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Anotace  

Bakalářská práce analyzuje marketingový průzkum spokojenosti a motivace 

zaměstnanců pomocí dotazníkového šetření. Výsledkem tohoto průzkumu jsou návrhy, 

které by měly vést ke zlepšení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

popisuje základní principy spokojenosti a motivace zaměstnanců. Praktická část obsahuje 

posouzení spokojenosti a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti formou  

dotazníkového šetření. Na základě provedeného dotazníkového šetření jsou navržena   

opatření pro zlepšení současného stavu v této vybrané společnosti. 

Klíčová slova: spokojenost zaměstnanců, motivace, hodnocení, odměňování, 

zaměstnanecké výhody, dotazník. 

Summary   

The Bachelor theses include the marketing research of the employees satisfaction 

and motivation in the state administration (in selected company) with help of the 

questionnaire survey. Result of this survey will be proposals leading to an improvement of 

employees satisfaction. The Bachelor thesis is devided into an theoretical and practical 

part. 

            The theoretical part describe basic principle of the employees satisfaction and 

motivation. Practical part describes review of motivation and satisfaction in selected 

company by the questionnaire survey. Based on the survey I will try to suggest an 

arrangements for improvement of present situation in this selected company.    

Keywords:  employees satisfaction, motivation, valuation, reward, employees benefits,  

          form  
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce analyzuje spokojenost a motivaci zaměstnanců ve vybrané 

organizaci státní správy. Téma si autorka závěrečné práce zvolila proto, že sama v jedné  

organizaci státní správy pracuje a svoje poznatky tak mohla zařadit do práce. Vzhledem 

k tomu, že si vybraná orgnizace nepřála být jmenována a zveřejňovat své interní údaje, 

bude se o ní v celé bakalářské práci psát jako o „vybrané organizaci“. 

Spokojenost zaměstnanců je důležitá pro každou firmu a souvisí s pracovním 

výkonem zaměstnanců. Dalším důležitým faktorem pro firmu je motivace zaměstnanců. 

Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců a tím, jak jsou 

zaměstnanci této vybrané organizace s odměňováním spokojeni. Mzda představuje pro 

zaměstnance zásadní motivaci pro výkon a různé zaměstnanecké výhody a odměny mohou 

spokojenost zaměstnanců ve firmě ještě znásobit. Motivace zaměstnanců je také důležitá 

pro to, aby zaměstnanci pracovali co nejlépe. V bakalářské práci je popsáno jak vybraná 

organizace motivuje svoje zaměstnance a dbá na jejich spokojenost – ať již formou 

zaměstnaneckých výhod nebo jiných benefitů, a jak jsou zaměstnanci s těmito výhodami 

spokojeni.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

autorka zabývá základními principy spokojenosti a motivace zaměsntanců ve vybrané 

organizaci. V praktické části byl proveden průzkum spokojenosti zaměstnanců pomocí 

dotazníkového šetření. Cílem průzkumu je vyhodnocení výsledků jednotlivých kategorií 

dotazníkového šetření, dle výsledků pak následně posouzena spokojenost zaměstnanců 

a jejich motivace k činnosti v této organizaci. Na základě výsledků vyhodnocení 

dotazníkového šetření jsou doporučeny případné návrhy pro zlepšení současného stavu.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

Vybraná organizace vznikla v roce 1993 jako nástupnická organizace Okresní 

finanční správy.  

Nejvyšším orgánem je Ministerstvo financí. Ministerstvo financí je ústředním 

orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, daně, 

poplatky a clo, finanční hospodaření a finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové 

poradenství, hospodaření s majetkem státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů apod., 

také koordinuje příjem zahraniční pomoci. 

Struktura finančních úřadů je koncipována tak, aby jednotlivá oddělení vykonávala správu 

daní a poplatků, kontrolní činnost apod.:  

 Oddělení registrační  a evidence daní – zde se registrují noví poplatníci, 

musí podat Přihlášku k registraci, na jejím základě pak správce daně vydá 

Osvědčení o registraci, kde je uvedeno DIČ. 

 Oddělení majetkových daní a ostatních agend – zde poplatnící podávají 

daňová přiznání k dani z nemovitosti, z převodu nemovitosti, k dani dědické 

a darovací. Součástí daňových přiznání je kupní smlouva, znalecký posudek 

nebo darovací smlouva. Správce daně pak přiznání zkontroluje, popřípadě 

vydá výzvu k doplnění náležitostí, vystaví platební výměr či rozhodnutí. 

 Oddělení kontrolní – pracovníci kontrolního oddělení se zabývají 

vyhledávací činností ve věci zjišťování údajů týkajících se příjmů, 

majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné zjištění, 

stanovení a placení daně. Potom v rámci kontrolní činnosti ověřují 

skutečnosti uváděné daňovým subjektem v daňovém tvrzení, a to z pohledu 

správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů v těchto tvrzeních uváděných. 

 Oddělení vymáhací – pracovníci tohoto oddělení provádějí dražby, 

vystavují exekuční příkazy, výzvy k zaplacení daňového nedoplatku. 

 Oddělení dotací – zde se kontrolují finanční prostředky poskytnuté ze 

státního rozpočtu (např. na zřízení pracovních míst, zaměstnání absolventů 

či uchazečů z úřadů práce), jestli nedošlo k porušení rozpočtové kázně dle 

zákona č. 218/2000 Sb. 

 Oddělení správy daní – zde pracovníci provádějí správu daně z příjmů 

fyzických i právnických osob, DPH, daně silniční, vybírají daňová přiznání 
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k dani z příjmů fyzických a právnických osob, dani silniční, srážkové dani 

a jejich průběžné zpracování, vyhodnocení nedůvěryhodnosti ke kontrole. 

Přijímají od poplatníků daňová přiznání, vystavují platební výměry, výzvy, 

rozhodnutí. Správce daně vyřizuje v rozsahu stanoveném zákonem opravné 

prostředky podané proti rozhodnutím územních finančních orgánů a dozorčí 

prostředky v oblasti své působnosti; provádí k tomu potřebné procesní 

úkony a vydává rozhodnutí podle příslušného zákona. Správce daně také 

vyřizuje žádosti o prominutí daně a příslušenství daně z příjmů právnických 

osob, pokud zákon stanoví pravomoc k prominutí; připravuje a zpracovává 

podklady k vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně 

z moci úřední, vydává rozhodnutí v oblasti placení daně z příjmů 

právnických osob (posečkání úhrady daně, rozložení úhrady daně na 

splátky). Referent oddělení vyměřovacího dále zpracovává: výzvy k podání 

daňových přiznání, výzvy k odstranění pochybností, žádosti o vrácení či 

převedení přeplatku, výkazy nedoplatků, platební výměry na úroky / penále 

z prodlení, dodatečné platební výměry (doměření daně po daňové kontrole), 

odepisování daňových nedoplatků, potvrzení o bezdlužnosti, o stavu 

osobního daňového účtu. Dále správce daně provádí místní šetření 

a vyhledávací činnost.  

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 

republiky, který zásadním způsobem mění strukturu daňové správy, na kterou jsme byli po 

léta zvyklí. Důvodem této změny je snaha o zvýšení výkonu, akceschopnosti a efektivity 

daňové správy, a také příprava na spuštění tzv. jednoho inkasního místa.  Od 1. 1. 2013 

tedy nahrazuje soustavu územních finančních orgánů Finanční správa České republiky. 

Stávající soustava územních finančních orgánů se skládá: 

 Generální finanční ředitelství; 

 8 finančních ředitelství; 

 199 finančních úřadů; 

 Specializovaný finanční úřad. 

 Orgány Finanční správy ČR od 1. 1. 2013 

 Generální finanční ředitelství; 

 Odvolací finanční ředitelství; 
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 14 finančních úřadů; 

 Specializovaný finanční úřad. 

Vytvoření nového orgánu - Odvolací finanční ředitelství, s působností pro celou 

Českou republiku, je zdůvodněno snahou o jednotnost v postupech odvolacího řízení. 

Doposud plnilo funkci odvolacího orgánu osm finančních ředitelství. Sídlo Odvolacího 

finančního ředitelství je v Brně. 

Specializovaný finanční úřad kromě stávajících pravomocí nově vykonává cenovou 

kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. 

Jako správci smluv je mu svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření 

(II. pilíř důchodové reformy) a komunikace s penzijními společnostmi. 

Finanční úřady jsou nově vybaveny krajskou územní působností. Sídla jednotlivých 

úřadů se nachází přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí 

finančního úřadu jsou jeho územní pracoviště, která jsou zřízena na všech místech, kde 

mají v roce 2012 sídlo „zanikající“ finanční úřady. 

Všechny finanční úřady od roku 2013, nad rámec kompetencí dnešních finančních 

úřadů, vykonávají také kontrolu dotací, finanční kontrolu a jsou pověřeny výběrem 

pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření 

na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva finanční úřady mohou rovněž 

přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů 

soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných 

svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy. 

Co se týká agendy podle starých FÚ a  nyní v rámci ÚzP, došlo k rozšíření zejména 

působnosti v rámci regionu tzv. „územní působnosti“. V  praxi to znamená, že pracovníci 

ÚzP mohu činnost správce daně vykonávat v celé působnosti Finančního úřadu pro 

Ústecký kraj. I nadále se řídí daňovým řádem, provádí vyhledávací činnost, daňové 

kontroly, místní šetření, dožádání, součinnosti, apod. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU A 

SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ 

Marketingový výzkum poskytuje informace pomáhající marketingovým 

manažerům rozpoznávat a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby /Tull-Hawkins 

1990, s.5/. Marketingový výzkum zahrnuje plánování, sběr a analýzu dat, která jsou 

relevantní pro marketingové rozhodování a komunikaci výsledků této analýzy řídícím 

pracovníkům /McDaniel – Gates 2002, s.6/. [1] 

Marketingový výzkum poskytuje empirické informace o situaci na trhu, především 

o zákaznících. Tyto informace jsou získávány na základě systematických 

a objektivizovaných metodologických postupů, které respektují specifika složité sociálně-

ekonomické reality.  

3.1 Historické kořeny marketingového výzkumu 

Historie marketingového výzkumu je poměrně bohatá, začíná již v 19. století. 

V roce 1824 se v USA poprvé uskutečnil empirický výzkum chování a rozhodování voličů 

v prezidentských volbách. O sto let později obohatila generace nastupujících výzkumníků 

v čele s G. Gallupem a E. Roperem tyto výzkumy především o statisticky propracované 

postupy výběru reprezentativního vzorku respondentů.[1] Výzkumy chování a rozhodování 

voličů jsou právem považovány za počátky marketingového výzkumu. Z historie je zřejmé, 

že marketingový výzkum navazuje na tradice sociologického výzkumu a výzkumu 

veřejného mínění. Marketingový výzkum se věnuje především poznávání trhu (zákazníků, 

dodavatelů, odběratelů) a je dlouhodobější prací. Kombinuje hned několik výzkumných 

postupů, uplatňuje náročnější statistické zpracování, porovnává a vyhodnocuje výsledky 

získané z různých zdrojů a dochází tím k hlubším poznatkům a souvislostem.  

3.2 Druhy marketingového výzkumu 

Rozlišujeme primární a sekundární marketingový výzkum 

 Primární – zahrnuje vlastní zjištění hodnot vlastností u samotných 

jednotek. Jedná se o tzv. sběr informací v terénu, ať už si jej realizátoři 

provádějí vlastními silami nebo si k tomu najímají spolupracující instituci 

– tazatele.  
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 Sekundární – znamená dodatečné, další využití dat (zejména v podobě 

jejich nového statistického zpracování a nové interpretace), která již dříve 

někdo shromáždil a zpracoval jako primární výzkum třeba pro jiné cíle a 

jiné zadavatele.  

U sekundárního výzkumu je ovšem podstatný rozdíl mezi tím, zda máme 

k dispozici data neagregovaná (tj. v původní podobě hodnot zjištěných za každou 

jednotku), oproti datům již agregovaným, kdy jsou hodnoty vlastností sumarizované za 

celý soubor, případně zpracované do podoby statistických hodnot (procenta, průměry, 

rozptyly, koeficienty). Hlavní výhodou neagregovaných sekundárních dat je to, že se jedná 

o údaje přímo za jednotky (respondenty) objektu, tzn. můžeme si je znovu statisticky 

zpracovat zcela podle svých potřeb. Ovšem získat taková neagregovaná data je finančně i 

časově náročnější (např. v archivech sociálních výzkumů), než získat údaje agregované, 

které jsou např. v publikacích Českého statistického úřadu, v závěrečných zprávách 

marketingových výzkumů, v odborných publikacích atd. [1] 

Marketingový výzkum jako cílevědomá a organizovaná činnost se skládá z těchto 

hlavních aktivit: 

 shromažďování 

 specifikace 

 analýza 

 interpretace informací  

Tyto aktivity umožňují: porozumět prostředí, identifikovat příležitosti, formulovat směry 

marketingové činnosti a hodnotit tak její výsledky. Základní úlohou marketingového 

výzkumu je problém přesně identifikovat a převést ho do podoby, kdy může být řešitelný. 

Dalším úkolem je problém analyzovat a to na základě všech dostupných informací a 

názorů na problematiku.  

Další částí marketingového výzkumu je sestavení plánu, který by měl obsahovat: 

 specifikace informací, které budou shromažďovány,  

 způsob sběru informací s uvedením formy 

 metody zpracování dat, rozpočet výzkumu, 

 stanovení přesných specifických úkolů 

Autorka této práce provedla marketingový výzkum typickou metodou a to dotazováním.  
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Prostřednictvím záznamového média (písemná forma – dotazník) získáváme kontakt s 

respondentem průzkumu. Cílem je získat co nejvěrohodnější údaje o charakteristikách 

zkoumaných jevů. 

 

Dotazníkové šetření se skládá z několika základních fází:  

 adaptace (úvod) – je zde vysvětlen cíl šetření; popsán způsob vyplňování 

otázek;  snaha motivovat respondenta (vzbudit jeho zájem),  

 kontakt – dotazování by mělo být založeno na jednoduchých otázkách s 

jasně danými odpověďmi,  

 dosažení vytyčeného cíle – sběr informací, které jsou podstatné pro řešení 

vytyčeného úkolu. 

Součástí je i kontrola relevantnosti odpovědí, - závěr dotazování - obsahem by měly být 

otázky odstraňující napětí. Vhodné je vložení otázek, které umožní emocionální vyjádření 

dotazovaného, případně jeho názoru  

Pro účely dotazníkového šetření je používáno několik typů otázek:  

 Funkcionální otázky: kontaktní, funkcionálně psychologické (odstranění 

napětí při přechodu mezi tématy), filtrační (zjišťujeme, zda je dotazovaný 

cílem šetření daného problému), kontrolní (ověření věrohodnosti získaných 

dat) 

 Obsahové otázky: otázky o faktech (zjišťujeme věk, pohlaví, vzdělání atd.), 

otázky o znalostech a vědomostech, otázky o postojích a motivech. 

 Otevřené otázky: odpovědi vytváří dotazovaný, respondent sděluje svůj 

vlastní názor, svobodně, vlastními slovy, podle svého. Nepředkládáme 

respondentovi žádné varianty odpovědí. Tyto otázky mají velkou 

vypovídací schopnost, ale na zpracování jsou velmi obtížné. Do otevřených 

otázek řadíme otázky s otevřeným koncem jako: volné, asociační, volné 

dokončovací věty, dokončení povídky, dokončení obrázku, dokončení 

tematického námětu.  Výhodou otevřených otázek je to, že mohou být pro 

dotazovaného podnětem k zamyšlení, k tomu, že si vybaví, co jej nejvíce 

zaujalo a co považuje za nejvýznamnější, a je ponechána volnost 

v odpovědi.  
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 Uzavřené otázky: respondentovi je nabídnuta možnost jedné nebo více 

možných odpovědí. Předem uvádějí (nabízí) několik možných variant 

odpovědí, ze kterých je respondent nucen si vybrat jednu nebo několik. 

Výhodou je zejména rychlé a snadné vyplnění otázky a také nasměrování 

respondenta na to, co nás zajímá. Nevýhodou je nutnost vyjadřovat se 

v daných variantách, které respondent nemusí považovat za náležitě vhodné, 

přesné a výstižné.  

Uzavřené otázky dělíme na:  

 dichotomické otázky – dvě možné volby – ano × ne,  

 trichotomické otázky – tři možné volby – ano × ne × nevím,  

 polytomické otázky – možnost více odpovědí; jsou rozděleny na výběrové 

otázky (výběr jedné odpovědi) a výčtové otázky (výběr jedné nebo více 

odpovědí), baterie otázek – soustředění na řadu otázek, které by byly 

dotazovány odděleně, škálové otázky. [1] 

Polootevřené otázky  

Tyto otázky jsou kombinací otevřených a uzavřených otázek. Respondentovi je 

nabídnuto několik odpovědí a v případě, že si nevybere ani jednu z nich, tak má možnost 

sdělit svůj názor. 

 

3.3 Spokojenost zaměstnanců  

Spokojenost lze v souladu s obecným jazykovým územím chápat jako „stav 

nasycení“ (spokojený je ten, jehož potřeby a přání se splnily). Se spokojeností má 

bezpochyby něco společného také pracovní motivace.  

Systém odměňování zaměstnanců 

Systém odměňování zaměstnanců se skládá ze vzájemně propojených politik, 

procesů a praktických postupů organizace při odměňování zaměstnanců podle jejich 

přínosu, dovedností a schopností a jejich tržní hodnoty. Je utvářen v rámci filozofie, 

strategie a politiky odměňování organizace a zahrnuje uspořádání procesů, praxe, struktur 
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a postupů, které zabezpečují a udržují vhodné typy a úrovně mezd a platů, 

zaměstnaneckých výhod a jiných forem odměny.  

 Systém odměňování se skládá z peněžních odměn, tedy z pevné a pohyblivé mzdy 

a zaměstnaneckých výhod, které v úhrnu tvoří celkovou odměnu. Systém také zahrnuje 

nepeněžní odměny, uznání, ocenění, úspěch, odpovědnost a osobní růst a v mnoha 

případech procesy řízení pracovního výkonu 

Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám 

peněžní odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je každoroční 

dovolená na zotavenou. Cíle politiky a praxe zaměstnaneckých výhod organizace jsou: 

 poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odměn, které by 

umožnily jak získat, tak i udržet vysoce kvalitní zaměstnance; 

 uspokojovat osobní potřeby zaměstnanců; 

 posilovat oddanost a vědomí závazku zaměstnanců vůči organizaci; 

 poskytovat některým zaměstnancům daňově zvýhodněný způsob odměny. 

Zaměstnanecké výhody mohou být rozděleny do následujících kategorií: 

 Penzijní systémy: tyto systémy jsou obecně považovány za nejdůležitější 

zaměstnaneckou výhodu. 

 Osobní jistoty: jedná se o výhody, které posilují osobní jistoty zaměstnance a jeho 

rodiny formou nemocenského, zdravotního, úrazového nebo životního pojištění.  

 Finanční výpomoc: půjčky, výpomoc při koupi domu, pomoc při stěhování a slevy 

na zboží a služby vyráběné nebo poskytované společností. 

 Osobní potřeby: oprávnění, která jsou uznáním vzájemného vztahu mezi prací 

a domácími potřebami nebo povinnostmi, např. dovolená na zotavenou a jiné formy 

dovolené, péče o děti, přerušení kariéry (období, kdy zaměstnanec přerušuje kariéru 

v souvislosti se studiem nebo mateřstvím a poté se vrací na stejnou práci), 

poradenství při odchodu do důchodu, finanční poradenství a osobní poradenství 

v období krizí, posilovny a rekreační zařízení. 

 Podnikové automobily a benzin: stále velmi oceňovaná výhoda i přes skutečnost, 

že automobily jsou nyní mnohem výrazněji zdaňovány. 



Radka Dornová: Průzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci 

 

2013  10 

 

 Jiné výhody, které zvyšují životní úroveň zaměstnanců, jako jsou dotované 

stravování, příplatky na ošacení, úhrada telefonních výloh, mobilní telefony (spíše 

jako „ozdoba“ či výraz postavení než nezbytnost) a kreditní karty. 

 Nehmotné výhody: charakteristiky organizace, které přispívají ke kvalitě 

pracovního života a činí ji atraktivním místem, kde stojí za to být zaměstnán. 

 

Motivace 

     Z ekonomického hlediska jde o záměrné vytváření pravidel a podmínek působících 

na člověka v pracovním procesu tak, aby vynakládal pracovní energii v souladu se 

záměrem vedení organizace. Motivace znamená vytvořit u lidí vnitřní zájem, ochotu 

a chuť se angažovat při plnění jim svěřených úkolů. Motivaci můžeme vyjádřit i jako 

řetězec návazných reakcí kdy pocit potřeby vede ke vzniku přání dosáhnout určitého 

cíle. Motivovat znamená vyvolat určitou aktivitu. Tato aktivita musí po určitou dobu 

trvat a směřovat k požadovanému cíli. Člověk vyvíjí svoji aktivitu uvědoměle.  

 

Přehled motivačních teorií: 

 Teorie potřeb (Maslow) 

 Teorie lidských vztahů (Mayo) 

 Motivačně-hygienická teorie (Herzberg) 

 

Maslowova teorie potřeb: 

Potřeba – je vnitřní stav jedince, který signalizuje, že se některá z podmínek jeho života 

odchýlila od optima. Zpravidla to je důsledek nedostatku či přebytku. 
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Maslowova pyramida potřeb: 

 

Obrázek 1 - Schéma č. 1 [zdroj] 

 

Maslowova pyramida (potřeb) je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký 

psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943.  Podle této teorie má člověk pět 

základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší - společně pak tvoří jakousi pomyslnou 

„pyramidu“): 

1. fyziologické potřeby 

2. potřeba bezpečí, jistoty 

3. potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti   

4. potřeba uznání, úcty 

5. potřeba seberealizace 

První čtyři kategorie Maslow označuje jako nedostatkové potřeby a pátou kategorii 

jako potřeby existence (bytí) nebo růstové potřeby. Všeobecně platí, že níže položené 

potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik 

méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Toto však není možné tvrdit zcela 

bezvýhradně a je dokázáno, že uspokojování vyšších potřeb (estetických, duchovních) 

může napomoci v krajních situacích (nouze, nedostatek, strádání) lidského života, ve 

kterých je možnost uspokojování nižších potřeb omezena či znemožněna (například v 

prostředí koncentračních táborů, o čemž referovali např. Viktor Frankl anebo Konrad 

Loren. Za nejvyšší považuje Maslow potřebu seberealizace, čímž označuje lidskou snahu 

naplnit svoje schopnosti a záměry. [8] 
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Abraham Maslow vycházel ze svého přesvědčení, že výkon pracovníků je možné 

zvyšovat až k přirozeným fyziologickým hranicím pokud budou uspokojovány nejen 

materiální, ale i sociální potřeby, t.j. potřeby seberealizace, sebeaktualizace, 

sebeuskutečnění, sociální sounáležitosti  k někomu nebo k něčemu, tvořivosti, bezpečí, 

jistoty, postavení apod. [9] K saturaci (naplnění, uspokojení) většiny potřeb dochází právě 

v pracovním procesu. Přínosem této školy je, že se snaží brát jakoukoliv lidskou organizaci 

jako systém zajišťující integritu osobních zájmů jakož i zájmů dotyčné organizace. 

Paradoxem je, že mnozí lidé o seberealizaci nestojí, jsou motivováni jen nižšími 

fyziologickými potřebami, klidem a pohodlím. 

1. Fyziologické potřeby: primární potřeby lidského těla (jídlo, pití, pohyb, oblečení, 

bydlení, teplo, světlo, prostor,…). Nejsou-li tyto potřeby uspokojeny, pak dominují a žádné 

další potřeby člověka nemotivují. Jakmile jsou fyziologické potřeby uspokojeny, nastupuje 

další (vyšší) úroveň. 

2. Potřeba bezpečí a existenční jistoty: stabilita a jistota zaměstnání, zaměstnanecké 

výhody, osvobození od strachu, potřeba pořádku, zákona, ochrana.  

3. Společenské potřeby: tyto potřeby se vztahují k společenské povaze lidí a jejich potřebě 

sdružování a touze po přátelství (dobré pracovní vztahy, sdružování, přátelství, láska, 

informace, kontakt, společenské uplatnění, stabilita pracovní skupiny, příležitost k sociální 

interakci,…).  

4. Potřeba uznání: dosáhnout úspěchu, respektu (vážnosti, úcty, ohledu), potřeba 

sebedůvěry, samostatnosti, pozornosti, pochvaly, veřejné uznání dobrého výkonu, 

pověřování odpovědností. Uspokojení těchto potřeb vede k pocitu sebedůvěry a prestiže. 

5. Potřeba seberealizace: Maslow definuje tyto potřeby jako „touhu člověka být víc a víc 

než je, být vším, čím je člověk schopen se stát“, znamená to, že člověk chce plně realizovat 

svůj talent a schopnosti. Jinými slovy, ať je člověk univerzitním profesorem, podnikovým 

manažerem, rodičem nebo sportovcem, chce být v této roli zdatný a úspěšný (potřeba 

vědění, porozumění, růstu, estetické potřeby, příležitost k povýšení, motivace k vyšším 

cílům). 

Motivační účinnost pracovníka závisí na: 

 Vyspělosti, inteligenční a mentální úrovni 

 Charakteru práce, kterou vykonává, a její společenské prestiži 
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 Sociálním postavení jedince 

 Celkové sociální a ekonomické úrovni společnosti 

 

Motivační faktory 

 Mezi motivační faktory řadíme: Systém odměňování, osobnost manažera, cíl, 

kontrola jako zpětná vazba, možnost spolurozhodovat, image firmy, možnost postupu 

a kariéry, vedlejší výhody a sociální program, náplň práce, perspektivnost a firemní 

kultura.  
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4 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 

Průzkum byl prováděn ve vybrané organizaci formou dotazníkového šetření, v období 

od 26. 11. 2012 do 10. 12. 2012. Celkem bylo rozdáno 50 ks dotazníků a zpět bylo vráceno 

48 ks dotazníků, což je 96ti % návratnost, z toho 10 % bylo mužů a 90 % respondentek 

byly ženy. Toto zastoupení koresponduje i se zastoupením mužů a žen ve vybrané 

organizaci.  

V úvodu dotazníku jsou respondenti seznámeni s důvodem jeho vyplnění a také s tím, 

že dotazník je anonymní a jimi poskytnuté údaje nebudou zneužity.  

Dotazník je rozdělen na čtyři části: 1. část obsahuje základní údaje o respondentech, 

jako je věk, dosažené vzdělání či jak dlouho pracují ve státní správě. 2. část se zabývá 

spokojeností zaměstnanců – tzn. jak jsou spokojeni se svou prací nebo atmosférou na 

pracovišti, jak hodnotí vybavenost svého pracovního prostředí, zda mají možnost si zvýšit 

si svoji kvalifikaci, jestli se zaměstnancům dostává pochvaly od svého nadřízeného a jestli 

nadřízeného můžou požádat v případě potřeby o radu, nebo proč právě pracují ve státní 

správě. 3. část dotazníku se věnuje systému odměňování, např. zda jsou zaměstnanci 

spokojeni se systémem odměňování ve vybrané organizaci, odpovídá-li jejich platové 

zařazení práci, kterou vykonávají nebo jestli je při práci motivuje výše jejich mzdy.  4. část 

se týká zaměstnaneckých výhod ve vybrané organizaci, tzn. zda zaměstnanci vědí, které 

výhody jsou jim poskytování a jestli je čerpaní, a dále které zaměstnanecké výhody jsou 

pro zaměstnance nejdůležitější či kterou z výhod naopak postrádají. 

Nejpočetnější skupinou byli respondenti ve věkové skupině 31-45let, 21 respondentů 

(44 %), dále odpovědělo 16 respondentů (33 %) ve věkové skupině 46 - 55let,  

7 respondentů (15  %) ve věkové skupině 56 a více let, a 4 respondenti (8  %) ve věkové 

skupině 18 - 30let. Z uvedených odpovědí vyplývá, že nejpočetnější věkovou skupinu tvoří 

respondenti v produktivním věku 31 - 45let. 
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Graf č. 1: Věk respondentů [vlastní, 2013] 

Otázka č. 3 je zaměřena na nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců pracujících ve 

vybrané organizaci. 30 respondentů (66 %) odpovědělo, že má SŠ vzdělání, vysokoškolské 

vzdělání má 17 respondentů (35 %), a vyšší odborné vzdělání absolvoval 1 respondent (2 

%). 

 

Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání [ vlastní, 2013] 

Otázka č. 4 je zaměřena na zjištění délky zaměstnání respondentů ve státní správě. 

Nejpočetnější skupinu respondentů, 60 % (tj. 29 respondentů), tvoří zaměstnanci, kteří 

mají více než 10letou praxi ve státní správě, 11 respondentů (23 %) odpovědělo, že ve 

státní správě pracuje v rozmezí 6 - 10let a pouze 8 respondentů (17 %) do 5let. 
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Graf č. 3: Délka zaměstnání ve státní správě [ vlastní, 2013] 

Otázka č. 5 se týká celkové spokojenosti zaměstnanců se svou prací 

24 respondentů (50 %) na tuto otázku odpovědělo, že jsou částečně spokojeni, 16 

respondentů (33 %) je se svou prací spíše nespokojeno, 7 respondentů (15 %) je spokojeno 

a 1 respondent (2 %) je velmi nespokojen se svou prací. Z průzkumu vyplývá, že více než 

polovina dotázaných respondentů, tj. 65 % je se svou prací ve vybrané organizaci 

spokojena. 

 

Graf č. 4: Celková spokojenost se svou prací  [vlastní, 2013] 
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Otázka č. 6 je zaměřena na spokojenost s celkovou atmosférou na pracovišti. Na tuto 

otázku odpovědělo 21 respondentů (44 %), že jsou s celkovou atmosférou spokojeni, 13 

respondentů (27 %) je spíše nespokojeno, 11 respondentů (23 %) je spokojeno a 3 

respondenti (6 %) jsou s celkovou atmosférou velmi nespokojeni. Celkem tedy až 67 % 

z dotázaných je s celkovou atmosférou ve vybrané organizaci spokojeno, pouze 33 % je 

spíše nespokojeno.  

 

Graf č. 5: Spokojenost s celkovou atmosférou na pracovišti  [ vlastní, 2013] 

 

Otázka č. 7 se týká vybavenosti pracovního prostředí. Na tuto otázku odpovědělo 22 

respondentů (46 %), že je s vybaveností pracovního prostředí částečně spokojeno, 17 

respondentů (35 %) je spokojeno, 8 respondentů (17 %) je spíše nespokojeno a 1 

respondent (2 %) je velmi nespokojen. Průzkum prokázal, že až 81 % zaměstnanců je 

spokojeno s tím, jak je vybaveno jejich pracovní prostředí ve vybrané organizaci a pouze 

19 % spokojeno není.  
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Graf č. 6: Vybavenost pracovního prostředí  [ vlastní, 2013] 

 

 

Otázka č. 9  je zaměřena na to, proč respondenti právě pracují ve státní správě. 

Z průzkumu vyplývá, že pro 37 % respondentů je hlavním důvodem, proč právě pracují ve 

státní správě, dopravní dostupnost, 14 % z dotázaných uvedlo mzdu, 12 % pracovní 

podmínky, 9 % pracovní prostředí, 7 % profesní růst, 5 % kolektiv a 2 % zaměstnanecké 

výhody. 

 

Graf č. 9: Proč pracujete právě ve státní správě  [vlastní, 2013] 
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Otázka č. 10 je zaměřena na spokojenost s možností dalšího vzdělávání. Z provedeného 

dotazníkového šetření vyplývá, že s možností dalšího vzdělávání je spokojeno 19 

respondentů (40 %),  16 respondentů (33 %) je nespokojeno a 13 respondentů (27 %) je 

spokojeno částečně. Na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno, že až 67 % 

zaměstnanců je spokojeno s možností dalšího vzdělávání 

 

Graf č. 10:  Spokojenost s možností dalšího vzdělávání  [ vlastní, 2013] 

 

Otázka č. 11 se týká  možnosti  si zvýšit si svou kvalifikaci v rámci vybrané organizace.Na 

tuto otázku odpovědělo 24 respondentů (50 %), že má možnost si zvýšit svou kvalifikaci 

a 24 respondentů (50 %) tuto možnost nemá. Z toho vyplývá, že 50% zaměstnanců, kteří 

nemají možnost si zvýšit svou kvalifikaci v rámci vybrané organizace, chybí informace, 

které jsou dostupné na www.stránkách vybrané organizace, nástěnkách atd.  
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Graf č. 11:  Možnost si zvýšit si svou kvalifikaci v rámci vybrané organizace  [ vlastní, 2013] 

 

Otázka č. 12 je zaměřena na možnost se v případě potřeby obrátit na svého nadřízeného. 

Na tuto otázko 19 respondentů (40 %) odpovědělo „určitě ano“, 19 respondentů (40 %) 

odpovědělo „spíše ano“, 9 respondentů (18 %) odpovědělo „spíše ne“ a 1 respondent (2 %) 

odpověděl „určitě ne“. Z průzkumu vyplývá, že až 80 % zaměstnanců má možnost se 

v případě potřeby obrátit na svého nadřízeného, což vypovídá o dobrých vztazích mezi 

nadřízenými a podřízenými ve vybrané organizaci. 

 

Graf č. 12: Možnost se v případě potřeby obrátit na svého nadřízeného  [vlastní, 2013] 
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Otázka č. 13 je zaměřena na to, jestli se respondentům dostává se pochvaly od svého 

nadřízeného za dobře provedenou práci. Na tuto otázku odpovědělo 22 respondentů (46 

%), že pochvaly se jim spíše nedostává, 14respondentů (29 %) odpovědělo „spíše ano“, 

8respondentům (17 %) se pochvaly určitě dostává a 4 respondenti (8 %) odpověděli „určitě 

ne“. Z průzkumu je patrné, že nadpoloviční většině z dotázaných zaměstnanců, tj. 54 %, se 

bohužel pochvaly od nadřízeného nedostává. Vzhledem k tomu, že pochvala zaměstnance 

je jedna z forem motivace, mělo by vedení vybrané organizace podniknout opatření ke 

zlepšení této situace.  

 

Graf č. 13: Pochvaly od svého nadřízeného za dobře provedenou práci [vlastní, 2013] 

 

Otázka č. 14 se týká možností, co by mohlo zvýšit spokojenost respondentů ve vybrané 

organizaci. Více než třetina z dotázaných respondentů (39 %) odpověděla, že ke zvýšení 

jejich spokojenosti ve vybrané organizaci přispěje zejména vyšší plat. 26 % respondentů 

by ocenilo lidský přístup, 14 % z dotázaných uvádí pomoc s profesním rozvojem, 6 % 

respondentů by chtělo vykonávat jiný druh práce a 5 % respondentů by uvítalo lepší 

pracovní prostředí. Z průzkumu tedy vyplývá, že nejvíce motivujícím důvodem ke 

spokojenosti zaměstnanců vybrané organizace je vyšší plat.  
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Graf č. 14: Zvýšení spokojenosti ve vybrané organizaci [vlastní, 2013] 

Otázka č. 15 se týká spokojenosti se systémem odměňování. Na tuto otázku odpovědělo 23 

respondentů (48 %), že je spíše nespokojeno, 13 respondentů (27 %) je spokojeno 

částečně, 9 respondentů (19 %) je velmi nespokojeno a 3 respondenti (6 %) jsou se 

systémem odměňování velmi spokojeni. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že 

nadpoloviční většina, až 67 % z dotázaných respondentů, není spokojeno se systémem 

odměňování ve vybrané organizaci. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci jsou placeni podle 

„tabulkového systému“, 67 % nespokojených je odpovídající hodnota.  

 

Graf č. 15: Spokojenost se systémem odměňování [vlastní, 2013] 
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Otázka č. 16 se týká platového zařazení respondentů, jestli jejich mzda odpovídá práci, 

kterou vykonávají. Na tuto otázku odpovědělo 39 respondentů (81 %) odpovědělo, že 

jejich platové zařazení neodpovídá práci, kterou vykovávají, 9 respondentů (19 %) 

odpovědělo, že platové zařazení, odpovídá.  

 

Graf č. 16: Odpovídá Vaše platové zařazení práci, kterou vykonáváte [vlastní, 2013] 

 

Otázka č. 17 je zaměřena na to, zda respondenty motivuje při práci výše mzdy. Na tuto 

otázku odpovědělo 22 respondentů (46 %), že je výše mzdy spíše nemotivuje, 11 

respondentů (23 %) motivuje mzda částečně, 8 respondentů (17 %) mzda vůbec 

nemotivuje a 7 respondentů (14 %) výše mzdy motivuje při práci. Vzhledem k sociálnímu 

prostředí, které je v daném okrese, dotázaní zaměstnanci uvedli, že je pro ně důležité, že 

vůbec mají práci a výše mzdy je již tolik nemotivuje.  
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Graf č. 17:  Motivuje Vás při práci výse Vaší mzdy  [vlastní, 2013] 

 

Otázka č. 18 se týká zaměstnaneckých výhod, které jsou respondentům poskytovány ve 

vybrané organizaci. Na tuto otázku odpovědělo 45 respondentů (94 %), že ví, které 

zaměstnanecké výhody jsou poskytovány a 3 respondenti (6 %) odpověděli, že neví, jaké 

výhody jsou jim poskytovány. Uvedených 6 % zaměstnanců zřejmě nemá dostatek 

informací, protože informace o zaměstnaneckých výhodách jsou uvedeny např. 

v kolektivní smlouvě vybrané organizace, na nástěnkách či na www.stránkách. 

 

Graf č. 17: Zaměstnanecké výhody, které jsou poskytovány [vlastní, 2013] 
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Otázka č. 19 je zaměřena na využívání stávajících zaměstnaneckých výhod. Na tuto otázku 

odpovědělo 45 respondentů (94 %), že zaměstnanecké výhody ve vybrané organizaci 

využívá, a 3 respondenti (6 %) odpověděli, že zaměstnanecké výhody nevyužívá. Protože 

6 % z dotázaných zaměstnanců ani nezná, které zaměstnanecké výhody jim jsou 

poskytovány, nemohou uvedené výhody ani využívat. 

 

Graf č. 18: Využíváte stávající zaměstnanecké výhody  [vlastní, 2013] 

 

 

Otázka č. 20 je zaměřena na ty zaměstnanecké výhody, které jsou pro respondenty vybrané 

organizace nejdůležitější. Z provedeného průzkumu vyplývá, že pro 42 % dotázaných 

respondentů je nejdůležitější zaměstnaneckou výhodou dovolená navíc. Pro 16 % jsou 

důležité stravenky, pro 11 % respondentů je důležitý příspěvek na penzijní pojištění. 

Příspěvek na zdraví a vitamíny je důležitý pro 6 % respondentů, a 9 % z dotázaných 

respondentů preferuje příspěvek na kulturu.  
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Graf č. 20: Které zaměstnanecké výhody jsou nejdůležitější  [vlastní, 2013] 

Otázka č. 21 je zaměřena na to, kterou zaměstnaneckou výhodu respondenti nejvíce 

postrádájí. Na tuto otázku 26 % dotázaných respondentů v průzkumu uvedlo, že ze 

zaměstnaneckých výhod ve vybrané organizaci nejvíce postrádá příspěvek na penzijní 

pojištění. 21 % zaměstnanců postrádá stravenky (od roku 2011 vybraná organizace již tuto 

zaměstnaneckou výhodu neposkytuje). Pro 13 % respondentů je důležitá firemní jídelna – 

vzhledem k tomu, že zaměstnanci ve vybrané organizaci používají k příchodu a ochodu ze 

zaměstnání čipové karty, tzv. „píchačky“, a na oběd je pouze 30 minut, je firemní jídelna 

pro většinu zaměstnanců velmi důležitá. Dostupnost nejbližšího stravování je asi 10minut 

chůze, čekání na obsluhu a doba konzumace oběda je cca 15-20minut. Pokud zaměstnanec 

uvedený časový limit na oběd nestihne, musí si čas, který je nad 30 minut, napracovat. 6 % 

z dotázaných respondentů postrádá ve vybrané organizaci možnost jazykových kurzů a 

5 % zaměstnanců chybí příspěvek na životní pojištění.  
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Graf č. 21: Kterou zaměstnaneckou výhodu nejvíce postrádáte [vlastní, 2013] 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ  

Dotazníkové šetření a následná analýza získaných dat umožňují poznat personální 

stránku vybrané organizace,vztahy mezi zaměstnanci a jejich problémy, pracovní prostředí 

a další faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost zaměstnanců.   

Péče o své zaměstnance a dobré jméno firmy na trhu práce my měly být prioritou 

každé firmy. 

Návrhy a doporučení jsou na základě údajů z dotazníku rozděleny do 4 oblastí: 

 spokojenost zaměstnanců ve firmě; 

 spokojenost se systémem odměňování; 

 spokojenost se zaměstnaneckými výhodami. 

5.1 Spokojenost zaměstnanců ve firmě 

Spokojenost zaměstnanců se dělí do několika různých bodů. V první řadě je to zejména 

pracovní prostředí, na kterém velmi záleží, protože zaměstnanec se by se měl při své práci 

cítit dobře a tím pak lépe vykonává svou činnost. 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina respondentů je se svou 

prací  (viz. Graf č. 5 – Otázka č. 5), s celkovou atmosférou na pracovišti (viz. Graf č. 6 – 

Otázka č. 6) a vybaveností pracovního prostředí (viz. Graf č. 7 – Otázka č. 7) spokojena. 

Mezi hlavní důvody, proč respondenti pracují ve státní správě (viz. Graf č. 9 – Otázka č. 9) 

patří dopravní dostupnost, pracovní podmínky a mzda. S možností dalšího vzdělávání (viz. 

Graf č. 10 – Otázka 10) je převážná většina zaměstnanců také spokojena. Dále s možností 

se v případě potřeby obrátit na svého nadřízeného (viz. Graf č. 11 – Otázka č. 11) je 

spokojena velká část  dotázaných respondentů (až 80 %), ale v co se týká pochvaly od 

svého nadřízeného za dobře vykonanou práci, je nadpoloviční většina zaměstnanců 

nespokojena. Proto autorka bakalářské práce navrhuje jako doporučení č. 1, aby nadřízení 

ve vybrané organizaci byli ke svým podřízeným vstřícnější a častěji je chválili za dobře 

vykonanou práci. Motivovaný a spokojený zaměstnanec je pro každou vybranou 

organizaci jen přínosem. 
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5.2 Sytém odměňování 

Finanční ohodnocení je mezi dotázanými respondenty chápáno jako nejsilnější 

faktor k jejich spokojenosti ve vybrané organizaci.  

Dle dotazníkového šetření je se systémem odměňování (viz. Graf č. 15 – Otázka č. 

15) nespokojena většina zaměstnanců (tj. 67 %), platové zařazení (viz. Graf č. 16 – Otázka 

č. 16) podle zjištění neodpovídá u převážné většiny z dotázaných respondentů (až u 81 %). 

Výše mzdy také velkou část respondentů nemotivuje (viz. Graf č. 17 – Otázka č. 17). 

Autorka bakalářské práce jako doporučení č. 2 navrhuje vybrané organizaci firmě 

přemýšlet o možnosti zvýšení mezd do budoucna, o zvýšení motivace svých zaměstnanců 

alespoň zvýšením zvláštních a osobních příplatků, a častějšími odměnami.  

5.3 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou také důležitým motivačním prostředkem a 

zaměstnance tak vede k jejich spokojenosti.  

Dle dotazníkového šetření jsou pro naprostou většinu z dotázaných respondentů 

nejdůležitějšími zaměstnaneckými výhodami (viz. Graf č. 20 – Otázka č. 20) dovolená 

navíc, stravenky a příspěvek na penzijní pojištění. 

Dále bylo také zjištěno, že mezi zaměstnanecké výhody, které zaměstnanci nejvíce 

postrádají ve vybrané organizaci (viz. Graf č. 21 – Otázka č. 21) patří příspěvek na penzijní 

pojištění, stravenky, firemní jídela a dovolená navíc. Jako doporučení č. 3 navrhuje autorka 

bakalářské práce vybrané organizaci zavedení příspěvku na penzijní pojištění a možnost 

zřízení firemní jídelny či jiného stravovacího zařízení v blízkosti vybrané organizace.  
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6 ZÁVĚR 

V bakalářské práci autorka vymezila a definovala oblast marketingové průzkumu 

a především postup v rámci dotazníkového šetření, a věnuje se marketingovému výzkumu 

a analýze spokojenosti zaměstnanců.  

Další část bakalářské práce zahrnuje již samotný průzkum spokojenosti a motivace 

zaměstnanců ve vybrané organizaci. Průzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření, 

kdy bylo rozdáno 50 ks dotazníků a zpět bylo vráceno 48 ks dotazníků, což je 96ti % 

návratnost. Dotazník je složen ze 4 částí (základní údaje, spokojenost, systém odměňování 

a zaměstnanecké výhody). Jeho vzor je v příloze bakalářské práce. Respondenti odpovídali 

v dotazníku na 21 otázek. Díky oslovení většího počtu respondentů a vysoké návratnosti, 

bylo dosaženo kvalitně vypovídajícího vzorku zaměstnanců vybrané organizace, ze kterého 

lze vycházet v případě potřeb daného podniku. Z odpovědí vyplynula míra spokojenosti 

a potřeb zaměstnanců a díky přiloženým grafům je i pro nezasvěceného kvalitním 

výchozím materiálem pro případné pracovní využití.  

Závěrečná část bakalářské práce se zabývá výsledky analýzy dotazníkového šetření: 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina respondentů je se svou 

prací, s celkovou atmosférou na pracovišti a vybaveností pracovního prostředí spokojena. 

Mezi hlavní důvody, proč respondenti pracují ve státní správě patří dopravní dostupnost, 

pracovní podmínky a mzda. S možností dalšího vzdělávání je převážná většina 

zaměstnanců také spokojena. Dále s možností se v případě potřeby obrátit na svého 

nadřízeného je spokojena velká část  dotázaných respondentů (až 80 %), ale v co se týká 

pochvaly od svého nadřízeného za dobře vykonanou práci, je nadpoloviční většina 

zaměstnanců nespokojena. Proto autorka bakalářské práce navrhuje jako doporučení č. 1, 

aby ve vybrané organizaci více dbali na to, aby byli nadřízení ke svým podřízeným 

vstřícnější a častěji je chválili za dobře vykonanou práci. Motivovaný a spokojený 

zaměstnanec je pro každou vybranou organizaci jen přínosem. Dle dotazníkového šetření 

je se systémem odměňování nespokojena většina zaměstnanců (tj. 67 %), platové zařazení 

podle zjištění neodpovídá u převážné většiny z dotázaných respondentů (až u 81 %). Výše 

mzdy také velkou část respondentů nemotivuje. Dle dotazníkového šetření jsou pro 
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naprostou většinu z dotázaných respondentů nejdůležitějšími zaměstnaneckými výhodami 

dovolená navíc, stravenky a příspěvek na penzijní pojištění. 

Dále bylo také zjištěno, že mezi zaměstnanecké výhody, které zaměstnanci nejvíce 

postrádají ve vybrané organizaci patří příspěvek na penzijní pojištění, stravenky, firemní 

jídela a dovolená navíc. Jako doporučení č. 3 navrhuje autorka bakalářské práce vybrané 

organizaci zavedení příspěvku na penzijní pojištění a možnost zřízení firemní jídelny či 

jiného stravovacího zařízení v blízkosti vybrané organizace.  
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