingu, kterým by v budoucnu měla být 

věnována soustavná a detailnější pozornost.  

6.1.1 Zaměstnanci nedoporučují navázat spolupráci 

Vynikající vizitkou společnosti je fakt, že 77,78 % zaměstnanců je spokojeno ve stávající 

práci. I přes to, že více než 90% zaměstnanců zcela souhlasí s tvrzením, že jejich práce je 

zajímavá, více než 1/3 zaměstnanců by zaměstnání ve společnosti nedoporučila, je 

však rozdíl ve vnímání této problematiky u jednotlivých divizí. Celkem by práci ve 

společnosti doporučilo 44,44 % zaměstnanců, čímž byla potvrzena hypotéza č. 3, která 

hovořila o tom, že zaměstnanci by práci ve společnosti spíše doporučili. 

Nedoporučení zaznělo od 50 % zaměstnanců divize EU, zatímco naopak 50 % 

zaměstnanců divize VZD by zaměstnání spíše doporučilo. 

6.1.2 Možné příčiny nedoporučení zaměstnání ve společnosti – problematické  oblasti 

personálního marketingu 

NEDOSTATEČNÉ DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Velmi intenzivně je vnímáno nedostatečné definování odpovědnosti ve společnosti a 

určení odpovědných osob. Opět je to divize EU, kde 25 % zaměstnanců tuto záležitost 

vnímá negativně, zatímco na divizi VZD je 85,72 % přesvědčeno o opaku. Nemálo 

zajímavé je také to, že velmi obdobně jako zaměstnanci divize EU i zaměstnanci divize PA 

se v 80 % vyslovili pro nejasné definování odpovědnosti ve společnosti.  

Řešením nedostatečného definování odpovědnosti by pro společnost mohlo být přesnější 

definování profilů pracovních míst a následná tvorba kompetenčních modelů, které by 

jasně vyznačily toky informací mezi zaměstnanci, managementem a jimi navzájem, čímž 

by se vyznačila odpovědnost jednotlivých osob. 
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OSOBNOST VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ 

Vynikající je pro společnost informace, že se 81,48 % zaměstnanců dostává pocitu 

důležitosti, na divizi PA je o tom dokonce přesvědčeno 100 % jejích zaměstnanců. Na 

divizi VZD a EU je však čtvrtina zaměstnanců, kteří to takto nevnímají. Třetina 

zaměstnanců si také nemyslí, že by jejich vedoucí byli nároční, ale spravedliví. 

Nejvýrazněji je to vnímáno na divizi EU, kde si 75 % zaměstnanců myslí, že jejich 

nadřízený je náročný, ale zároveň spravedlivý. Co je však také zásadní je fakt,  že se 

zaměstnancům této divize nedostává podpory vedoucího a ani informací potřebných 

k jejich práci, což může zásadně ovlivňovat jejich vztah ke společnosti, motivaci i výkon.  

V tomto případě navrhuji další průzkum spokojenosti přímo na divizi EU spojený 

s individuálními rozhovory. Výsledky by mohly odhalit důvody proč se tak děje, 

případně na základě výstupu by se muselo sáhnout k organizačním změnám, které by 

dokázaly zabránit prohlubování nedůvěry a negativních postojů vůči vedení a společnosti 

jako celku. 

INFOMOVANOST O ZÁMĚRECH SPOLEČNOSTI 

Co může mít zásadní vliv na práci a výkon je to, že více než polovina zaměstnanců nemá 

dostatečné informace o strategii a záměrech společnosti a to dokonce ani zaměstnanci na 

vyšší i střední úrovni řízení. Zde doporučuji audit, tentokráte řídících  procesů. 

INFORMOVANOST O PRODUKTECH JEDNOTLIVÝCH DIVIZÍ 

K dalším úskalím, které mohou být důvodem k nedoporučení zaměstnání ve společnosti 

jsou informace o produktech jednotlivých divizí, což však může být, dle mého názoru, 

odstraněno pravidelnými školeními a informacemi ve firemním bulettinu. I když jsou 

pravidelná školení zahrnována každý měsíc do programu divizí, jsou o tomto informováni 

pouze obchodní konzultanti  a tak mnohým zaměstnancům může unikat souvislost mezi 

produkty a samozřejmě tak může docházet k úniku dalších variant řešení situací. Tato 

školení by tedy měly sloužit i ostatním zaměstnancům. 
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OSOBNÍ VERSUS PRACOVNÍ ŽIVOT 

Alarmující je zjištění, že zaměstnanci na všech úrovních řízení nemohou žít vyrovnaný 

osobní život v návaznosti na vytížení v práci a to jak na divizi VZD, tak i EU. V této fázi 

by bylo možným řešením provedení auditu procesů na zmiňovaných divizích, které by 

mohly odhalit, čím je současná vytíženost způsobena.  

MOTIVACE A PROFESNÍ ROZVOJ 

Z hlediska motivace je důležité, že 1/3 zaměstnanců nemá pocit, že se může profesně 

rozvíjet. Opět se tato nespokojenost projevila výrazně v divizi EU, a to přesně u 

37,50 % zaměstnanců. I když ani divize VZD a PA na tom nejsou výrazně lépe. Na divizi 

VZD je nespokojeno s profesním rozvojem 28,57 % a na divizi PA 20 % zaměstnanců.  

Jak se domnívám, v otázce motivace vzhledem k profesnímu rozvoji, by společnosti mohl 

napomoci ucelený celofiremní vzdělávací systém, který by na základě analýzy 

potenciálu každého zaměstnance, např. pomocí Assessment/Development centra, řešil 

kontinuálně vzdělávací potřeby zaměstnanců v celé společnosti a to samozřejmě 

v souvislosti s kariérním poradenstvím, které je poskytováno jako součást 

zaměstnaneckých výhod. 

SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ  

Pro společnost je důležitou informací, že 44,45 % zaměstnanců si myslí, že nemá správně 

stanoven plat. Na rozdíl od očekávání společnosti, se tato nespokojenost neobjevila na 

divizi EU, kde souhlasilo 75 % zaměstnanců, ale na VZD a PA u zaměstnanců, kteří jsou 

ve společnosti 1-2 roky.   

Dále analýza odhalila, že 50 – 60 % zaměstnanců je nespokojeno s nastavením 

motivačního systému, což se nejvíce projevilo u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni ve 

společnosti déle než 4 roky. Pro zaměstnance je také zásadní, že nepociťují možnost 

kariérního růstu a profesního vzdělávání. 

Otázka platového ohodnocení je obzvláště v dnešní době velmi ožehavá, ale pro 

zaměstnance zásadní, a proto by ji společnost neměla podceňovat. Pokud by se společnost 

rozhodla řešit tuto problematiku, navrhuji analýzu systému odměňování na jednotlivých 
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divizích a následně přijmout opatření a nastavit celofiremní, potažmo celodivizní systémy 

odměňování. 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍ TÝM 

Jako nejméně problematická se projevila oblast pracovního prostředí. Pohodová 

atmosféra a příjemný pracovní tým je vnímán pozitivně více než 90 % zaměstnanců 

společnosti.  

Opět je ale zmiňováno 25 % zaměstnanců divize EU, že tomu tak není, zatímco u divize 

VZD a PA téměř všichni zaměstnanci vnímají tým a atmosféru jako pohodovou.  

BENEFITY 

Dále by měla společnost podpořit informovanost o benefitech a jejich využívání, protože 

25,93 % zaměstnanců nebylo informováno, které benefity a kdy mohou využívat. Tímto 

byla potvrzena hypotéza č. 1, která předpokládala, že nejméně 10 % zaměstnanců nebylo 

informováno. Nejvýrazněji se k neinformovanosti o benefitech vyslovilo 37,70 % 

zaměstnanců divize EU i když podobně reagovalo také 28,57 % zaměstnanců divize VZD.  

Důležité je zmínit, že šíření informací o využívání benefitů a jejich skladbě je úkolem 

nejen divize PA, která zajišťuje interní HR, ale také manažerů a ředitelů jednotlivých 

divizí. Proto navrhuji pravidelná školení ředitelů divizí v problematice hodnocení a 

motivace zaměstnanců. Další otázkou, kterou by si společnost měla podle mne v budoucnu 

zodpovědět je, proč nevyužívají zaměstnanci některé benefity. 

Částečně byla potvrzena i hypotéza č. 2, kde se předpokládalo, že zaměstnanci budou 

nejvíce spokojeni s možností využívat Home Office (práce z domu) a pružnou pracovní 

dobu. Zatímco s pružnou pracovní dobou je spokojeno 43,48 % zaměstnanců, Home Office 

uspokojuje pouze 34,78 % zaměstnanců. 

V budoucnu by dle mého názoru měla společnost zvolit takovou skladbu benefitů, která 

bude zajímavá pro zaměstnance natolik, že bude jedním z důvodů, proč ve společnosti 

zůstávají.  
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BULETTIN 

Co se vydávání bulettinu  týče, pro společnost je určitě pozitivní, že bulettin 

zaměstnancům umožňuje přehled o úspěších, záměrech a produktech společnosti, což 

přispívá k hladší komunikaci mezi divizemi.  

V budoucnu by ale uvítali více informací o kolezích a pozicích, které zastávají, což by jim 

také umožnilo snadnější komunikaci, pokud by věděli, na koho se v jaké záležitosti na 

jednotlivých divizích obrátit. Další pokračování vydávání bulettinu je tedy více než 

žádoucí.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo provést analýzu situaci personálního marketingu ve společnosti 

TEMPO TRAINING & CONSULTING s. r. o., pomocí měření spokojenosti poukázat na 

problematické oblasti a doporučit případná řešení. 

Pro účely této práce bylo nutno zmapovat možnosti, jakými se dá spokojenost 

zaměstnanců zjišťovat a měřit , stejně jako se seznámit s pojetím personálního 

marketingu v českých firmách. 

V průběhu celého zpracovávání práce probíhala plynulá komunikace s nejvyšším 

vedením společnosti, stejně jako s vedoucími jednotlivých divizí, což přispělo i k 

přesnějšímu určení možných problematických oblastí ve společnosti a následně definici 

dotazníku pro primární výzkum.  

Dotazníkové šetření, které umožnilo identifikovat spokojenost zaměstnanců s jednotlivými 

oblastmi personálního marketingu odhalilo, že nejproblémovější je nastavení 

komunikace a odpovědnosti. Tyto jsou z velké části ovlivněny způsobem a množstvím 

informací, které společnost uvolňuje směrem k zaměstnancům na všech úrovních řízení, 

ale také samotnými osobnostmi nadřízených. 

Velký krok ke zlepšení komunikace a šíření informací již společnost udělala tím, že 

začala vydávat firemní bulettin s názvem Tempoviny, které však svou frekvencí zatím 

nedostačují potřebám. 

Také analýza portfolia benefitů ukázala, že jejich skladba by měla být v budoucnu 

upravena více dle preferencí zaměstnanců a společnost by měla lépe své zaměstnance 

informovat jaké benefity a za jakých okolností mohou využívat. Portfolio benefitů by mělo 

přispět nejen k efektivnímu vynakládání prostředků společnosti, ale také silnější motivaci 

zaměstnanců.  

Řešení, která byla na základě analýzy navržena by měla být i nadále podpořena 

detailnějším výzkumem, který by mohl pomoci odhalit prapůvod problémů. Také by 

mělo být zdůrazněno, že by tyto průzkumy spokojenosti měly být prováděny 

periodicky, aby mohl být zaznamenán vývoj v čase.  
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PŘÍLOHA č. 1: Služby poskytované společností. 

DIVIZE VZD ĚLÁVÁNÍ 

� Osobnostní vzdělávání pro rozvoj osobnostních, manažerských, prodejních a profesních 

dovedností ve firemních projektech i veřejných seminářích,  

� realizace projektů ESF,  

� konzultační a implementační činnost v oblasti řízení lidských zdrojů, 

� konzultační a implementační činnost v zavádění systémů řízení výroby, 

� vzdělávání úředníků státní správy,  

� rekvalifikační kurzy,  

� počítačové vzdělávání a školení pro uživatele PC a individuální konzultace,  

� ECDL testování (European Computer Driving Licence) mezinárodně uznávaný koncept 

počítačové gramotnosti – testování uchazečů,  

� ECDL Certifikát. 

DIVIZE EU 

� Zpracování žádosti a administrační podpora ESF projektů pro firmy,  

� partnerství v projektech ESF,  

� monitoring všech dotačních titulů a vypsaných programů,  

� konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektů ze Strukturálních fondů, 

� investiční projekty,  

� cestovní ruch, 

� ICT,  

� konzultační činnosti při přípravě a realizaci projektů v rámci mezinárodních dotačních 

titulů, 

� zpracování projektu tak, aby splňoval nejvyšší nároky a co nejlépe vyhovoval hodnoceným 

kritériím.  

DIVIZE HR - PERSONÁLNÍ AGENTURA 

� Nábor a výběr zaměstnanců pro externí klienty (včetně náboru formou Executive Search), 

� osobnostní a odborné testování potencionálních kandidátů či stávajících zaměstnanců 

našich klientů,  

� pomoc při vyřizování dotací a pracovních povolení, 

� poradenství týkající se široké škály oblastí HRM,  

� doporučení zaměstnání vhodným kandidátům,  

� komplexní zajištění interního HRM . 



 

PŘÍLOHA č. 2: Organizační struktura jednotlivých divizí. 
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PŘÍLOHA č. 3: Nejčastěji poskytované benefity v ČR. 
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Zdroj: HRM Odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. 



 

PŘÍLOHA č. 4: Poskytnuté benefity a jejich  uznatelnost platné od 1. 1. 2008. 
 
POSKYTNUTÝ BENEFIT 

Uznatelný Zdanitelný  Pojistné na Pojistné na 

náklad p říjem sociální  zdravotní   

zaměstnavatele zam ěstnance zabezpe čení pojišt ění 
Dovolená nad základní výměru Ano Ano Ano Ano 

Závodní stravování Ano1 Ne Ne Ne 

Nealko nápoje na pracovišti Ne Ne Ne Ne 

Peněžitý příspěvek na dovolenou Ano Ano Ano Ano 

Poskytnutí rekreace v nepeněžité 

formě do 20.000 Kč 
Ne Ne Ne Ne 

Poskytnutí rekreace v nepeněžité 

formě nad 20.000 Kč 
Ano Ano Ano Ano 

Nadlimitní cestovní náhrady Ano Ano Ano Ano 

Možnost sportovního nebo 

kulturního vyžití 
Ne Ne Ne Ne 

Kurzy, školení Ano Ne Ne Ne 

Školné na soukromé VŠ 

(zvýšení kvalifikace) 
Ne Ne Ne Ne 

Odměny členů statutárních orgánů Ne Ano Ne Ano 

Rekreace ve vlastním středisku 

zaměstnavatele 
Ne2 Ne3 Ne Ne 

Svoz zaměstnanců do práce Ano Ano Ano Ano 

Přechodné ubytování zaměstnanců Ano Ano4/Ne5 Ano4/Ne5 Ano4/Ne5 

Závodní preventivní péče Ano Ne Ne Ne 

Nadstandardní zdravotní péče Ne Ne Ne Ne 

Pojistné na úrazové pojištění Ano Ano Ano Ano 

Pojistné na důchodové a životní 

pojištění nad limity ZDP 
Ano Ano Ano Ano 

Odstupné Ano Ano Ne Ne 

Peněžité vyrovnání dle 

konkurenční doložky 
Ano Ano Ano Ano 

Služební vozidlo pro soukromé 
použití Ano Ano Ano Ano 

Výrobky a služby za cenu nižší 

než obvyklou 
Ano Ano Ano Ano 

Odměňování prostřednictvím opce 

na nákup CP 
Ano Ano Ano Ano 

Jízdenky na hromadnou dopravu Ano Ano6/Ne7 Ano6/Ne7 Ano6/Ne7 

         

1. do limitů dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP     

2. ztráta není daňově uznatelným nákladem     

3. do 20.000,- Kč za rok za zaměstnance a jeho rodinné příslušníky    

4. nad 3.500,- Kč měsíčně nebo pokud nejsou splněny podmínky dle § 6 odst. 9 písm. i) ZDP 

5. do 3.500,- Kč měsíčně a pokud jsou splněny podmínky dle § 6 odst. 9 písm. i) ZDP   

6. zaměstnanec nemůže využít osvobození tzv. režijních jízdenek dle § 6 odst. 9 písm. e) ZDP 

7. zaměstnanec může využít osvobození tzv. režijních jízdenek dle § 6 odst. 9 písm. e) ZDP 

              
Zdroj: HRM Odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. 



 

PŘÍLOHA č. 5: Dotazník. 
 
Dobrý den milí kolegové a kolegyně, 
 
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který poskytne informace potřebné pro 
marketingový výzkum v rámci mé diplomové práce. Cílem tohoto dotazníku je identifikovat oblasti 
spokojenosti zaměstnanců s personálním marketingem v naší společnosti. 
 

Dotazník je anonymní a Vaše názory budou využity pouze pro potřeby tohoto výzkumu. 
 

Děkuji Vám za pomoc. 
 
Petra Beránková 
studentka oboru Marketing a obchod 
II. ročník navazujícího studia EKF VŠB-TU Ostrava 
 

Své odpovědi, prosím, označte křížkem. 
(vyberte vždy pouze jednu odpověď) 

 
1. Jste v práci spokojen/a?  

velmi spokojen/a 
spíše spokojen/a 
spíše nespokojen/a 
velmi nespokojen/a 

 
2. Doporučil/a byste zaměstnání v naší firmě některému ze svých přátel?  

určitě ano 
spíše ano 
spíše ne 
určitě ne 

 
3. Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními: 
 

tvrzení 
zcela 

souhlasím 
souhlasím nesouhlasím 

zcela 
nesouhlasím 

„Mám zajímavou práci.“     

„Zodpovědnosti ve firmě jsou jasně 
definovány.“ 

    

„Má práce mi umožňuje žít vyrovnaný 
osobní život.“ 

    

„Mí nadřízení mi dávají najevo, že jsem 
pro firmu důležitý/á.“ 

    

„Mí nadřízení jsou možná nároční, ale 
vždy spravedliví.“ 

    

„Nadřízení mi poskytují dostatečnou 
míru podpory a informací.“ 

    

„Vždy mám dostatek informací o 
strategii a záměrech společnosti.“ 

    

„Máme příjemný pracovní tým, 
pohodovou atmosféru ve firmě.“ 

    

„Mám možnost se profesně rozvíjet a 
vzdělávat.“ 

    

„Rád se účastním firemních akcí“     

„Pracovní prostředí je příjemné.“     



 

„Mám veškeré technické zázemí 
potřebné ke své práci.“ 

    

„M ůj plat je stanoven správně, 
odpovídá práci, kterou odvádím.“ 

    

„Jsem spokojen/a s motivačním 
programem.“ 

    

 
4. Využíváte firemních benefitů? 

 ano 
 ne, protože      . Po zodpovězení přejděte na otázku č. 8. 

 
5. Které z následujících zaměstnaneckých výhod a v jaké míře využíváte? 
 

výhody často zřídka výjimečně nevyužívám 

Práce ve společnosti, která "má jméno" a z toho 
vyplývající prestiž. 

    

Pružná pracovní doba.     

Příjemné pracovní prostředí (důraz na působení 
barev, zeleň, atd.) a technické zázemí. 

    

Home office (práce z domova).     

Práce na snížený úvazek.     

Firemní a společenské akce - večírky, plesy, 
teambuilding, apod. 

    

Možnost profesního vzdělávání a profesního rozvoje 
(vč. přístupu k odborným periodikům, apod.). 

    

Možnost kariérního růstu.     

Možnost seberealizace v rámci zajímavé pracovní 
náplně. 

    

Služební automobil pro použití i k soukromým 
účelům. 

    

Služební mobilní telefon pro použití i k soukromým 
hovorům. 

    

Služební notebook i pro osobní účely.     

Zvýhodněná cena produktů/služeb vlastní firmy 
(případně poskytování zdarma). 

    

Sick days (dny nad zákonný rámec dovolené 
v případě nemoci). 

    

Příspěvky na dovolenou, wellness pobyty, ozdravné 
pobyty, dětské tábory. 

    

Možnost bezplatných konzultací s právníkem, 
psychologem, případně jiným odborníkem. 

    

 
6. Nakolik jste spokojeni s možností využívat následující výhody: 
 

výhody 
velmi 

spokojen/a spokojen/a nespokojen/a 
velmi 

nespokojen/a 
Práce ve společnosti, která "má jméno" a z toho 
vyplývající prestiž. 

    



 

Pružná pracovní doba.     

Příjemné pracovní prostředí (důraz na působení 
barev, zeleň, atd.) a technické zázemí. 

    

Home office (práce z domova).     

Práce na snížený úvazek.     

Firemní a společenské akce - večírky, plesy, 
teambuilding, apod. 

    

Možnost profesního vzdělávání a profesního rozvoje 
(vč. přístupu k odborným periodikům, apod.). 

    

Možnost kariérního růstu.     

Možnost seberealizace v rámci zajímavé pracovní 
náplně. 

    

Služební automobil pro použití i k soukromým 
účelům. 

    

Služební mobilní telefon pro použití i k soukromým 
hovorům.     

Služební notebook i pro osobní účely.     

Zvýhodněná cena produktů/služeb vlastní firmy 
(případně poskytování zdarma). 

    

Sick days (dny nad zákonný rámec dovolené 
v případě nemoci).     

Příspěvky na dovolenou, wellness pobyty, ozdravné 
pobyty, dětské tábory. 

    

Možnost bezplatných konzultací s právníkem, 
psychologem, případně jiným odborníkem. 

    

 
7. Byli jste informováni o tom, které benefity můžete využívat? 

 ano 
 ne 

 
8. Které ze zaměstnaneckých výhod postrádáte? 
      
 
9. Nakolik souhlasíte s následujícím tvrzením: 
 

tvrzení vždy často málokdy nikdy 

„P řesně vím, na koho se mám na sousedních divizích 
v případě potřeby obrátit.“ 

    

„.Mám přehled o pozicích, které naše společnost 
nabízí.“     

 
10. Před nedávnem začal vycházet firemní bulettin s názvem TEMPOVINY. V čem vidíte jeho přínos? 
 

přínos 
zcela 

souhlasím souhlasím nesouhlasím 
zcela 

nesouhlasím 

„Mám více informací o úspěších naší společnosti.“     

„Dozvím se více o životě svých kolegů.“     



 

„Najdu tam spoustu odborných rad.“     

„Sbližuje jednotlivé divize.“     

„Umožňuje lepší přehled o záměrech naší 
společnosti.“ 

    

„Více informací o produktech.“     

 
11. Co dalšího byste uvítal/a v TEMPOVINÁCH? 
      
 
12. Ve které divizi pracujete? 

 VZD 
 PA 
 EU 

 
13. Na jaké úrovni řízení pracujete? 

 vyšší 
 střední 
 nižší 
 bez úrovně řízení 

 
14. Na jaký úvazek pracujete? 

 plný 
 částečný 

 
15. Jak dlouho jste ve firmě zaměstnán/a? 

 méně než rok 
 1 – 2 roky 
 3 – 4 roky 
 více než 4 roky 

 
16. Pohlaví 

 žena     
 muž 

 
17. Věk 

 méně než 20 let 
 21 – 25 let 
 26 – 30 let 
 31 – 35 let 
 35 – 40 let 
 více než 40 let 

 
18. Vzdálenost bydliště od místa výkonu práce v km 

 méně než 5  
 6 – 10 
 11 – 20 
 21 – 25 
 více než 25 

 
Děkuji za vyplnění a přeji úspěšný pracovní den.



 

PŘÍLOHA č. 6: Hodnoty. 
 

Vstupní analýza - brainstorming v divizích na téma "HODNOTY v  TEMPU" 

  LOGO HODNOTA CO JE PRO LIDI DŮLEŽITÉ VE FIRMĚ HODNOTY, KTERÉ LIDI VE FIRMĚ CÍTÍ 
CO NECHTĚJÍ VE 

FIRMĚ CO CÍTÍ OD NADŘÍZENÉHO 
      co očekávají od firmy       

propojenost stálost důvěra flexibilita lhostejnost podpora 
záchranný kruh váha jistota vstřícnost lži profesionalita 
svazek přínos vztahy loajalita chodit jen do práce zájem 
oko do 
budoucnosti ocenění seberaalizace otevřenost intriky pomoc 
rychlost důležitost význam firmy vzájemné vztahy neprofesionalita spolupráce 
image   lidé  komunikace agresivita důvěra 
čistota     profesionalita polovičatost cíle 
serióznost     kvalita   převzetí zodpovědnosti 
fair-play     výkon   prostor 
kruh     partnerství   uvolněnost 
upřímnost     dynamika   přirozenost 
důvěryhodnost     růst     

   
   

 d
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e 

V
Z

D
 +

 d
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e 

P
A

 

zkušenosti           
fofr důležitost spolehlivost výzvy konflikty důvěra  
kruh nastavení spokojenost důvěra netolerantnost samostatnost 
bloudění potřeba výzvy samostatnost   preciznost 
záchrana cena důvěra lidé   individuální přístup 
flexibilita zkušenost samostatnost tým   prostor se realizovat 
propojení křehké lidé svoboda   svoboda 
rovnost míra tým úspěch   tolerance 
naděje tolerance svoboda seberealizace   kompromis 
průzračnost kompromis úspěch otevřenost   cílevědomost 
  důstojnost seberealizace rovnost   POSTRÁDAJI 

  
úhel 
pohledu otevřenost respekt   informovanost zhora 

    rovnost zodpovědnost   modelové situace a jejich řešeni 
    výplata     systematičnost 
    zodpovědnost     lepší komunikace 
    respekt     kuchařka 
    pochvala     řád a pravidla 
    motivace       
    jistota       

   
   

   
   

   
  d
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e 
E
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 +
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iv

iz
e 

P
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    smysl práce       
Zdroj: Vlastní 



 

PŘÍLOHA č. 7: Navrhované benefity na jednotlivých divizích na různých úrovních řízení 
 
Graf A: Jaké úrovně na jednotlivých divizích nenavrhly benefity. 
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Zdroj: Vlastní 

 

 

Graf B: Navrhované benefity v divizi EU na různých úrovních řízení. 
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Zdroj: Vlastní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Graf C: Navrhované benefity v divizi VZD na různých úrovních řízení. 
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Graf D: Navrhované benefity v divizi PA na různých úrovních řízení. 
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PŘÍLOHA č. 8: Tabulka zaměstnaneckých výhod a frekvence jejich využití. 

% zaměstnanců a frekvence využití 
benefitů 

výhody 
často zřídka 

vyjímeč-
ně 

nevyuží-
vám 

Práce ve společnosti, která "má jméno" a z toho vyplývající 
prestiž. 

30,43 30,43 13,04 26,1 

Pružná pracovní doba. 56,52 17,39 21,74 4,35 

Příjemné pracovní prostředí (důraz na působení barev, zeleň, 
atd.) a technické zázemí. 

39,13 47,83 8,7 4,34 

Home office (práce z domova). 30,43 21,74 34,78 13,04 

Práce na snížený úvazek. 13,04 0 4,35 82,61 

Firemní a společenské akce - večírky, plesy, teambuilding, 
apod. 

43,48 21,74 26,09 8,7 

Možnost profesního vzdělávání a profesního rozvoje (vč. 
přístupu k odborným periodikům, apod.). 

17,39 56,52 17,39 8,7 

Možnost kariérního růstu. 8,7 39,13 0 52,17 

Možnost seberealizace v rámci zajímavé pracovní náplně. 60,87 17,39 17,39 4,35 

Služební automobil pro použití i k soukromým účelům. 21,74 13,04 13,04 52,17 

Služební mobilní telefon pro použití i k soukromým hovorům. 30,43 8,7 17,39 43,48 

Služební notebook i pro osobní účely. 34,78 30,43 13,04 21,74 

Zvýhodněná cena produktů/služeb vlastní firmy (případně 
poskytování zdarma). 

4,35 34,78 26,09 34,78 

Sick days (dny nad zákonný rámec dovolené v případě 
nemoci). 

0 13,4 21,74 65,22 

Příspěvky na dovolenou, wellness pobyty, ozdravné pobyty, 
dětské tábory. 

0 21,74 0 78,26 

Možnost bezplatných konzultací s právníkem, psychologem, 
případně jiným odborníkem. 

0 8,7 21,74 69,57 

Zdroj: Vlastní 



 

PŘÍLOHA č. 9: Tabulka zaměstnaneckých výhod a spokojenost zaměstnanců s nimi. 
 

% spokojených/nespokojených zaměstnanců 
s možností využívat jednotlivé benefity 

výhody 
velmi 

spokojen/a spokojen/a nespokojen/a 
velmi 

nespokojen/a 
Práce ve společnosti, která "má jméno" a z toho 
vyplývající prestiž. 

4,55 63,64 27,26 4,55 

Pružná pracovní doba. 43,48 47,83 4,35 4,35 

Příjemné pracovní prostředí (důraz na působení 
barev, zeleň, atd.) a technické zázemí. 13,04 56,52 21,74 8,7 

Home office (práce z domova). 34,78 43,48 17,39 4,35 

Práce na snížený úvazek. 14,29 57,14 7,14 21,43 

Firemní a společenské akce - večírky, plesy, 
teambuilding, apod. 26,09 60,87 8,7 4,35 

Možnost profesního vzdělávání a profesního rozvoje 
(vč. přístupu k odborným periodikům, apod.). 

8,7 52,17 26,09 13,04 

Možnost kariérního růstu. 4,76 52,38 23,81 19,05 

Možnost seberealizace v rámci zajímavé pracovní 
náplně. 13,09 69,57 13,04 4,30 

Služební automobil pro použití i k soukromým 
účelům. 

25,00 45,00 20,00 10,00 

Služební mobilní telefon pro použití i k soukromým 
hovorům. 

33,33 42,86 4,76 19,05 

Služební notebook i pro osobní účely. 42,86 38,10 14,29 4,76 

Zvýhodněná cena produktů/služeb vlastní firmy 
(případně poskytování zdarma). 

18,18 54,55 18,18 9,09 

Sick days (dny nad zákonný rámec dovolené 
v případě nemoci). 

5,00 35,00 25,00 35,00 

Příspěvky na dovolenou, wellness pobyty, ozdravné 
pobyty, dětské tábory. 0,00 36,36 22,73 40,91 

Možnost bezplatných konzultací s právníkem, 
psychologem, případně jiným odborníkem. 

0,00 52,38 23,81 23,81 

Zdroj: Vlastní 

 
 



 

PŘÍLOHA č. 10: Benefity navrhované zaměstnanci. 
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vlastní služební v ůz i k osobním
účelům

mobilní telefon

 
Zdroj: Vlastní 



 

PŘÍLOHA č. 11: Benefity navrhované zaměstnanci jednotlivých divizí. 
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mobilní telefon

příspěvek na benzín

prémie

vlastní služební v ůz i k osobním ú čelům

vyšší p říspěvky na sportovní a spole čenské akce
po řádané firmou
příspěvky na dovolenou

vlastní kancelá ř

příspěvek na d ůchodové pojišt ění

proplácení p řesčasů

příspěvek na životní pojišt ění

příspěvek na penzijní p ř ipojišt ění

prostor pro návšt ěvu firemních vzd ě lávacích akcí

možnost zvyšovat si svou odbornost v rámci pracovní
doby
možnost využívání rehabilita čního st řediska v budov ě

spole čnosti

možnost vybrat si p řesčasy jako náhradní volno

týden dovolené navíc (5 dn ů)

stravenky

 
Zdroj: Vlastní 


