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Anotace 

V předložené práci je provedena analýza péče o zaměstnance ve státním podniku a 

to především v oblasti personálního rozvoje a v oblasti využití fondu kulturních a 

sociálních potřeb. V části po úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, které se prolínají 

celou prací a jsou zde popsány zákony, které souvisí s daným tématem. V další části je 

proveden rozbor vybraných druhů péče o zaměstnance a pro objektivní posouzení 

současného stavu péče bylo přistoupeno k provedení  výzkumu formou dotazníkové 

metody, kdy pro výzkum byli jako vzorek zvoleni zaměstnanci státní organizace a to 

Policie České republiky. Po této části práce následuje vyhodnocení provedeného výzkumu 

a v samotném závěru pak jsou zhodnoceny dosažené výsledky a uvedeno doporučení 

možného využití dosažených výsledků v praxi. 

 

Klí čová slova: FKSP, kariéra, kvalifikace, personální růst, pracovní poměr, služební 

poměr, zaměstnanec, zaměstnavatel.   

Annotation 
Submitted work analyses the care for an employee within a state enterprise 

especially with focus on the area of personal development and the area of the use of the 

fund for social and cultural needs. Following the introductory part, the basic terms 

occurring within the whole work are explained and respective laws described. Next part of 

the work is dedicated to the analysis of selected types of care for employees. As there was 

necessary to ensure objective evaluation of the current state of the care, a research was 

conducted through questionnaire on the sample of the employees of one of the state 

enterprises – the Police of the Czech Republic. This part of the work is followed by 

evaluation of the research. The gained results are interpreted and recommendations on 

possible usage of the results in practice are given in the final part of the text. 

 

Key words: fund for social and cultural needs, career, qualification, personal development, 

civil employment, service employment, employee, employer.   
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1 Úvod 
V současné době lidé mnohem častěji než dříve mění svá zaměstnání a to z různých 

důvodů. Pro většinu lidí je především podstatná výše platu, jelikož peníze jsou pro člověka 

otázkou existence a pravděpodobně největším motivačním prvkem proč pracovat. Kromě 

výdělku či příjmu se mnoho lidí zabývá otázkou při výběru zaměstnání, zda bude mít 

možnost nějakého kariérního postupu, aby nedošlo k tomu, že po celý život bude působit 

na jednom pracovním místě. Tím, že člověk má možnost budovat svou kariéru, je 

dostatečně motivován pro svojí práci a uspokojuje tím svou potřebu seberealizace. Další 

důležitou otázkou při výběru zaměstnání je samozřejmě náplň práce, kdy ne každý člověk 

se hodí pro všechny druhy práce, jelikož každý je jiný a má dispozice a také vzdělání pro 

určitou činnost, která bude člověka uspokojovat a bude jí vykonávat s větším zájmem a tím 

pádem bude dosahovat lepších výsledků. A jak je to s péčí o zaměstnance? Jistě každý 

zaměstnanec uvítá, když se zaměstnavatel bude starat například o jeho personální růst, dá 

mu možnost rozšiřovat si své znalosti a bude ho v tomto plně podporovat. Určitě každý 

zaměstnanec dále ocení, pokud bude mít jeho zaměstnavatel zájem o jeho kulturní a 

sociální potřeby, v rámci svých možností mu poskytne veškeré výhody v těchto oblastech. 

Podle typu zaměstnance si každý zaměstnanec může vybrat způsob, jak by dosáhl své plné 

spokojenosti v zaměstnání na základě nabízených prostředků k uspokojení jeho potřeb. 

Bakalářská práce se zabývá péčí o zaměstnance a to především v oblasti 

personálního rozvoje zaměstnanců a v oblasti uspokojování kulturních a sociálních potřeb 

zaměstnanců státního podniku. Cílem bakalářské práce je analyzovat péči o zaměstnance   

v těchto dvou oblastech a  zjistit, v jakém stavu se daná péče nachází v současné době. 

Po úvodní části práce bude následovat teoretická část, kde budou uvedeny základní 

pojmy, které se v práci vyskytují a je nutné je pro řádné pochopení textu vysvětlit. 

Teoretická část bude pokračovat vysvětlením motivačních pohnutek zaměstnance, které ho 

vedou k tomu, aby řádně pracoval a možnostech jejich uspokojení. Tato část práce se dále 

bude zabývat rozborem právních norem, které souvisí s vybraným okruhem péče                

o zaměstnance státního podniku. V části rozboru péče se bude hovořeno již konkrétně        

o zvolených oblastech péče o zaměstnance státního podniku a bude provedena analýza 

těchto druhů péče. Jako předmět samotného výzkumu je zvolena státní organizace a to 
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Policie České republiky, která je součástí Ministerstva vnitra České republiky. Tato 

organizace byla zvolena z důvodu, že se jedná o státní organizaci, která pokrývá celé 

území České republiky, má velký počet zaměstnanců různých věkových kategorií,             

v pracovním i služebním poměru a je tudíž předpoklad, že samotné vyhodnocení 

vytvořeného dotazníku pro výzkum bude objektivní. Po výzkumné části bude následovat 

vyhodnocení výzkumu a samotný závěr, kde bude uvedeno,  jakých poznatků bylo prací 

dosaženo. 

Bakalářská práce na téma Péče o zaměstnance je zvolena z důvodu, že se do 

popředí při výběru zaměstnání v současné době dostává především výše výdělku a řada lidí 

si neuvědomuje, že i pomocí poskytované péče zaměstnavatelem je možné pracovat za 

solidních pracovních podmínek a i s nižším výdělkem žít na dobré životní úrovni. 

Tato práce může posloužit samotným zaměstnancům, kdy někteří třeba ani nevědí, 

jak má zaměstnavatel o zaměstnance řádně pečovat, na co všechno má v oblasti péče nárok 

a co je zaměstnavatel povinen zaměstnanci umožnit. Využití může mít tato práce také        

v oblasti personální práce, kdy by personalisté při hledání nových uchazečů o zaměstnání 

měli nabízet a poukazovat na to, co všechno mohou zaměstnáním získat kromě výdělku. 

Zároveň může práce sloužit všem vedoucím pracovníkům zaměstnaných v celé státní sféře 

České republiky, aby věděli, jakým způsobem mohou jednotlivé zaměstnance pozitivně 

motivovat pro jejich vyšší pracovní výkon. 
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2 Teoretická východiska  
Pod pojmem péče o zaměstnance si lze představit mnoho podob, jak může 

zaměstnavatel o své zaměstnance pečovat. Především je nutné si uvědomit, že každý 

zaměstnanec je člověk, který má své individuální potřeby, které musí být uspokojeny, aby 

měl dostatečnou motivaci pro kvalitní výkon práce. Individuální potřeby má však každý 

jiné. Určitě bude jinak uvažovat zaměstnanec mladého věku bez rodiny, který má jistě jiné 

priority ve svých potřebách než člověk středního věku, který se musí starat o rodinu, kterou 

tvoří manžel či manželka a několik dětí. Stejně tak bude jiným způsobem uvažovat 

zaměstnanec ve vyšším věku, který například očekává, že bude o něj dobře postaráno při 

odchodu do důchodu. Motivace je v tomto případě založená na uspokojování 

individuálních potřeb zaměstnance. Otázkou této formy motivace pro práci se zabýval 

známý psycholog Abraham Herold Maslow, který v roce 1943 vytvořil teorii                      

o uspokojování lidských potřeb. Svou teorii znázornil do takzvané Maslowovy pyramidy 

potřeb ( viz obrázek č. 1). 

  

 

Potřeba seberealizace 

Potřeba uznání, úcty 

Sociální potřeby 

Potřeba  jistoty a bezpečí 

Základní tělesné, fyziologické potřeby 
 

Obrázek 1, Maslowova pyramida potřeb, zdroj [4] 

 

Podle Maslowovy pyramidy potřeb je pro člověka nejdůležitější, aby si zajistil 

základní životní potřeby. Jedná se o potřebu jíst, pít, dýchat, spát, rozmnožovat se a mít 

přístřeší. Dále následuje potřeba pocitu bezpečí a jistoty, aby se chránil před různými 

hrozbami a nebezpečím. Pokud je splněna tato potřeba, následují sociální potřeby a to je 

třeba potřeba lásky a příslušnosti k nějaké skupině, pocit, že člověk k někomu patří. 

Dalším stupněm pyramidy je potřeba uznání. Je to potřeba pocitu, že člověka okolí 

respektuje a dokáže ho ocenit. Nejvyšším stupněm pyramidy je potřeba seberealizace. 
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Touto potřebou je myšleno to, že člověk vykonává práci, která ho uspokojuje a kterou má 

rád. Tato teorie byla později často zpochybňována dalšími badateli, přesto se všichni 

shodují na tom, že člověk pracuje z různých důvodů a u různých lidí je motivace pro práci 

rozdílná. [4] 

Maslowova teorie úzce souvisí s vnějšími vlivy, které působí na zaměstnance a 

které ovlivňují jeho motivaci pro práci. Jedná se o míru uspokojení jeho potřeb a to, jak na 

něj působí samotná společnost, ve které se nachází. Maslow zkoumal, na co lidé spontánně 

vynakládají nejvíce energie a na tomto základě poté sestavil již zmíněnou pyramidu potřeb. 

Pro zaměstnavatele je důležité vědět, na jakém stupni pyramidy se zrovna zaměstnanec 

nachází, jelikož tím bude ovlivněno chování zaměstnance. Podle toho také bude 

zaměstnanec reagovat a zaměstnavatel by měl využít situace a stimulovat ho vhodnými 

stimuly na konkrétním stupni pyramidy, kde se zaměstnanec právě nachází. Stimul je 

pohonná síla, která přichází zvenčí a teprve se stává naším vlastním, na rozdíl od motivu, 

který přichází zevnitř a je náš. Je nutné si však uvědomit, že stimulace bude účinná jen 

dočasně, pokud zaměstnavatel nebude intenzivně věnovat stimulaci čas a prostředky. Proto 

je lepší pro zaměstnavatele spoléhat se spíše na motivaci, kde se dají do souvislosti činnost, 

kterou zaměstnavatel od zaměstnance potřebuje, s vnitřními potřebami zaměstnance. 

Podmínkou toho je, že zaměstnavatel je schopen odhadnout aktuální motivy svých 

zaměstnanců.[3] 

2.1 Vysvětlení základních pojmů 
Pro dobrou orientaci v této práci je nutné vysvětlit několik základních pojmů, které 

se v práci vyskytují a ne každý může znát význam těchto pojmů. Jedná se především          

o pojmy z oblasti práva a z odborné literatury. 

Ze základních pojmů a často se v práci opakující je pojem zaměstnavatel. Jedná se 

o fyzickou či právnickou osobu, která s dalšími fyzickými osobami vytváří pracovněprávní 

vztah a zaměstnává je. V těchto vztazích vystupuje svým jménem a plně odpovídá za tyto 

vztahy. Fyzická osoba , která vytváří se zaměstnavatelem pracovněprávní vztah se nazývá 

zaměstnanec. Zaměstnancem se může stát každá osoba, která dovršila věku 15 let a má 

ukončenou povinnou školní docházku. Musí se jednat o osobu, která je  způsobilá mít        
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v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, nabývat těchto práv vlastními právními 

úkony a brát na sebe tyto povinnosti. [7] 

Ve výzkumné části bakalářské práce se vyskytují další pojmy, které je nutné 

vysvětlit. Především je zapotřebí vědět, že výzkum byl proveden mezi zaměstnanci Policie 

České republiky, kde existují dva druhy  zaměstnaneckého poměru. V první řadě se jedná  

o pracovní poměr , kde se zaměstnavatel a zaměstnanec plně řídí zákonem č. 262/2006 

Sb., Zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. V druhé řadě jde o služební poměr, 

kde se zaměstnavatel a zaměstnanec řídí zákonem č. 361/2003 Sb., Zákonem o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.  

V dotazníku ve výzkumné části se setkáme s pojmem respondent. Respondentem 

se stává člověk, který je zařazen do výzkumu a náhodně vybrán jako vzorek zkoumání.     

V tomto případě vyplňuje dotazník, který je součástí výzkumu. Informace, které 

respondent uvede, poté zadavatel vyhodnotí získané poznatky a stanoví závěr. Z toho 

vyplývá, že zadavatel vytváří cíle a hypotézy výzkumu, volí metodu zkoumání, v této 

práci dotazníkovou metodu, vypracovává dotazník a žádá respondenty vybrané dle 

stanovených kritérií o spolupráci při výzkumu. [1] 

2.2 Analýza základních aspektů zákonů  
Základní právní normou, která upravuje péči zaměstnavatele o zaměstnance je 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dalším ze základních 

právních norem je zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré další zákony, nařízení, vyhlášky a dohody, 

které s péčí o zaměstnance souvisí, nesmí být v rozporu s těmito zákony.  

2.2.1 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

veškeré právní vztahy, které vznikají mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v pracovním 

poměru. Zákoník práce se skládá ze čtrnácti částí, kdy každá z částí se věnuje jedné oblasti 

právních vztahů. Péči zaměstnavatele o zaměstnance věnuje tento zákon celou desátou část 

v § 224 až  247. 
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V desáté části tohoto zákona je zakotveno, jaké základní podmínky musí 

zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Tato část je rozdělena do čtyř hlav a čtvrtá hlava je 

dále rozdělena do pěti dílů.  

Hlava I se zabývá pracovními podmínkami, které je zaměstnavatel povinen 

zaměstnanci vytvořit tak, aby se cítil v zaměstnání bezpečně a aby byly zajištěny jeho 

základní sociální potřeby. Stará se jak o údržbu a zlepšení vzhledu pracovišť, tak o závodní 

preventivní péči a o uspokojování zájmů zaměstnance, jako jsou kulturní, rekreační a 

tělovýchovné potřeby zaměstnance. Zaměstnavatel může také poskytnout zaměstnanci 

odměny při zvláštních příležitostech jako je odchod do důchodu, dovršení 50 let věku nebo 

při živelních událostech. Pro tyto účely zřizuje zaměstnavatel fond kulturních a sociálních 

potřeb, kdy společně s odborovou organizací  rozhoduje o čerpání prostředků z tohoto 

fondu. 

V Hlavě II se hovoří o odborném rozvoji zaměstnanců. Do tohoto rozvoje je 

zahrnuto zaškolení a zaučení zaměstnance, který je bez kvalifikace a zaškolení je důležité 

pro jeho další výkon práce. Dále poskytuje absolventům škol odbornou praxi , aby získali 

zkušenosti a dovednosti pro výkon své práce. Do této péče je také zahrnuto prohlubování 

kvalifikace, čímž se rozumí absolvování různých školení, kdy náklady na prohlubování 

kvalifikace je plně hrazena zaměstnavatelem. Zaměstnavatel se také stará o to, aby si jeho 

zaměstnanci zvyšovali kvalifikaci. Proto uzavírá se zaměstnanci kvalifikační dohody, aby 

si zaměstnanec mohl zvýšit své vzdělání a tím přispět k potřebám zaměstnavatele. 

Hlava III upravuje povinnost zaměstnavatele, aby se zaměstnavatel mohl pravidelně 

stravovat. Podmínky poskytování stravování se stanovuje kolektivní smlouvou nebo 

vnitřním předpisem podniku. 

Hlava IV je rozdělena do pěti dílů a upravuje zvláštní pracovní podmínky pro 

zaměstnance, kteří jsou zdravotně postiženi. Zvláštní pracovní podmínky jsou vytvářeny 

také pro zaměstnankyně, které např. nemohou vykonávat práci pod zemí při těžbě nerostů , 

při ražení tunelů a štol. Pro těhotné zaměstnankyně jsou vytvořeny také zvláštní podmínky, 

kdy nesmějí vykonávat práci, která je těhotným zakázána. Po porodu dítěte, pokud 

zaměstnankyně kojí, má právo na přestávky ke kojení. Zákonem jsou také upraveny 

podmínky pro zaměstnance, kteří pečují o své děti a jeden díl této hlavy je věnován 
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pracovním podmínkám zaměstnanců, kteří nedovršili 18 rok svého věku, tudíž se jedná     

o mladistvé. [7] 

2.2.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů, upravuje právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

ve služebním poměru. Tento zákon je v podstatě obdobou zákoníku práce, ale je doplněn a 

pozměněn pro potřeby příslušníků bezpečnostních sborů a pro jejich řádný výkon služby. 

Zákon se skládá ze čtrnácti částí a 231 paragrafů. Každá část zákona řeší 

samostatně  jednu oblast právních vztahů a je rozdělena do několika hlav.  V části první 

jsou uvedena obecná ustanovení, v části druhé jsou řešeny vznik, změny a skončení 

služebního poměru, ve třetí části jsou uvedeny povinnosti příslušníka a omezení jeho 

některých práv, ve čtvrté části kázeňské odměny a kázeňské tresty, v páté části doba 

služby, služební pohotovost a doba odpočinku, v šesté části podmínky výkonu služby,       

v sedmé části náhrada škody, v osmé části služební příjem a odměna za služební 

pohotovost, v části deváté naturální náležitosti a zvláštní požitky, v desáté části náhrady 

cestovních výdajů, v jedenácté části výluhové nároky, ve dvanácté části řízení ve věcech 

služebního poměru, ve třinácté části informování příslušníků a projednávání záležitostí 

týkajících se výkonu služby a vztahy bezpečnostního sboru a odborové organizace, v části 

čtrnácté společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Péči o zaměstnance věnuje tento 

zákon část šestou, hlavu I..[6] 

2.2.3 Vyhláška o nákladech na závodní stravování  

Vyhláška č. 430/2001 Sb. Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001, o nákladech 

na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních 

příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsoby poskytování 

stravování zaměstnancům, kdy organizace může poskytovat vlastní stravování nebo 

prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob. Hovoří o hrazení nákladů na 

stravování, na kterém se podílí částečně podnik, který zaměstnance zaměstnává, může dále 

poskytnout zaměstnanci příspěvek na stravování z fondu kulturních a sociálních potřeb na 

základě kolektivní smlouvy a zbylou část uhradí sám zaměstnanec. Ve vyhlášce jsou dále 

uvedeny podmínky pro poskytnutí stravy pro zaměstnance, které zaměstnanec musí 
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splňovat, aby měl na stravu nárok. Řeší také otázku strávníků, kteří na základě lékařského 

potvrzení vystaveného odborným lékařem, musí mít zvláštní typ stravování. Pokud má 

podnik vlastní závodní stravování a toto je mimo provoz, je povinností zaměstnavatele 

poskytnout zaměstnanci jinou formu stravování, jestliže má dle splněných podmínek 

zaměstnanec na stravu nárok.[8] 

2.2.4 Zákon o péči o zdraví lidu 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, se mimo 

jiné zabývá otázkou závodní preventivní péče. Závodní preventivní péči je povinen zajistit 

zaměstnanci každý zaměstnavatel. Dle tohoto zákona je zapotřebí, aby zdravotní stav 

zaměstnance posoudil odborník, který je schopen určit, zda zaměstnanec splňuje zdravotní  

podmínky pro určený druh práce. V tomto případě nemá zaměstnanec možnost vybrat si  

lékaře dle vlastní volby. Zákon obsahuje mimo závodní preventivní péče, veškeré zásady a 

povinnosti související se zdravotní péčí, zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými 

službami státu.[5] 

2.2.5 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 

Vyhláška č. 114/2002 Sb. Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o fondu 

kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, upravuje, jak velký fond 

kulturních a sociálních potřeb, dále jen FKSP, může být, ukládá, jakým způsobem 

hospodařit s tímto fondem a s dalšími příjmy v organizačních složkách státu a 

příspěvkových organizacích. Ve vyhlášce je uvedeno, na co všechno lze z FKSP přispět 

finančními prostředky. Především se jedná o čerpání prostředků fondu na zkvalitnění 

životní úrovně zaměstnanců jak v samotném zaměstnání tak i ve volném čase. Každý státní 

podnik si poté vydává interní předpisy, kde v souladu s touto vyhláškou si přesně stanoví, 

na co a v jaké výši bude z FKSP přispíváno.[9] 

2.2.6 Dohoda o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb 

S vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb úzce souvisí Dohoda o tvorbě a 

používání fondu kulturních a sociálních potřeb, kterou schválil dne 15.4.2008 ministr 

vnitra České republiky. Jedná se o dohodu uzavřenou mezi Ministerstvem vnitra a 

odborovými organizacemi zaměstnanců Ministerstva vnitra České republiky. Dohoda 
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upravuje postup, jak tvořit fond kulturních a sociálních potřeb, jakým způsobem hospodařit 

s tímto fondem a jakým způsobem budou čerpány prostředky tohoto fondu v působnosti 

Ministerstva vnitra ČR a Policie České republiky.[10] 
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3 Rozbor péče o zaměstnance 
Dle zákoníku práce a zákona o služebním poměru v současné době zaměstnavatel 

nabízí svému zaměstnanci mnoho podob péče. Vytváří vhodné pracovní podmínky na 

pracovištích, stará se o zdraví zaměstnance a o jeho kulturní, rekreační a tělovýchovné 

potřeby, kdy za tímto účelem zřizuje Fond kulturních a sociálních potřeb. Do péče             

o zaměstnance se řadí dále péče o odborný rozvoj zaměstnance, tedy o personální růst. 

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnanci pravidelnou stravu dle zákonných norem a pečuje 

také o zaměstnance se zvláštními pracovními podmínkami. 

Práce se zabývá problematikou personálního rozvoje zaměstnanců a budováním 

kariéry. Dále se zabývá problematikou péče v oblasti kulturních, rekreačních a 

tělovýchovných potřeb, především Fondem kulturních a sociálních potřeb.  

3.1 Výzkum ve vybraných oblastech péče o zaměstnance ve státním 
podniku 
Pro objektivní posouzení současného stavu péče o zaměstnance ve státním podniku 

v oblasti personálního rozvoje a v oblasti kulturních a sociálních potřeb zaměstnance bylo 

přistoupeno k provedení výzkumu. Byl stanoven cíl tohoto výzkumu a  vytvořeny 

hypotézy, které budou  výzkumem potvrzeny nebo vyvráceny. Pro výzkum  péče byla 

zvolena vhodná metoda zkoumání a to metoda dotazníková. V první části výzkumu je 

provedena analýza vybraných druhů péče zaměstnavatele o zaměstnance ve státním 

podniku, které poté ve druhé části výzkumu budou předmětem dotazníkové metody 

zkoumání. 

3.1.1 Stanovené cíle výzkumu 

Pro samotný výzkum a objasnění zkoumaného problému jako první cíl  byla 

stanovena analýza péče zaměstnavatele o zaměstnance ve státním podniku v oblasti 

personálního rozvoje a v oblasti využívání fondu kulturních a sociálních potřeb. Druhým 

cílem výzkumu bylo zjištění a zadokumentování současného stavu péče o zaměstnance     

u Policie České  republiky v uvedených oblastech péče. 
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3.1.2 Zvolené hypotézy pro výzkum 

Hypotéza č. 1 - ve státním podniku je stav péče o zaměstnance ve vybraných 

oblastech na dobré úrovni.  

Hypotéza č.  2 - každý z pracovníků je dostatečně informován o možnostech 

využití vybraných druhů péče a dle svých potřeb má možnost  je plně využívat. 

3.2 Personální rozvoj zaměstnanců 
Péče o personální rozvoj zaměstnanců je jedna z povinností každého 

zaměstnavatele, která mu vyplývá ze zákoníku práce a také ze zákona o služebním poměru.  

Před nástupem zaměstnance do nového zaměstnání se každý zaměstnanec zajímá o to, zda 

mu podnik je schopen nabídnout personální růst. Nebude příliš atraktivní, pokud 

zaměstnanec nastoupí do zaměstnání s tím, že nebude mít šanci prohlubovat své znalosti a 

dosáhnout tak vyššího postavení v podniku. Takoví zaměstnanci nemají příliš velkou 

motivaci pro kvalitní práci, jelikož jsou smíření s tím, že  nemohou ničeho dosáhnout ve 

své kariéře a brzy takový podnik, pokud se jim naskytne lepší příležitost, opouštějí.  

Větší podniky mají více možností, jak uspokojit své zaměstnance v této oblasti, kdy 

umožňují kromě prohlubování znalostí také zvyšování kvalifikace ( kvalifikace je              

v podstatě schopnost zaměstnance vykonávat svojí práci, pro kterou je odborně připraven). 

Ale ne každý podnik vzhledem ke své velikosti má možnost nabídnout svým 

zaměstnancům budování kariéry ( kariéra je vzestupný postup zaměstnance, dosahování 

úspěchů, cesta k vyšším pravomocím v zaměstnání) po žebříčku pracovních funkcí 

související s růstem pravomocí. Proto musí volit jinou cestu, jak zatraktivnit práci svým 

zaměstnancům a to formou doškolování, zaškolování nových pracovníků a přeškolování 

stávajících zaměstnanců, aby alespoň touto cestou měl zaměstnanec možnost si zvyšovat a 

prohlubovat své znalosti ve svém zaměstnání. Milně se někteří ze zaměstnavatelů 

domnívají, že odborný rozvoj zaměstnanců je pouze soukromá záležitost každého 

zaměstnance, který si sám musí zařídit prohlubování své odbornosti.   Personální rozvoj 

pracovníků je naopak výhodný také pro zaměstnavatele, který tak má jistotu, že 

zaměstnává pracovníky, kteří jsou schopni díky prohlubování znalostí kvalitně vykonávat 

svoji práci, čímž vzniká prestiž podniku a dále vzniká také jakási vazba mezi 
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zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec má pocit, že si ho zaměstnavatel váží a 

má zájem o jeho personální rozvoj a má tak vyšší motivaci pro svojí práci. [2] 

3.2.1 Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání zaměstnanců může v podniku probíhat několika způsoby. Pro nové 

zaměstnance je v první řadě důležité, aby byli dostatečně seznámeni s pracovním 

prostředím. Musí se jim vysvětlit, co se od jejich pracovního místa očekává a ujistit je, že 

budou vykonávat svojí práci dobře, čímž se podpoří jejich sebedůvěra. Nový zaměstnanec 

se musí také zařadit do kolektivu, ve kterém pracuje, jelikož často v podnicích je výkon 

práce závislý na fungování společné práce v kolektivu. Tito zaměstnanci pracují pod 

dohledem zkušených zaměstnanců, kteří jim předávají své již získané znalosti v daném 

oboru činnosti. Touto formou získává zaměstnanec nové znalosti a zkušenosti. Ke 

každému zaměstnanci je nutné přistupovat individuálně, aby co nejlépe a nejrychleji zvládl 

adaptaci na nové prostředí. Čím dříve toto nový zaměstnanec zvládne, tím dříve bude 

kvalitně a samostatně pracovat. V tomto případě se jedná o takzvané zaškolování a 

zaučování zaměstnanců bez kvalifikace a u absolventů středních a vyšších škol se jedná     

o odbornou praxi. 

Dalším způsobem vzdělávání zaměstnanců je takzvané prohlubování kvalifikace. 

Prohlubování kvalifikace probíhá u zaměstnanců, kteří již delší dobu vykonávají práci na 

svém pracovišti a je nutné vzhledem k vývoji pracovního místa obnovovat a průběžně 

udržovat znalosti zaměstnance. Za tímto účelem slouží zdokonalovací kurzy nebo  školení, 

které zaměstnavatel svým zaměstnancům nabízí. Tuto formu studia může zaměstnavatel    

v některých případech svým zaměstnancům sám nařídit, pokud je to nutné pro výkon jeho 

zaměstnání. Prohlubování kvalifikace může probíhat jak v pracovní době tak mimo 

pracovní dobu, každopádně se tato forma vzdělávání považuje za běžný výkon práce a 

náleží zaměstnanci za něj mzda nebo plat. Školení či kurz může probíhat jak na pracovišti 

tak mimo pracoviště u jiných právnických či fyzických osob. Veškeré náklady na vzdělání 

zaměstnanců v tomto případě hradí zaměstnavatel. 

Zaměstnanec si nemusí pouze prohlubovat svou kvalifikaci, ale může mít snahu     

o zvýšení kvalifikace. Zvyšovat kvalifikaci je možné studiem, vzděláváním, školením, 

které směřují k dosažení vyššího stupně vzdělání. Pokud se zaměstnanec rozhodne, že bude 

studovat, musí požádat o souhlas zaměstnavatele, zda může studovat při zaměstnání. 
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Většinou zaměstnavatel povolí toto studium i v případech, že u některých zaměstnanců 

není zvýšení vzdělání momentálně nutné na jeho pracovním místě, čímž podporuje  

celkový rozvoj podniku. Studium je dále možné povolit za podmínek, že to nenaruší běžný 

chod podniku. Někteří zaměstnanci, kteří se nedohodnou se zaměstnavatelem, volí svou 

vlastní cestu a studují ve svém volném čase mimo pracovní dobu. Pokud zaměstnavatel 

povolí zaměstnanci studium při zaměstnání, absolvuje studium zaměstnanec v pracovní 

době, kdy čerpá pracovní volno, za což mu náleží náhrada mzdy či platu ve výši 

průměrného výdělku. Pracovní volno čerpá v nezbytně nutném rozsahu na výuku, dva 

pracovní dny na vykonání každé zkoušky, další volno je poskytováno na vykonání 

závěrečných zkoušek, na vypracování a obhajobu závěrečné práce. Zaměstnavatel 

průběžně sleduje výsledky studia a v některých případech, kdy zaměstnanec dlouhodobě 

nesplňuje podmínky pro výkon práce, pro který studuje, může poskytované pracovní úlevy 

zaměstnanci zastavit. Před započetím studia uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem 

dohodu, kde se zaměstnavatel zavazuje, že poskytne zaměstnanci možnost zvyšování 

kvalifikace při zaměstnání a zaměstnanec se naopak zavazuje, že setrvá v zaměstnání po  

sjednanou dobu. Pokud zaměstnanec sjednanou dobu nedodrží, musí zaměstnavateli 

nahradit poměrnou část vynaložených prostředků, které zaměstnavatel poskytl v době 

zvyšování kvalifikace. 

3.2.2 Možnosti vzdělávání u Policie České republiky 

Jak již bylo uvedeno, existují u Policie České republiky ( dále jen PČR) dva druhy 

zaměstnaneckého poměru a to pracovní poměr a služební poměr. U zaměstnanců 

v pracovním poměru je minimální šance v budování jejich kariéry. Neexistuje skoro žádný 

žebříček pracovních funkcí, přesto v případě, že mají možnost postupu na vyšší funkci, 

mají stejnou možnost studia a zvyšování kvalifikace jako zaměstnanci ve služebním 

poměru. Zaměstnanci v pracovním poměru po nástupu do zaměstnání jsou svěřeni 

zkušenějším zaměstnancům, kteří je zaškolí na vybraném pracovním místě. Pokud je 

zapotřebí, tak zaměstnanci absolvují  zdokonalovací kurz nebo potřebná školení. Někteří 

volí již zmíněnou možnost zvýšit si kvalifikaci dalším studiem. Přesto není nic 

neobvyklého, že zaměstnanci v pracovním poměru zůstávají na jednom pracovním místě 

deset, dvacet i více let. 
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U zaměstnanců ve služebním poměru nastala změna v podmínkách služebního 

poměru změnou zákona o služebním poměru. Došlo ke změnám na dosavadních 

služebních místech, kdy dle nového zákona bylo zapotřebí vyšší vzdělání na místech, kde 

dříve toto nebylo nutné. Zaměstnanci, pokud chtěli setrvat na svých místech a neměli 

požadované vzdělání, museli uzavřít se zaměstnavatelem nové smlouvy  o služebním 

poměru na dobu určitou, kde se zavázali, že si po tuto dobu doplní požadované vzdělání.  

V té době byla bohužel jediná možnost vyššího vzdělání u PČR na Policejní akademii        

v Praze, která nemohla kapacitně pokrýt počet žádostí o studium. Proto řada policistů 

musela zvolit jiné způsoby, jak dosáhnout požadovaného vzdělání a to studium na dalších 

vysokých školách v České republice, kde obsah studia  ne zcela naplňoval souvislost          

s vykonávanou prací. Lze říci, že získaný titul má v současné době mnohem větší váhu než 

dlouholetá praxe policistů, ke které se na rozdíl od minulosti, přihlíží jen minimálně. 

Pokud si policista nezvýší vzdělání a bude pouze spoléhat na to, že dlouholetou praxí mu 

bude nabídnuto lepší pracovní místo, může dojít k tomu, že na svém služebním místě 

setrvá mnoho let, jelikož nemá možnost žádného kariérního postupu. 

U PČR při nástupu nového zaměstnance do služebního poměru zaměstnavatel         

s tímto zaměstnancem sepíše dohodu o služebním poměru na dobu určitou v době trvání tří 

let. Zaměstnanec musí  po nástupu do zaměstnání absolvovat kurzy a školení, nutná pro 

jeho výkon služby. Za tímto účelem slouží zařízení Ministerstva vnitra České republiky     

( dále jen MV ČR)  takzvaná školící zařízení po celé České republice. Kromě kurzů a 

školení absolvuje zaměstnanec základní odbornou přípravu na Středních policejních 

školách v Praze, Brně, Holešově nebo Jihlavě. Po třech letech služebního poměru musí 

policista vykonat služební zkoušku. Pokud zkoušku vykoná úspěšně, je přijat do 

služebního poměru na dobu neurčitou, jinak je ze služebního poměru po skončení dohody 

o služebním poměru na dobu určitou propuštěn. 

V průběhu výkonu služby má policista možnost prohlubovat si znalosti formou 

školení a kurzů, kterých v současné době PČR nabízí nepřeberné množství, včetně kurzů 

na zdokonalení znalostí v oblasti cizích jazyků. Kurzy a školení probíhají buď přímo         

v místě výkonu práce nebo ve školících policejních střediscích MV ČR. PČR plně 

podporuje celoživotní vzdělání svých zaměstnanců, pokud to nenaruší běžný výkon služby. 

Celoživotní vzdělávání však pouze plní funkci prohlubování kvalifikace nikoliv její 

zvyšování. 
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Jelikož je čím dál tím větší zájem o zvyšování kvalifikace mezi policisty studiem na 

vysokých školách, snaží se zaměstnavatel toto studium umožnit svým zaměstnancům         

v rámci škol MV ČR. Jako první možnost vyššího vzdělání u PČR bylo studium na 

Policejní akademii ČR v Praze, kde je možné získat bakalářský i magisterský titul. 

Vzdělání probíhá buď formou denního studia nebo formou kombinovaného studia. Obory, 

které akademie nabízí, plně souvisí s výkonem služby a je pro policisty nejvhodnější. Další 

možností studia v policejních školách je studium na Vyšších policejních školách v Praze, 

Pardubicích, Brně, Holešově a Jihlavě. Zde v rámci vyššího vzdělání bylo otevřeno před 

dvěma lety studium s možností získání titulu Dis, kdy opět náplň studia a získaných 

znalostí odpovídá znalostem, které plně využijí policisté při výkonu služby. Toto studium 

probíhá formou kombinovaného studia. V současné době jsou v první řadě podporováni 

uchazeči o studium na policejních školách, kterým studium je schvalováno bez jakýchkoliv 

problémů. Pokud se někdo rozhodne, že si zvolí jinou než policejní školu, může se stát, že 

mu toto studium nebude povoleno, pokud zvolený obor přímo nesouvisí s policejní prací. 

V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci povolí studium při zaměstnání, oznámí 

zaměstnanci, že je vyslán ke studiu při výkonu služby. Oznámení obsahuje základní údaje 

o zaměstnanci, na jakou školu je zaměstnanec vyslán, datum nástupu studia a 

předpokládaná doba studia. Dále je na oznámení uvedeno, za jakých podmínek bude 

zaměstnanci poskytováno služební volno a doba, po kterou musí zaměstnanec setrvat ve 

služebním poměru po ukončení studia. V závěru je uvedeno odůvodnění, proč byl 

zaměstnanec ke studiu vyslán. Vzor takového oznámení je uveden v příloze č.1. 

Kromě uvedených možností studia, zaměstnavatel průběžně seznamuje svoje 

zaměstnance se změnami, které nastávají v zákonech a předpisech, které jsou důležité pro 

řádný výkon práce a služby a poskytuje zaměstnancům různé pracovní metodické 

pomůcky, které zaměstnanec může dle svých potřeb používat při práci.  

3.3 Fond kulturních a sociálních potřeb 
Jelikož má zaměstnavatel dle zákoníku práce povinnost vytvářet pro zaměstnance 

vhodné pracovní podmínky, stará se samozřejmě také o kulturní a sociální potřeby svých 

zaměstnanců. Je to další možný způsob, jak motivovat své zaměstnance v práci. Tito vědí, 

že zaměstnavatel má snahu postarat se o své zaměstnance i mimo pracovní náplň 
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zaměstnance. Za tímto účelem zřizuje Fond kulturních a sociálních potřeb ( dále jen FKSP) 

a uzavírá kolektivní dohody s odborovými organizacemi zaměstnanců, které 

spolurozhodují o čerpání prostředků z tohoto fondu. 

3.3.1 Obecně o FKSP 

Jedná se o fond, který je tvořen dvěma procenty z ročního objemu nákladů 

zúčtovaných na platy a náhrady platů, dále na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní 

pohotovost, na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku 

na produktivních činnostech žákům učilišť.  

FKSP může být vytvořen jak ve veřejném sektoru, kde zaměstnavatelé získávají 

finanční prostředky ze státního rozpočtu, tak také v soukromém sektoru. U větších 

organizací je vytvářen FKSP, který se dále dělí na dílčí FKSP. Dílčí FKSP se chovají jako 

samostatné fondy, které samy nakládají s přidělenými finančními prostředky a mají své 

vlastní zásady v oblasti čerpání prostředků fondu. 

 Pro správné čerpání prostředků FKSP je nutné, aby byl vytvořen rozpočet a 

předložen postup, jakým způsobem budou prostředky z fondu čerpány. Jelikož odborové 

organizace zaměstnanců chrání zájmy zaměstnanců, mají právo zasahovat do rozpočtu 

fondu a do způsobu čerpání. Vedou se zaměstnavatelem jednání, kde spolurozhodují          

o čerpání FKSP a kontrolují, zda se s FKSP správně hospodaří. Především je v jejich 

zájmu, aby byl spokojený každý zaměstnanec. Finanční prostředky FKSP se ukládají na 

samostatném účtu u bank a to i v zahraničí.  

O správné fungování celého fondu se stará správce fondu, který je za fungování 

zodpovědný. Společně s odborovými organizacemi sestavuje vlastní rozpočet o čerpání 

prostředků z fondu a také vytváří svá vlastní pravidla a podmínky, za jakých bude z fondu 

čerpáno a přitom přihlíží ke specifickým potřebám zaměstnanců. S vytvořenými zásadami 

správcem musí souhlasit odborové organizace. 

Za účelem správného posouzení žádostí zaměstnanců na čerpání prostředků fondu, 

správce fondu zřizuje komisi, která mu s tímto úkolem pomáhá. V této komisi musejí mít 

svého zástupce také odborové organizace, aby byla zajištěna objektivnost v rozhodování. 

Komise funguje jako poradní orgán a při svém jednání postupuje podle jednacího řádu. 

Komisi svolává a řídí předseda komise. Po dohodě správce fondu z odborovými 
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organizacemi o čerpání prostředků fondu, učiní správce rozhodnutí, které poté předloží  

finančnímu oddělení podniku. Podnik musí být plně seznámen s platnými zásadami a jejich 

změnami ohledně čerpání prostředků fondu. Finanční rozpočet fondu je tvořen vždy na 

jeden kalendářní rok. [9] 

3.3.2 Způsob čerpání příspěvků FKSP 

Jelikož FKSP je fond, který slouží všem zaměstnancům podniku, má také každý 

zaměstnanec stejná práva na čerpání prostředků FKSP. Správce fondu je zodpovědný za to, 

že prostředky budou čerpány spravedlivě a přihlíží při tomto k požadavkům jednotlivých 

zaměstnanců, hlavně v jaké míře potřebuje zaměstnanec pomoc tohoto fondu, dále přihlíží 

k tomu, kolik prostředků fondu v minulosti zaměstnanec již vyčerpal. 

Příspěvky fondu jsou přidělovány zaměstnancům v nepeněžní formě, tudíž 

zaměstnanec nedostane do ruky žádné peněžní prostředky, ale veškeré plnění příspěvků 

probíhá formou fakturace přímo příjemci finančních prostředků. Příspěvek je hrazen z účtu 

FKSP, který je pro tyto účely vytvořen. V tomto postupu však existují i výjimky, a to         

v případě sociální výpomoci, sociální půjčky nebo daru, kdy je zaměstnanci vyplacena 

přímo finanční hotovost. 

U některých podniků tvoří FKSP jeden celek a jindy jsou tvořeny takzvané vlastní 

osobní účty zaměstnanců, kam jsou převedeny poměrné části prostředků fondu. Fond         

i v tomto případě musí mít k dispozici finanční prostředky na udržování kulturních a 

sportovních zařízení, které slouží zaměstnancům. 

3.3.3 Možnosti čerpání příspěvků FKSP u Policie České republiky 

U Policie České republiky, která je součástí Ministerstva vnitra České republiky 

neexistuje jeden fond kulturních a sociálních potřeb, ale je rozdělen do dílčích FKSP, které 

si samy hospodaří s přidělenými finančními prostředky. Hospodaření dílčích fondů však 

musí být plně v souladu s Vyhláškou Ministerstva financí č.114/2002 Sb., o fondu 

kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 

PČR svým zaměstnancům poskytuje z FKSP půjčky na bytové účely. Jedná se      

o půjčky na bydlení nebo na bytové zařízení. Podmínkou získání této půjčky je, že 

zaměstnanec musí být u organizace zaměstnán alespoň jeden rok. U poskytování sociální 
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půjčky tato podmínka nemusí být dodržena a půjčka může být poskytnuta již po půl roce 

trvání zaměstnaneckého poměru. Výši půjčky si správce fondu určuje sám dle posouzení 

potřeb zaměstnance. Půjčky na bytové účely v současné době určitě uvítá každý 

zaměstnanec, jelikož není lehké při současných cenách zajistit si vlastní bydlení a vybavení 

bytu či domu. Je možné také čerpat několik půjček současně, ale souhrnně nesmí být 

překročen limit 100.000,-Kč dlužné částky na zaměstnance, u půjček na  zařízení bytu či 

domu limit 50.000,-Kč dlužné částky na zaměstnance. Vícečetné čerpání je však možné jen 

v případě, že fond má dostatek finančních prostředků, což je v současné době nereálné, 

jelikož FKSP není schopen uspokojit veškeré požadavky svých zaměstnanců. 

Z FKSP správce přispívá na stravování podle svých vlastních zásad. Příspěvek 

musí činit minimálně 7,-Kč na jedno jídlo v kalendářním dni pro zaměstnance, který v ten 

den vykonává pro zaměstnavatele práci alespoň tři hodiny. Na další příspěvek na stravu má 

nárok až po odpracování jedenácti hodin práce. Příspěvek na stravování může být 

poskytnut také důchodcům, o čemž rozhodne správce dílčího fondu na základě kolektivní 

dohody. Zaměstnanci poté je poskytována strava ve vlastním stravovacím zařízení, v jiném 

stravovacím zařízení nebo formou stravovacích poukázek. 

O dalším čerpání příspěvků FKSP si rozhoduje správce dílčího fondu dle svých 

vytvořených zásad a výše finančních prostředků FKSP.  

Každý dílčí FKSP PČR má k dispozici několik kulturních a sportovních zařízení    

v majetku MV ČR, o která se stará a spravuje je pro potřeby zaměstnanců. Na provoz 

těchto zařízení jsou také čerpány příspěvky FKSP. Je tedy patrné, že příspěvky nemusí být 

poskytovány pouze pro přímé potřeby zaměstnance. Jedná se o příspěvek na provoz 

kulturních a sociálních zařízení pro zaměstnance. Kulturní a sportovní zařízení MV 

slouží v době mimo sezónu jako školící zařízení, kde se konají pracovní porady nebo různá 

školení za účelem prohlubování znalostí zaměstnanců. V době, kdy jsou kulturní zařízení 

pro tyto účely nevyužitá, mohou v nich zaměstnanci za zvýhodněné ceny trávit svou 

dovolenou nebo období volna. Sportovní zařízení jsou pro zaměstnance po pracovní době 

volně přístupná zdarma. I přesto, že MV v současné době snižuje počet těchto zařízení       

z finančních důvodů, stále mají zaměstnanci možnost zbylá zařízení plně využívat.  

U PČR existují sportovní kluby, kdy členové těchto klubů reprezentují 

zaměstnavatele i v zahraničí. Prostředky FKSP mohou být také použity na sportovní 
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vybavení a ošacení, pokud se jedná o zájmovou činnost v rámci zaměstnání. 

Zaměstnavatel pořádá pro zaměstnance  sportovní turnaje v různých sportech, o které mají 

zaměstnanci zájem, kdy z FKSP jsou hrazeny pobytové náklady. Nejen v oblasti sportu, ale 

také v oblasti kultury  se zaměstnavatel stará o své zaměstnance. Jsou například pořádány 

dětské dny pro děti zaměstnanců, kdy zaměstnanci se podílejí na organizaci této akce. 

Zaměstnanec v tomto směru může využít zlevněných vstupenek na koncerty, divadelní 

představení, do kina, na plesy a tak dále. 

Správce fondu se může také rozhodnout, že část finančních prostředků použije na 

očkování zaměstnanců nad rámec povinného očkování nebo poskytne zaměstnanci pobyt 

v lázních. 

Velká řada zaměstnanců využívá příspěvky na rodinnou  nebo dětskou rekreaci, 

pokud správce fondu tyto příspěvky nabízí. Vzhledem k omezenému množství finančních 

prostředků ve fondu se většinou nepodaří uspokojit každý rok všechny zaměstnance, kteří 

o příspěvek žádají. V některých z dílčích fondů jsou upřednostňovány žádosti na dětskou 

rekreaci a to z důvodu, že v době letních či jarních prázdnin je pro některé rodiče jediná 

možnost, jak zajistit kvalitní péči o své děti tím, že dětem zařídí letní nebo jarní tábor a 

mohou tak dále bez problémů chodit do práce. Příspěvek na dětskou rekreaci je pro rodiče 

důležitý, jelikož ceny těchto rekreací neustále vzrůstají. Na oba typy rekreace FKSP 

přispívá ve výši, kterou stanoví správce dílčího fondu. Příspěvek je poskytován jak na 

zahraniční tak na tuzemskou rekreaci a to v zařízeních MV ČR nebo i mimo tato zařízení. 

Některé dílčí fondy FKSP přispívají na důchodové a životní pojištění 

zaměstnance. V tomto případě si zaměstnanec zřídí pojištění a měsíční poplatek se pak 

skládá z částky, kterou si hradí zaměstnanec a z částky, která mu je poskytována z FKSP. 

Opět o výši příspěvku rozhoduje správce dílčího fondu. Podmínkou je pouze to, že 

zaměstnanec si musí spořit nejnižší dohodnutou částku na toto pojištění, na které se 

správce s odbory dohodl. 

Pro každého zaměstnance je určitě velkou odměnou, pokud za mimořádné aktivity 

obdrží od zaměstnavatele dar, který je poskytován z FKSP. PČR tyto dary poskytuje 

především za aktivity v oblasti pomoci při požáru, živelních pohromách, v oblasti 

humanitární a sociální pomoci . Nemusí se jednat o finanční dar, může se v tomto případě 

jednat i o věcný dar. Dary jsou poskytovány dále při pracovních výročích a to za 
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odpracované roky v pracovním poměru, při dovršení 50 let věku zaměstnance, při odchodu 

do starobního důchodu nebo do plného invalidního důchodu. O dar si musí zaměstnanec 

písemně požádat stejně jako o veškeré výhody, které chce využít z FKSP.[10] Vzory 

některých žádostí o příspěvky z FKSP jsou uvedeny v přílohách č. 2-3. 

Z tohoto vyplývá, že Policie České republiky nabízí svým zaměstnancům veškeré 

možnosti čerpání prostředků tohoto fondu a je jen na správcích dílčích fondů, jak                

s prostředky nakládají a na každém zaměstnanci, nakolik tyto prostředky využívá. 

3.4 Zvolená metoda zkoumání 
Pro samotné zkoumání byla zvolena dotazníková metoda, ke které bylo přistoupeno 

z důvodu zjištění objektivního stavu péče o zaměstnance a podmínek pro výkon práce       

v oblasti personálního rozvoje zaměstnanců a v oblasti využití FKSP. Pro zjištění 

objektivního stavu byl vybrán vzorek padesáti respondentů, zaměstnanců státního podniku. 

Jednotlivým respondentům byl předán dotazník, který byl anonymní. Anonymita 

respondenta je důležitá pro zjištění relevantních skutečností bez obavy z následného 

postihu za vyslovení vlastního názoru. Všem respondentům byl poskytnut dostatečný čas  

k vyplnění dotazníku. Respondent nebyl nikým a ničím ovlivňován a jednotlivé položky 

vyplnil samostatně, svobodně a dobrovolně. Časový úsek na vyplnění dotazníku si stanovil 

každý sám. 

Dotazník je rozdělen do dvanácti samostatných  položek. První položky dotazníku 

jsou směřovány na samotného respondenta, kdy jsou zjišťovány základní údaje k jeho 

osobě, ale se zachováním anonymity. Dle těchto položek bylo pouze zjištěno, zda se jedná 

o muže či ženu, jaký je věk respondenta, dosažené vzdělání a doba praxe. V další části 

dotazníku jsou položeny uzavřené otázky, které jsou zaměřené na personální rozvoj 

zaměstnance a v poslední části dotazníku jsou položeny uzavřené otázky na téma výhod 

FKSP. Dále obsahuje stručný úvod do problematiky, základní údaje o zadavateli a             

v samotném závěru poděkování respondentům za spolupráci. 

K samotným respondentům lze uvést, že byl zvolen vzorek již zmíněných padesáti 

zaměstnanců státního podniku. Jedná se o náhodný vzorek mužů a žen v produktivním 

věku bez omezení délky praxe. Vzorek respondentů nebyl omezen ani kritériem 
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pracovního zařazení. K výzkumu byli vybráni zaměstnanci Policie České republiky jak ve 

služebním tak v pracovním poměru. 

Vyhodnocení dotazníku je provedeno v samostatné kapitole bakalářské práce 

včetně grafického znázornění výsledků. Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 4. 

Dotazník byl sestaven dle odborné literatury a metodologického postupu.[1] 
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4 Vyhodnocení 
V této části práce je provedeno zhodnocení výsledků, které byly získány rozborem 

péče o zaměstnance v oblasti personálního rozvoje a v oblasti čerpání fondu kulturních a 

sociálních potřeb u vybrané státní organizace a to u Policie České republiky. U zmíněné 

organizace bylo  provedeno zkoumání na dané téma formou dotazníkové metody a 

výsledky tohoto zkoumání jsou taktéž uvedeny ve vyhodnocení výzkumu. 

4.1 Výsledek rozboru péče o zaměstnance 
Provedeným rozborem péče o zaměstnance u PČR v oblasti personálního rozvoje 

bylo zjištěno, že PČR je státní organizací, která klade velký důraz na vzdělávání svých 

zaměstnanců a v souvislosti s tím na prohlubování a zvyšování jejich kvalifikace. 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci vzdělávání na všech možných úrovních. Umožňuje 

zaměstnanci zvyšování kvalifikace formou studia k dosažení vyššího odborného vzdělání 

nebo vysokoškolského vzdělání. Pořádá pro své zaměstnance různé druhy školení včetně 

jazykových kurzů, kdy cílem tohoto vzdělávání je prohloubit kvalifikaci svých 

zaměstnanců. Pro účely vzdělávání zřizuje školy a školící zařízení, kde zaměstnanci mají 

možnost se vzdělávat. Dále jim umožňuje také vzdělávání mimo zařízení MV ČR, pokud 

má jejich vzdělávání přínos pro výkon povolání. 

V oblasti využívání fondu kulturních a sociálních potřeb bylo zjištěno, že PČR 

nabízí svým zaměstnancům široké využití tohoto fondu. Zaměstnanec má stejnou měrou 

možnost využívat příspěvků a výhod tohoto fondu. PČR svým zaměstnancům z FKSP 

nabízí příspěvek na stravování, půjčky na bytové účely a sociální půjčky. Správci dílčích 

fondů poté umožňují zaměstnancům čerpat příspěvky v dalších oblastech. Jedná se            

o příspěvky na rodinnou a dětskou rekreaci, příspěvky na sportovní a kulturní akce, 

umožňují využití rekreačních zařízení MV ČR, poskytují příspěvek na penzijní pojištění, 

zajišťují dary k výročí nebo odchodu do důchodu. FKSP je dle provedeného rozboru 

využíván ve velké řadě potřeb a zájmů zaměstnanců, jelikož PČR i v této oblasti se snaží 

maximálně své zaměstnance uspokojit v jejich potřebách. 
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Dle provedeného rozboru ve vybraných oblastech péče o zaměstnance u PČR se 

potvrdila hypotéza č. 1. Lze konstatovat, že péče o zaměstnance v těchto oblastech je na 

dobré úrovni. 

4.2 Výsledek dotazníkového šetření 
Pro dotazníkovou metodu bylo vytištěno 60 kusů dotazníků, které byly rozdány na 

různých pracovištích PČR. Pro hodnocení bylo vybráno 50 kusů dotazníků. Z padesáti 

dotazníků, které byly použity pro hodnocení, byly všechny řádně vyplněny dle návodu, 

pouze u jednoho dotazníku nebyla vyplněna položka č. 8, na ní navazující položky č. 9, 10. 

Položky se týkají zájmu o vzdělávání a bylo usouzeno, že zřejmě respondent nemá             

v současné době zájem o žádné vzdělávání. I tento dotazník byl jako plnohodnotný zařazen 

mezi 50 hodnocených dotazníků. 

Samotný dotazník ( viz příloha 4) obsahoval 12 položek. První čtyři položky se 

týkaly samotného respondenta, položky 5-10 byly zaměřeny na personální rozvoj a zbylé 

dvě položky na možnosti využití FKSP. Pod každou z položek bylo uvedeno, jakým 

způsobem má být položka vyplněna. U položek 8, 9, 10, 12 bylo možné uvést  i více 

odpovědí. 

Hodnocení bylo nejdříve provedeno ručně do četnostních tabulek a poté byly 

tabulky přepracovány v počítačovém programu Microsoft Office Word 2003 v systému 

Windows do tabulek, kde výsledky jsou uvedeny v celých číslech a poté také v procentech, 

a grafů. Hodnocení bylo provedeno u každé položky zvlášť, kde je uvedeno číslo a název 

položky, tabulka hodnocení a u položek s možností vícečetných odpovědí nebo s více než 

dvěma možnostmi odpovědí také graf . Tímto způsobem byl dále vyjádřen vztah mezi 

věkem respondenta a zájmem o vzdělání položky 3, 8) a vztah mezi dobou praxe 

respondenta a zájmem o vzdělání ( položky 4, 8). 

4.2.1 Základní hodnocení dotazníku 

V této části jsou zhodnoceny jednotlivé položky dotazníku dle uvedeného postupu. 

• Položka 1 – Jsem: ( pohlaví) 

Číselné a procentuální vyjádření položky 1 viz tabulka č. 1. 
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Tabulka 1: Pohlaví respondenta 

 

Pohlaví 
respondenta 

muž žena celkem 

počet 37 13 50 

procenta 74 26 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

V položce 1 se ukázalo, že u PČR stále velkou měrou převažují muži nad ženami 

  

• Položka 2 – Věk: 

Číselné a procentuální vyjádření položky 2 viz tabulka č. 2, grafické znázornění viz 

graf  č. 1. 

Tabulka 2: Věk respondenta 

 

Věk 
respondenta 18-25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 

56 let a 
více  celkem 

počet 5 18 12 11 4 50 

procenta 10 36 24 22 8 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 1: Věk respondenta 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Z položky 2 je patrné, že se dotazníkového šetření zúčastnily všechny věkové 
kategorie. 
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• Položka 3 – Vzdělání: 

Číselné a procentuální vyjádření položky 3 viz tabulka č. 3, grafické znázornění viz 

graf č. 2. 

Tabulka 3: Dosažené vzdělání respondenta 

 

Vzdělání 
respondenta 

středoškolské vyšší střední vysokoškolské celkem 

počet 30 5 15 50 

procenta 60 10 30 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 2: Dosažené vzdělání respondenta 
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Zdroj: vlastní zpracování 

V položce 3 převažují respondenti se středoškolským vzděláním, malou část tvoří 

respondenti s vyšším středním vzděláním. Toto je způsobeno faktem, že vyšší střední 

vzdělání u PČR je zaměstnavatelem nabízeno až v posledních letech. 

 

• Položka 4 – Doba praxe: 

Číselné a procentuální vyjádření položky 4 viz tabulka č. 4, grafické znázornění viz 

graf č. 3. 
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Tabulka 4: Doba praxe respondenta 

 

Doba praxe 
respondenta 0-5 let 6-10 let 11-15 let 16 let a více celkem 

počet 9 11 9 21 50 

procenta 18 22 18 42 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3: Doba praxe respondenta 
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Zdroj: vlastní zpracování 

V položce 4 skoro polovina respondentů pracuje u PČR 16 a více let, ostatní 

výsledky jsou vyrovnané. 

• Položka 5 – Jsem dostatečně informován(a) svým zaměstnavatelem             

o možnostech mého kariérního postupu: 

Číselné a procentuální vyjádření položky 5 viz tabulka č. 5.  

Tabulka 5: Dostatečná informovanost respondenta o možnostech kariérního postupu 

 

Dostatečná 
informovanost 

ano ne celkem 

počet 35 15 50 

procenta 70 30 100 

Zdroj: vlastní zpracování 



Lenka Hlízová: Péče o zaměstnance 

2010  27 

Až 70 % respondentů uvádí v položce 5, že jsou dostatečně informováni                 

o kariérním postupu. 

 

• Položka 6 – Jsem dostatečně informován(a) zaměstnavatelem o možnostech 

zvyšování vzdělání a odbornosti: 

Číselné a procentuální vyjádření položky 6 viz tabulka č. 6. 

Tabulka 6: Dostatečná informovanost  o možnostech zvyšování vzdělávání  

 

Dostatečná 
informovanost 

ano ne celkem 

počet 36 14 50 

procenta 72 28 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

U položky 6 se jedná  o obdobný výsledek jako u položky 5. 

 

• Položka 7 – Je mi zaměstnavatelem umožněno zvyšování vzdělání a 

odborné kvalifikace: 

Číselné a procentuální vyjádření položky 7 viz tabulka č. 7. 

Tabulka 7:  Umožnění zvyšování  vzdělání a odborné kvalifikace  respondenta 

 

Umožnění 
vzdělávání ano ne celkem 

počet 43 7 50 

procenta 86 14 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

U položky 7 lze konstatovat, že převážné většině respondentů zaměstnavatel 

umožňuje další vzdělávání. 

 

• Položka 8 – Mám zájem o tuto oblast nabízeného vzdělávání: 

Číselné a procentuální vyjádření položky 8 viz tabulka č. 8, grafické vyjádření viz 

graf č. 4. 
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Tabulka 8: Zájem o nabízené vzdělávání 

 

Druhy 
vzdělávání vyšší odborné vysokoškolské školení jazykové kurzy 

počet 14 19 26 20 

procenta 28 38 52 40 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4: Zájem o nabízený druh vzdělávání 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Respondenti dle položky 8 projevili zájem o všechny druhy nabízeného vzdělání, 

kdy dle výsledků mírně převažuje zájem o školení či studium k prohloubení kvalifikace. 

 

• Položka 9 – Nabízené vzdělávání u Policie České republiky probíhá ( na 

pracovišti nebo mimo pracoviště): 

Číselné a procentuální vyjádření položky 9 viz tabulka č. 9. 

Tabulka 9: Průběh nabízeného vzdělávání na pracovišti nebo mimo pracoviště 

 

Průběh vzdělávání na pracovišti mimo pracoviště 

počet 10 42 

procenta 20 84 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U položky 9 je patrné, že nabízené vzdělávání probíhá většinou mimo pracoviště. 

 

• Položka 10 – Nabízené vzdělávání u Policie České republiky probíhá           

( v pracovní době nebo mimo pracovní dobu): 

Číselné a procentuální vyjádření položky 10 viz tabulka  č. 10. 

Tabulka 10: Průběh nabízeného vzdělávání v pracovní době, mimo pracovní dobu 

 

Průběh vzdělávání v pracovní době mimo pracovní dobu 

počet 41 15 

procenta 82 30 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

U položky 10 se potvrzuje, že PČR nabízí velké možnosti studia a zajímá se           

o vzdělávání zaměstnanců, proto není pro zaměstnavatele velkým problémem povolit 

vzdělávání v pracovní době, o což projevilo zájem 82 % respondentů. 

 

• Položka 11 – Jako zaměstnanec Policie České republiky mám možnost dle 

svých potřeb využívat výhody FKSP: 

Číselné a procentuální vyjádření položky 11 viz tabulka  č. 11. 

Tabulka 11: Možnost využití FKSP dle potřeb respondenta 

 

Možnost využívat 
FKSP dle potřeb 

ano ne celkem 

počet 46 4 50 

procenta 92 8 100 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

V položce 11 uvedlo až 92 % respondentů, že mají možnost dle svých potřeb 

využívat výhod FKSP, což nasvědčuje tomu, že jsou v celku s vedením FKSP spokojeni.  

 

• Položka 12 -  Z nabízených možností výhod FKSP využívám: 
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Číselné a procentuální vyjádření položky 12 viz tabulka č. 12, grafické vyjádření 

viz graf  č. 5. 

Tabulka 12: Využívání nabízených možností výhod FKSP respondentem 

 

Možnosti výhod  FKSP počet procenta 

příspěvek na stravování 48 96 

sociální půjčka 1 2 

půjčka na bytové účely 9 18 

příspěvek na rodinnou 
rekreaci 

33 66 

příspěvek na dětskou 
rekreaci 

5 10 

kulturní akce 16 32 

sportovní akce 10 20 

rekreační zařízení MV 13 26 

příspěvek na penzijní 
pojištění 

25 50 

dary k výročí či odchodu 
do důchodu 

8 16 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 5: Využívání výhod FKSP respondenty 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Velké procento respondentů u položky 12 využívá příspěvek na stravování, také ve 

velké míře využívá příspěvek na rodinnou rekreaci nebo příspěvek na penzijní pojištění. 

Nejméně je využívána sociální půjčka. 

4.2.2 Vyhodnocení vztahu mezi věkem respondenta a zájmem o vzdělávání 

V této části jsou hodnoceny položky 2, 8 v jejich vzájemném vztahu. Výsledky jsou 

vyjádřeny dle již zmíněných pravidel do tabulek a grafů. 

• Zájem o vyšší odborné vzdělání 

Číselné a procentuální vyjádření viz tabulka č. 13, grafické vyjádření viz graf č. 6. 

 

Tabulka 13: Zájem o vyšší odborné vzdělání ve vztahu k věku 

 

Věk 18-25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let a 
více 

celkem 

počet 3 6 1 4 0 14 

procenta 21 43 7 29 0 100 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6:  Zájem o vyšší odborné vzdělání ve vztahu k věku 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

• Zájem o vysokoškolské vzdělání 
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Číselné a procentuální vyjádření viz tabulka  č. 14, grafické vyjádření viz graf č. 7. 

 

Tabulka 14: Zájem o vysokoškolské vzdělání ve vztahu k věku  

 

Věk 18-25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let a 
více 

celkem 

počet 3 9 6 1 0 19 

procenta 16 47 32 5 0 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 7: Zájem o vysokoškolské vzdělání ve vztahu k věku 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

• Zájem o školení či studium k prohloubení kvalifikace 

Číselné a procentuální vyjádření viz tabulka č.15, grafické vyjádření viz graf č. 8. 

 

Tabulka 15: Zájem o školení či studium k prohloubení kvalifikace ve vztahu k věku 

 

Věk 18-25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let a 
více 

celkem 

počet 2 10 4 6 4 26 

procenta 8 39 15 23 15 100 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 8:  Zájem o školení či studium k prohloubení kvalifikace ve vztahu k věku 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

• Zájem o jazykové kurzy 

Číselné a procentuální vyjádření viz tabulka č.16, grafické vyjádření viz graf č. 9. 

 

 

Tabulka 16:  Zájem o jazykové kurzy ve vztahu k věku  

 

Věk 18-25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let a 
více 

celkem 

počet 2 8 7 2 1 20 

procenta 10 40 35 10 5 100 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 9:  Zájem o jazykové kurzy ve vztahu k věku 
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Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.3 Vyhodnocení vztahu mezi dobou praxe respondenta a zájmem                 
o vzdělávání 

V této části jsou hodnoceny položky 4, 8 v jejich vzájemném vztahu. Výsledky jsou 

vyjádřeny dle již zmíněných pravidel do tabulek a grafů. 

 

• Zájem o vyšší odborné vzdělání 

Číselné a procentuální vyjádření viz tabulka č. 17, grafické vyjádření viz graf č. 10. 

 

 

Tabulka 17: Zájem o vyšší odborné vzdělání ve vztahu k praxi 

 

Doba praxe 0-5 let 6-10 let 11-15 let 16 let a více celkem 

počet 6 1 3 4 14 

procenta 43 7 21 29 100 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 10: Zájem o vyšší odborné vzdělání ve vztahu k praxi 
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• Zájem o vysokoškolské vzdělání 

Číselné a procentuální vyjádření viz tabulka č. 18, grafické vyjádření viz graf č. 11. 

 

 
Tabulka 18:  Zájem o vysokoškolské vzdělání ve vztahu k praxi 

 

Doba praxe 0-5 let 6-10 let 11-15 let 16 let a více celkem 

počet 5 7 3 4 19 

procenta 26 37 16 21 100 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 11:  Zájem o vysokoškolské vzdělání ve vztahu k praxi 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

• Zájem o školení či studium k prohloubení kvalifikace 

Číselné a procentuální vyjádření viz tabulka č. 19, grafické vyjádření viz graf č. 12. 

 

 

Tabulka 19: Zájem o školení či studium k prohloubení kvalifikace ve vztahu k praxi 

 

Doba praxe 0-5 let 6-10 let 11-15 let 16 let a více celkem 

počet 4 7 3 12 26 

procenta 15 27 12 46 100 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 12:  Zájem o školení či studium k prohloubení kvalifikace ve vztahu k praxi 
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• Zájem o jazykové kurzy 

Číselné a procentuální vyjádření viz tabulka č. 20, grafické vyjádření viz graf č. 13. 

 

 

Tabulka 20: Zájem o jazykové kurzy ve vztahu k praxi 

 

Doba praxe 0-5 let 6-10 let 11-15 let 16 let a více celkem 

počet 4 7 2 7 20 

procenta 20 35 10 35 100 
 

Zdroj: vlastní zpracování 



Lenka Hlízová: Péče o zaměstnance 

2010  38 

 

Graf 13:  Zájem o jazykové kurzy ve vztahu k praxi 
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Zdroj: vlastní zpracování  

4.2.4 Návrhy na zlepšení péče 

Návrh č. 1: Zkvalitnit informovanost zaměstnanců v oblasti kariérního růstu. Při 

nástupu nového zaměstnance ihned informovat o možnosti jeho kariéry. U ostatních 

zaměstnanců průběžně informovat o těchto možnostech a to buď cestou nadřízených 

pracovníků nebo cestou vnitřních internetových stránek, ke kterým má přístup každý 

zaměstnanec PČR. 

Návrh č. 2: Průběžně s vyšší iniciativou seznamovat zaměstnance se stávajícími a 

novými možnostmi vzdělávání v rámci zařízení MV ČR, které přímo souvisí s výkonem 

povolání. 

Návrh č. 3: Umožnit zaměstnancům přímo rozhodovat o možnostech 

poskytovaných výhod z FKSP, které si určuje správce dílčích fondů společně                      

s odborovými organizacemi.  

4.2.5 Diskuze 

V této části práce  jsou uvedeny  výsledky dosažené dotazníkovým šetřením a 

provedena diskuze o zjištěných hodnotách. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 50 respondentů, zaměstnanců PČR, 

kteří vyplňovali dotazník písemně,  zcela anonymně a bez časového omezení pro vyplnění 



Lenka Hlízová: Péče o zaměstnance 

2010  39 

dotazníku. Z 50 respondentů se šetření zúčastnilo celkem 37 ( 74 %) mužů a 13 (26 %) 

žen. Z toho vyplývá, že u PČR stále ještě převládá počet zaměstnanců mužského pohlaví. 

Respondenti byli různého věku a to od 18 let do 56 let a více. Všechny uvedené věkové 

kategorie měly své zastoupení, kdy nejvíce respondentů a to 18 ( 36 %) respondentů bylo 

ve věkovém rozmezí od 26 do 35 let. Respondenti byli různého dosaženého vzdělání, kdy 

nejvíce respondentů tvořilo skupinu středoškolsky vzdělaných, kdy středoškoláků bylo 30 

(60 %). Další základní informací o respondentech byla doba praxe, kde nejvíce a to 21       

( 42 %) tvořili respondenti  s délkou praxe v rozmezí od 16 let a více. Touto položkou byla 

uzavřena část dotazníku ohledně základních informací o respondentovi. V další části 

dotazníku byl hodnocen personální rozvoj respondentů. Ohledně informovanosti 

respondentů o možnostech kariérního postupu uvedlo 35 ( 70 %) respondentů, že jsou 

dostatečně informováni v této oblasti. Podobný výsledek byl dosažen u informování          

o možnostech zvyšování vzdělání a kvalifikace, kde 36 ( 72 %) respondentů uvedlo, že 

jsou dostatečně informováni. I přes dosažení těchto výsledků byly podány návrhy na 

zlepšení informovanosti u těchto položek. Z celkového počtu respondentů 43 ( 86 %) 

respondentů uvedlo, že jim zaměstnavatel umožňuje zvyšování vzdělání a odborné 

kvalifikace. Z nabízených možností vzdělávání mělo největší zájem a to 26 ( 52%) 

respondentů, o školení či studium k prohloubení kvalifikace. Podrobnějším zkoumáním 

bylo zjištěno, že o vyšší odborné vzdělání mají největší zájem respondenti ve věku 26 až 

35 let a to 6 ( 43 %) respondentů a respondenti s dobou praxe 0 až 5 let a to 6 ( 43 %) 

respondentů z počtu 14 (28 %) zájemců o tento druh studia. O vysokoškolské studium 

projevilo zájem celkem 19 (38 %) respondentů z celkového počtu respondentů, kdy nejvíce 

respondentů bylo ve věku 26 až 35 let a to 9 ( 47 %) respondentů a s délkou praxe 6 až 10 

let a to 7 ( 37 %) ze zájemců o tento druh studia. Největší zájem o školení či studium         

k prohloubení kvalifikace z počtu 26 ( 52 %) z celkového počtu respondentů projevili 

respondenti ve věku 26 až 35 let a to 10 ( 39 %) a s dobou praxe 6 až 10 let a to 7 ( 27 %)  

z počtu zájemců. Respondenti projevili zájem také o jazykové kurzy v počtu 20 ( 40 %) 

respondentů, kdy největší zájem byl ve věkové kategorii 26 až 35 let a to 8 ( 40 %) a          

s dobou praxe 6 až 10 let a 16 a více let, kde byl počet vyrovnaný a to 7 ( 35 %) 

respondentů z počtu zájemců. Zájem o vzdělávání mimo pracoviště projevilo 42 ( 84 %) 

respondentů a o vzdělávání v pracovní době 41 (82 %) respondentů. V další části se 

dotazníkové šetření zabývalo možnostmi využití FKSP, kdy 46 ( 92 %) respondentů 
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uvedlo, že mají dle svých potřeb možnost využívat výhody FKSP. Z nabízených možností 

výhod FKSP respondenti v počtu 48 ( 96 %) nejvíce využívají příspěvek na stravování, na 

druhém místě s počtem 33 ( 66 %) respondentů se umístil příspěvek na rodinnou rekreaci a 

na třetím místě s počtem 25 ( 50 %) respondentů příspěvek na penzijní pojištění. Z šetření 

ale vyplývá, že respondenti využívají veškeré uvedené možnosti výhod z tohoto fondu.      

I přesto, že je velice široká možnost čerpání prostředků z tohoto fondu u PČR, byl podán 

návrh, aby respondenti mohli přímo rozhodovat o nabízených možnostech čerpání FKSP. 

Z provedeného dotazníkového šetření plyne, že každý z pracovníků je dostatečně 

informován o možnostech využití vybraných druhů péče a dle svých potřeb má možnost je 

plně využívat. Tímto výsledkem se potvrdila hypotéza č. 2.  
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5 Závěr 
Práce se zabývala problémem současného stavu péče zaměstnavatele                       

o zaměstnance a to v oblasti personálního rozvoje a možností využívání výhod FKSP.       

V teoretické části jsou uvedeny a vysvětleny základní pojmy, které provázejí tuto práci. 

Jsou zde uvedeny motivační pohnutky zaměstnance, které souvisí s uspokojením jeho 

potřeb a zajišťují tak vyšší pracovní nasazení. Je zde kladen důraz na možnost budování 

kariéry v zaměstnání jako jeden z motivačních impulsů. Následuje rozbor právních norem, 

kde jsou zakotveny veškeré povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k péči o zaměstnance. 

V rozboru péče o zaměstnance se hovoří již o vybraných druzích péče, které jsou 

předmětem výzkumu. V této části práce byla provedena analýza personálního rozvoje 

zaměstnanců ve státním podniku v obecné rovině a poté přímo analýza personálního 

rozvoje u PČR. Dále byla provedena analýza taktéž nejdříve v obecné rovině fondu 

kulturních a sociálních potřeb, kdy poté se práce zabývala fungováním FKSP u PČR. 

Provedenou analýzou vybraných druhů péče bylo dosaženo prvního cíle výzkumu.  

Do výzkumné části bylo zařazeno dotazníkové šetření, kdy pro toto šetření bylo 

vybráno padesát respondentů státní organizace a to zaměstnanců PČR, kterým byl 

předložen dotazník na téma personálního rozvoje a využívání FKSP. Tohoto šetření se 

zúčastnili respondenti různých věkových kategorií s různou dobou praxe a taktéž obojího 

pohlaví. Dotazníky byly rozdány také na různá pracoviště pro objektivní posouzení. 

Vyhodnocením dotazníku  byl učiněn závěr , že současný stav péče zaměstnavatele            

o zaměstnance je na dobré úrovni. Provedeným šetřením bylo dosaženo také druhého cíle 

výzkumu, kdy byl zjištěn současný stav péče ve vybraných oblastech. Výzkumem se 

potvrdily také zvolené hypotézy výzkumu a to že současný stav péče ve vybraných 

oblastech je na dobré úrovni a každý zaměstnanec je dostatečně informován o možnostech 

využití vybrané péče a má možnost péči využívat dle svých potřeb. I přes zjištěné závěry 

byly podány návrhy na zkvalitnění informovanosti o možnostech kariérního růstu a 

možnostech vzdělávání a dále bylo navrženo v oblasti čerpání výhod FKSP, aby každý 

zaměstnanec měl možnost rozhodovat o tom, jaké druhy výhod bude fond nabízet. 

Téma práce bylo vybráno z důvodu, že v současné době se preferuje jako hlavní 

důvod, proč člověk pracuje, výše výdělku a samotná péče o zaměstnance, která může 
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velkou měrou přispět k rozvoji a spokojenosti zaměstnance, zůstává poněkud v pozadí. 

Výsledky provedeného výzkumu mohou být dále využity personálními pracovníky a také 

všemi vedoucími pracovníky státních podniků, kterým záleží na tom, aby ve svém týmu 

měli pouze spokojené zaměstnance, kteří se poté mohou plně věnovat náplni své práce a 

nemusí řešit, jak uspokojí své vnitřní potřeby. 
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Příloha 4 : Dotazník 

DOTAZNÍK 

Lenka Hlízová 

Student VŠB – Technické univerzity Ostrava 

Hornicko – geologická fakulta 

Studijní obor EMIOS 

 

             Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma péče o zaměstnance státního 

podniku, který je součástí mé bakalářské práce. 

 

Cíl dotazníku: 

 Cílem tohoto dotazníku je  zjištění  odpovědi na problém, v jakém stavu se 

v současné době nachází péče o zaměstnance v oblasti personálního rozvoje a v oblasti 

využívání fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 

Jak vyplnit dotazník: 

Tento dotazník je zcela anonymní a každý respondent ho vyplňuje dobrovolně. Je 

rozčleněn do jednotlivých položek, které jsou očíslovány. Pod každou položkou je 

uvedeno, jakým způsobem má být provedena odpověď. U dotazníku není časově vymezena 

doba na vyplnění, tudíž respondent si volí dobu pro vyplnění dle vlastní potřeby. O 

vyplnění dotazníku žádá zaměstnance Policie České republiky zaměstnanec Obvodního 

oddělení Policie České republiky Ústí nad Labem Krásné Březno, ulice Na Sklípku 54, 

kam dotazník po vyplnění odevzdejte. 

Dotazník  

 

1. Jsem:                            muž                                              

                                          žena                                         

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

 

2. Věk:                             18 let – 25 let                            

                                          26 let – 35 let                           



 

 

                                          36 let – 45 let                           

                                          46 let – 55 let                           

                                          56 let  a více                              

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

 

3. Vzdělání:                         středoškolské                         

                                              vyšší střední                          

                                              vysokoškolské                        

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

 

4. Doba praxe:                      0 -  5                                     

                                               6 – 10                                     

                                               11- 15                                    

                                               16 a více                                

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

 

5. Jsem dostatečně informován(a) svým zaměstnavatelem o možnostech mého 

    kariérního postupu: 

                             

                             ano                                               ne                                             

                              

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

 

6. Jsem dostatečně informován(a) zaměstnavatelem o možnostech zvyšování 

    vzdělání a odbornosti:  

 

                               ano                                               ne                                             

                              

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

 

7. Je mi zaměstnavatelem umožněno zvyšování vzdělání a odborné kvalifikace: 

  

                                ano                                               ne                                             



 

 

                              

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

 

 

8. Mám zájem o tuto oblast nabízeného vzdělávání:  

 

vyšší odborné vzdělání                                                               

vysokoškolské vzdělání                                                                

školení či studium k prohloubení kvalifikace                             

jazykové kurzy            

 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem ( můžete označit i více 

odpovědí). 

                    

9. Nabízené vzdělávání u Policie České republiky probíhá:  

 

na pracovišti                                         mimo pracoviště                  

 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem ( můžete označit i více 

odpovědí). 

 

10. Nabízené vzdělávání u Policie České republiky probíhá:  

 

v pracovní době                                    mimo pracovní dobu             

 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem ( můžete označit i více 

odpovědí). 

 

11. Jako zaměstnanec Policie České republiky mám možnost dle svých potřeb 

využívat výhody FKSP:  

 

                                ano                                               ne                                             

                  



 

 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

 

12. Z nabízených možností výhod FKSP využívám:  

 

příspěvek na stravování                                            

sociální půjčka                                                          

půjčka na bytové účely                                             

příspěvek na rodinnou rekreaci                                 

příspěvek na dětskou rekreaci                                   

kulturní akce                                                              

sportovní akce                                                            

rekreační zařízení MV                                                

příspěvek na penzijní pojištění                                   

dary k výročí či odchodu do důchodu                        

 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem ( můžete označit i více 

odpovědí). 

 

      Na závěr tohoto dotazníku bych Vám chtěla poděkovat za ochotu, čas  a vyjádření 

vlastního názoru při jeho vyplňování. 

 

 

                                                                                          Za vyplnění děkuje 

                                                                                          Lenka Hlízová 

 

 

 

 


