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Abstrakt 

 

Název:  Sportovní aktivity jako součást zaměstnaneckých benefitů 

 

Cíle:   Cílem bakalářské práce je průzkum postoje zaměstnanců k 

zaměstnaneckým benefitům a zájmu o sportovní aktivity jako jedné z 

forem zaměstnaneckých benefitů.  

 

Metody:  Ke splnění hlavního cíle bakalářské práce byl potřeba sběr primárních 

dat. Výzkum využíval kvantitativní metodu, konkrétně dotazníkové 

šetření. Elektronický dotazník, který byl rozšířen mezi zaměstnance 

nejmenované státní organizace, pak zprostředkoval získaná data potřebná 

pro následnou interpretaci výsledků.      

      

Výsledky:  Zaměstnanecké benefity jsou nedílnou součástí nefinančního odměňování 

zaměstnanců. Zároveň představují důležitý nástroj pro zvyšování 

konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu práce. Získané výsledky 

ukazují, že stejně tak jsou vítané i benefity z oblasti sportu. V obou 

případech však musí zaměstnavatelé nabídku poskytovaných benefitů co 

nejvíce přizpůsobit preferencím a přáním zaměstnanců a aktuálním 

trendům. 

 

Klíčová slova: zaměstnavatel, zaměstnanec, odměna, volný čas, motivace, sport 

  



 

 

Abstract 

 

Title:   Sports activities as one part of employees benefits 

 

Objectives:   The target of my bachelor study is to explore an approach of employees 

of one not specified governmental organization to employees benefits 

and to their interest in sports activities as one part of employees benefits. 

 

Methods:   To achieve the main target of the bachelors study it was necessary to 

collect primary data.The research has used a quantitative method, namely 

the questionnaire investigation. The electronic questionnaire sent to the 

employees of one not specified governmental organization has then 

become a source of necessary data for following results interpretation. 

 

Results:   Employees benefits are an integral part of non-financial rewards of 

employees. At the same time the benefits represent an important tool for 

employers to increase their competitiveness on a labour market. 

Achieved results present that the benefits from sports sphere are also 

appreciated. But, the employers must in both cases adapt an offer of 

possible benefits to employees preferences and wishes, as well as to 

recent trends as much as possible. 

 

Keywords:    employer, employee, reward, leisure time, motivation, sport 
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1 ÚVOD 

Zaměstnanecké benefity představují výhody, které zaměstnavatel nabízí svým 

pracovníkům, aby podpořil jejich pracovní motivaci, výkony a budoval loajalitu svých 

zaměstnanců. Zaměstnanecké benefity jsou nepřímou součástí odměňování 

zaměstnanců a je zcela na zaměstnavateli, jaké úsilí a část svých nákladů vynaloží na 

poskytování těchto odměn. Je však důležité uvážit, že vhodně investované peníze do 

zaměstnanců se mohou několikanásobně vrátit v podobě spokojených, motivovaných a 

loajálních pracovníků. 

Situace na trhu práce je dnes taková, že mnoho firem má velké problémy najít 

kvalifikované a spolehlivé zaměstnance a následně si je udržet. Za současných dobrých 

ekonomických podmínek je nezaměstnanost velmi nízká, dle Českého statistického 

úřadu činila ke konci 1.čtvrletí jen 2 % (ČSÚ), a dobří pracovníci tedy nemají problém 

najít práci. Společnosti na tuto situaci musí reagovat, pouhá mzda dnes již k získání a 

udržení zaměstnanců nestačí. Vytvořené systémy zaměstnaneckých výhod umožní 

společnosti odlišit se od konkurence, a tak snadněji přilákat nové kvalitní uchazeče o 

práci. Tyto zaměstnanecké výhody mají různé formy – finanční, nefinanční, vzdělávací, 

výhody zaměřené na volný čas apod.   

Pro zaměstnavatele je samozřejmě složité vybrat vhodnou škálu zaměstnaneckých 

benefitů s ohledem na sociální skladbu zaměstnanců, na finanční možnosti 

zaměstnavatele, ale také s ohledem na nabídku na trhu, který umožňuje naplnění těchto 

benefitů.  

Tato bakalářská práce se konkrétněji zabývá benefitem, který má dle mého názoru 

mimo jiné i velký potenciál do budoucna, tedy sportovními benefity. Sport je v 

současné době součástí života velké části populace a jeho význam stále roste. Můžeme 

hovořit o celosvětovém fenoménu, který neustále nabývá na intenzitě. Jedná se o 

oblíbenou aktivitu stávající se součástí volného času lidí všech věkových kategorií. 

Navíc, v dnešní konzumní společnosti, představuje nezbytný prostředek k udržení 

fyzického a duševního zdraví. 

Poskytování benefitů z oblasti sportu může zaměstnavateli tedy kromě spokojených a 

loajálních zaměstnanců zajistit i zaměstnance zdravé. Takováto podpora zdraví svých 

pracovníků vede k nižší nemocnosti, k méně častým návštěvám lékaře, tedy k nižším 

absencím na pracovišti, k psychické spokojenosti a celkové pohodě.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Motivace a odměňování zaměstnanců 

V současném pracovním prostředí s vysokou fluktuací zaměstnanců musí společnosti 

vynaložit nemalé úsilí, aby přilákaly kvalifikovanou pracovní sílu a následně si své 

zaměstnance i přes silnou konkurenci na pracovním trhu udržely. Proto by měly být 

schopny své zaměstnance dostatečně motivovat a patřičně ocenit jejich výkony. Mzda 

samotná není jediným faktorem rozhodujícím o spokojenosti a loajalitě zaměstnanců a 

k motivaci zdaleka nestačí. Společnosti se proto snaží vytvářet atraktivní pracovní 

podmínky a poskytovat zajímavé finanční i nefinanční výhody a oblasti motivace a 

odměňování zaměstnanců přikládají čím dál tím větší význam. 

2.1.1 Motivace zaměstnanců 

Dle Armstronga (2015) vyjadřuje motivace sílu a směr chování a zahrnuje faktory, které 

nás ovlivňují, abychom se chovali určitým způsobem. Blažek (2014) ji pak vysvětluje 

jako psychologické důvody, neboli příčiny lidského jednání, které vysvětlují, proč 

člověk jedná určitým způsobem, což souvisí se snahou dosáhnout určitého cíle. 

Zjednodušeně řečeno je tedy motivace něco, co nás podněcuje k jednání a zároveň může 

být vysvětlením, proč jednáme jistým způsobem. 

2.1.2 Pracovní motivace  

Pracovní motivaci lze chápat jako ochotu člověka pracovat. Cílem každé společnosti by 

mělo být vytvořit takové podmínky a systém hodnocení, které by pracovníky vedly 

k plnému využití a dosažení jejich potenciálu. Dobře motivovaný pracovník pak často 

pracuje nad rámec jeho povinností, dosahuje lepších výsledků a práce ho těší. Naopak 

nedostatečně motivovaný pracovník často pracuje pouze pod dohledem nadřízených, je 

nestálý, povrchní a může mít odpor k práci (KOHOUTEK, 2002).  

Většina společností má zájem o co nejvyšší výkon svých zaměstnanců a snaží se přijít 

na to, jak vysoké úrovně nejen dosáhnout, ale i ji trvale udržet. Dobře motivovaní lidé 

mají jasně definované cíle a podnikají kroky vedoucí k dosažení těchto cílů 

(ARMSTRONG, 2009).  
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2.1.3 Maslowova teorie potřeb 

Americký humanistický psycholog Abraham H. Maslow uvedl v roce 1943 jím 

vytvořenou teorii hierarchii potřeb, známou jako Maslowova pyramida. Maslow se 

snažil vysvětlit, proč jsou lidé motivováni určitými potřebami v určitý čas. Dospěl k 

názoru, že lidské potřeby jsou uspořádány hierarchicky od těch nejdůležitějších po ty 

nejméně důležité a v tomto pořadí jsou i uspokojovány. Na prvním místě v pořadí 

důležitosti se nacházejí fyziologické potřeby a potřeby bezpečí (potřeby nižšího řádu, 

jež jsou naplňovány nejdříve). Následují sociální potřeby, potřeby uznání a potřeby 

seberealizace (potřeby vyššího řádu). (TANNER) 

Maslowovu teorii potřeb můžeme aplikovat i na oblast pracovní motivace v rámci které 

lze definovat uvedené skupiny následovně: 

 Fyziologické potřeby – stabilní zaměstnání, mzda 

 Potřeby jistoty a bezpečí – stabilní prostředí, férové jednání, zdravotní 

pojištění, bezpečné pracovní podmínky 

 Sociální potřeby – dobrý pracovní kolektiv, přátelské vztahy s kolegy, pozitivní 

atmosféra 

 Potřeby uznání – respekt a uznání od kolegů a nadřízených, úkoly odpovídající 

schopnostem  

 Potřeba seberealizace – seberealizace v zastávané pozici, pracovní autonomie 

(TANNER) 

2.1.4 McClellandova teorie potřeb 

Z výše zmíněné Maslowovy teorie vychází teorie tří potřeb Davida McClellanda z roku 

1961. Tento americký psycholog identifikoval tři potřeby, které má každý z nás. Jedná 

se o potřebu úspěchu, potřebu sounáležitosti a potřebu moci. Dle McClellanda pak 

můžeme rozlišit různé charakteristiky lidí, na základě toto, která potřeba je u daného 

jedince dominantní (Mind Tools).  

Pracovníci, u kterých převládá potřeba úspěchu, rádi pracují sami a kladou si náročné 

cíle. Vždy jdou však do rizika, které může skončit pouze úspěchem. Jsou rádi za 

zpětnou vazbu týkající se jejich snahy a úspěchu.   
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Potřeba sounáležitosti je typická pro lidi, kteří si váží přátelských vztahů a rádi pracují 

ve skupině. Záleží jim na tom, aby je měli ostatní rádi a proto často ustoupí a přizpůsobí 

se názoru svých kolegů. Jsou to lidé, kteří neradi riskují. 

Pro pracovníky, u kterých je nejdominantnější potřeba moci, je charakteristická touha 

po kontrole a ovlivňování ostatních. Jsou to lidé soutěživí, kteří rádi odcházejí jako 

vítězové. Užívají si svého postavení a uznání okolí. (Mind Tools) 

2.1.5 Druhy motivace  

Působení na lidské chování je označováno jako motivování. Zaměstnavatelé mohou na 

své pracovníky působit celou řadou motivačních faktorů, které lze rozdělit na: 

 pozitivní (např. odměna, uznání, seberealizace) 

 negativní (např. obava z trestu, obava ze ztráty místa) 

Existuje mnoho motivů, které jedince ovlivňují a vedou ho k pracovní činnosti. Na 

jejich základě rozdělujeme motivaci na dva typy – na motivaci vnitřní a motivaci vnější 

(ARMSTRONG, a další, 2015) 

1. Vnitřní motivace vychází z potřeb a zájmů člověka. Podněcuje nás k vykonávání 

oblíbených činností, které nám přináší uspokojení. V zaměstnání se projevuje, 

jestliže mají pracovníci pocit, že je jejich práce zajímavá a důležitá; že mají 

přiměřenou míru autonomie; že mohou plně využívat a rozvíjet své schopnosti a 

mají také možnost dosáhnout svých kariérních cílů. Účinek vnitřních motivů 

bývá hluboký a dlouhodobý, jsou součástí člověka a vychází z jeho nitra.  

2. Vnější motivace je tvořena působením vnějších podnětů a vychází z vnějších 

zdrojů. Řadí se sem různé odměny jako pochvala, zvýšení platu, povýšení, či 

zaměstnanecké benefity, ale zároveň do ní spadají i různé postihy jako např. 

kritika, snížení platu či disciplinární řízení. Vnější motivy mívají rychlý a velký 

účinek, nicméně nemusí působit dlouhodobě, jelikož jsou, na rozdíl od těch 

vnitřních, vnucené zvnějšku (ARMSTRONG, a další, 2015).  

2.1.6 Zdroje motivace 

Různí lidé mají různé zdroje motivace, které je pohánějí vpřed. Pro zaměstnavatele by 

mělo být prioritní zjistit, které zdroje jsou podstatné právě pro jeho zaměstnance, tak 

aby ladily s jejich pracovní náplní. Mezi ty nejzákladnější patří následující:  
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a) Potřeby  

Potřebou rozumíme pociťovaný nedostatek, nebo nadbytek něčeho významného. 

Můžeme je členit na potřeby biologické, jež jsou spojené s funkcemi našeho těla 

(potrava, spánek) a sociální, neboli potřeby spjaté se společenskou podstatou 

člověka (jistota, uznání, láska). 

b) Návyky 

Návyky vznikají při pravidelně se opakující realizaci určité činnosti, kdy se u 

člověka vytváří specifický vzorec chování. Při opakování jemu známé situace 

pak jedná automatizovaně, podle svých zvyků z minulosti (BEDRNOVÁ, a 

další, 1998). 

c) Zájmy 

Jedná se o dlouhodobější zaměření na určitou oblast spojené s aktivizací činností 

jedince. Existuje nespočet druhů zájmů, např: výtvarné, technické, poznávací, 

sociální a obchodní (BEDRNOVÁ, a další, 1998). 

d) Hodnoty 

Každý člověk přisuzuje různým skutečnostem určitou hodnotu dle svého 

subjektivního pocitu a na základě toho si sestavuje svůj jedinečný hodnotový 

systém. Mezi obecně platné hodnoty patří zdraví, rodina, přátelství, svoboda, 

úspěch, práce, moc nebo přátelství. Německý psycholog Spranger rozlišuje 6 

osobnostních typů podle toho, které hodnotové zaměření u člověka převažuje: 

typ sociální (nejdůležitější je láska), typ estetický (prioritou je krása), 

ekonomický (prioritou je užitek), typ teoretický (nejvyšší hodnotou je poznání), 

politický (touha po moci) a náboženský (hledá mystickou zkušenost) 

(BEDRNOVÁ, a další, 1998). 

V ideálním případě by měly být hodnoty v souladu s vykonávanou profesí. 

Pokud bude člověk vykonávat činnost, se kterou vnitřně nesouhlasí, projeví se to 

dříve nebo později na jeho výkonu. Buď se mu práce znechutí a dojde u něj 

např. k demotivaci, zvýšenému stresu, či dokonce k odchodu z pozice, anebo 

bude vykazovat nízké pracovní výsledky.  



14 

e) Ideály 

Ideály jsou vysoké, často obtížně dosažitelné hodnoty a cíle, kterých by chtěl 

člověk dosáhnout. Vznikají postupně na základě utváření naší osobnosti, 

působením okolní společnosti či způsobem výchovy. 

2.1.7 Motivační nástroje 

K ovlivnění motivace svých pracovníků může každý manažer využít určité motivační 

nástroje. A jeho cílem by mělo být využít těchto nástrojů maximálně efektivně.  

a) Ocenění práce 

Základním prostředkem ocenění práce je plat a zároveň je hlavním motivačním 

nástrojem, který mají manažeři k dispozici. Samotné vyplácení platu může 

uspokojit některé potřeby člověka, například prožívaní vážnosti ve svém okolí. 

Poskytnutý plat může také dále směnit za službu vedoucí k uspokojení jeho 

potřeb. Plat však není jedinou formou ocenění práce. Mezi další patří nepeněžní 

odměny nebo morální ocenění, které často bývá podceňováno, přestože může 

přispět ke zvýšení spokojenosti pracovníka, k pocitu důležitosti a užitečnosti. 

Morální ocenění je uskutečňováno spíše v menších firmách s individuálním 

přístupem ke každému zaměstnanci. Jedná se o různé formy pochval, povýšení, 

pověření důležitým úkolem, vedením týmu lidí či vyhlášení zaměstnance měsíce 

(KOUBEK, 2011). 

b) Podmínky práce  

S rostoucím platem jejich motivační síla roste. Pracovník bude podávat vyšší 

výkon, pokud mu to materiální a společenské podmínky na pracovišti budou 

umožňovat. Materiálními podmínkami se rozumí zejména technologické 

vybavení pracoviště, dostupnost potřebných pomůcek k práci, klimatické 

podmínky (jako teplota, dostatek světla, zařízení nábytkem apod.).  Společenské 

podmínky bývají pro zaměstnance důležitější než materiální. Jedná se o 

mezilidské, přátelské vztahy na pracovišti, vztahy s nadřízenými nebo řešení 

konfliktů (BLAŽEK, 2014). 

c) Práce samotná 

Pokud je práce pro zaměstnance zajímavá, smysluplná a odpovědná, dochází 

v ní k pocitu naplnění. Může se v práci realizovat a tvořit hodnoty, tedy více než 
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jen získávat finanční prostředky. Práce pak přináší naplnění nejvyšší potřeby – 

potřeby seberealizace (BLAŽEK, 2014). 

Výše jsem naznačila, že motivační síla finančního ocenění práce s vyšším 

platem klesá a roste důležitost práce samotné. Neplatí přímá úměra mezi výši 

finančních prostředků a motivací pracovníků. Práce jako taková se stává 

důležitější než samotný plat. Manažer by měl proto umět vhodně odhadnout 

kombinaci motivačních nástrojů pro každého jednotlivce.  

2.1.8 Nejčastější chyby v motivaci zaměstnanců 

Pro zaměstnavatele je složité své zaměstnance motivovat a ještě složitější je jejich 

motivaci udržet. Mezi nejčastější chyby zaměstnavatelů patří: 

a) Nedostatečné povzbuzování motivace 

Je třeba neustále motivaci povzbuzovat novými formami odměn, jelikož 

motivační nástroj po čase ztrácí svou účinnost a lidé bez vidiny odměny rychle 

ztrácejí svou pracovní výkonnost (URBAN, 2010). 

b) Demotivující jednání 

Jednání především ze strany přímých nadřízených. V ideálním případě vchází 

zaměstnanec do podniku s motivací dobře plnit své povinnosti. Postoje a jednání 

nadřízených ho však mohou od tohoto záměru odradit. Hlavními problémy je 

neprojevená důvěra, nedostatek pochvaly, ocenění a nespravedlivé hodnocení 

(URBAN, 2010). 

c) Nedodržení „psychologické smlouvy“ 

Situace, kdy se očekávání zaměstnance ohledně odměny za odvedenou práci liší 

od skutečnosti. Týká se nejen finančního ohodnocení, ale i podmínek práce, 

statutu dané pozice nebo firemní kultury (ARMSTRONG, 2009). 

d) Podceňování nefinanční odměny   

Mnoho manažerů zapomíná na nefinanční formy odměn, přestože jsou finančně 

méně nákladné než odměny peněžité a zároveň i ony slouží k uspokojování 

potřeb pracovníků. (KOUBEK, 2011) 
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2.1.9 Jak své zaměstnance motivovat? 

Úspěšnost zaměstnavatelů na trhu práce závisí i na jejich schopnosti nalézat ty správné 

druhy motivace a k tomu je nezbytné správné nastavení motivační politiky. 

Zaměstnavatelné se mohou při jejím vytváření řídit těmito principy: 

 očekávat různé zdroje motivace u různých jedinců a přizpůsobit jim motivační 

nástroje (URBAN, 2017)  

 neomezovat motivaci zaměstnanců jen na plat; finanční motivace není pro 

dlouhodobou motivaci tolik stěžejní, více závisí na práci samotné a pracovních 

podmínkách (BLAŽEK, 2014)  

 důležité je pro zaměstnance jednání vedoucího, který představuje vzor pro to, 

jak jednat, aby byli odměněni (URBAN, 2017b). 

 pozitivní motivace je účinnější než ta negativní (URBAN, 2017b) 

 při hodnocení výkonu používat chválu, ale i konstruktivní kritiku; zaměstnanec 

by měl mít pocit, že si jeho práce společnost cení (ARTHUR, 2010) 

 je vhodné zapojit pracovníky do tvorby systému odměňování, aby byl pozitivně 

přijat; při tvorbě systému odměňování by si měla firma ujasnit, jaké jednání 

zaměstnanců chce posílit, a co chce jeho poskytováním zaměstnancům sdělit 

(KOUBEK, 2011) 

 chování pracovníků se odvíjí od toho, co nadřízení odměňují, při stejné 

výkonnosti by proto měli zaměstnanci obdržet i odpovídající hodnotu odměny 

(KOUBEK, 2011). 

2.2 Odměňování zaměstnanců 

V předchozí kapitole jsem se zabývala motivací a je očividné, že zaměstnavatelé mohou 

působit zejména na vnější motivaci svých zaměstnanců a udržet tak jejich spokojenost a 

loajalitu. Mohou k tomu využívat celé řady odměn, přičemž by měli zohlednit 

individuální preference každého zaměstnance a poskytované odměny tomu přizpůsobit. 

K dosažení dlouhodobé motivace je vhodné kombinovat různé typy odměn. Můžeme je 

obecně rozdělit na odměny finanční, nefinanční a benefity.  
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2.2.1 Finanční odměny 

Jak je uvedeno v samotném zákoníku práce: „za vykonanou práci přísluší zaměstnanci 

mzda, plat nebo odměna z dohody“, dále pak že: „mzda a plat se poskytují podle 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, 

podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.“ (Zákony pro lidi, 

c2020a).  Do finančních odměn řadíme také provize a různé bonusy.  

Plat je odměna zaměstnancům za práci ve veřejném sektoru, mzda je poskytována za 

práci v soukromém sektoru. Mzda může mít dvě složky: 

a) Základní, neboli pevná mzda – je dána hodinovou, týdenní anebo měsíční 

sazbou. Představuje stabilní a zaručený příjem pro zaměstnance. Její motivační 

účinek však bývá omezený, krátkodobý a efekt zvýšení mzdy se rychle vytrácí 

(URBAN, 2017a) 

b) Pohyblivá, neboli výkonová část mzdy – její výše ani vyplacení není jisté, je 

závislá na výkonech zaměstnance a výsledcích jeho práce. Zaměstnanci jsou 

lépe motivovaní, pokud dopředu znají výši odměny a to, za jaké výkony ji 

dostanou (URBAN, 2017a). 

2.2.2 Nefinanční odměny 

Nefinanční odměny sice nepřinášejí zaměstnanci ekonomický prospěch, nicméně mají 

značný motivační účinek. Patří sem nejrůznější výhody, příležitosti a pracovní 

podmínky: 

 flexibilní pracovní doba, zaměstnanec může využívat homeoffice (možnost 

pracovat z domu), sickdays (krátkodobé volno v případě nemoci), či coretime 

(zaměstnanec má určené časové rozmezí, ve které musí být přítomen v kanceláři 

a zbytek pracovní doby může odpracovat kdy a kde uzná za vhodné) 

 možnost podílet se na zajímavých projektech 

 možnost vést tým lidí 

 příjemné pracovní podmínky 

 možnost kariérního růstu 
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2.2.3 Zaměstnanecké benefity 

Zaměstnanecké benefity představují oblast, ve které se mohou zaměstnavatelé odlišit od 

silné konkurence a přilákat tak kvalifikované pracovníky. Jedná se o jiný druh odměny,   
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mající sice finanční hodnotu, ale v praxi se jedná spíše o poskytnutí určitých služeb či 

výhod nad rámec základní peněžní formy odměny (ARMSTRONG, 2009). 

Poskytovaný systém odměňování podle Koubka (2011) představuje kompenzaci za 

odvedenou práci zaměstnanců a musí plnit řadu dalších funkcí: 

 zajistit potřebný počet a kvalitu uchazečů o zaměstnání 

 stabilizovat potřebné pracovníky 

 odměňovat zaměstnance za úsilí, výsledky, loajalitu, zkušenosti, schopnosti a za 

vše ostatní, co do podniku svou prací vnáší 

 odměňovat zaměstnance podle náročnosti a významnosti jejich práce  

 dosáhnout konkurenceschopnosti organizace na trhu práce  

 motivovat zaměstnance, být jimi akceptován a vést k lepším výkonům 

 být v souladu s právními předpisy 

2.3 Zaměstnanecké benefity 

Zaměstnanecké benefity se začaly využívat v průběhu 2. světové války v USA, kdy na 

trhu díky zbrojení panoval nedostatek pracovní síly a vláda navíc zakázala zvyšovat 

mzdy. Společnosti se tedy snažily nalákat nové zaměstnance nabídkou různých výhod, 

přispívaly například na stravu v závodních jídelnách, platily účty za lékaře či pomáhaly 

zaměstnancům zakládat životních pojistky. V České republice se průkopníkem 

v poskytování zaměstnaneckých benefitů stal Tomáš Baťa. Pro své zaměstnance nechal 

vystavět tzv. Baťovy domky, poskytoval jim stravování na pracovišti a staral se i o 

jejich volnočasové aktivity. V té době něco mimořádného, dnes jsou však takové 

výhody samozřejmostí (BERGLOVÁ, 2017). 

Jak už jsem nastínila výše, zaměstnanecké benefity, nebo také výhody, jsou součástí 

odměny, kterou zaměstnavatel zištně poskytuje navíc k různým formám peněžní 

odměny všem zaměstnancům, pouze na základě toho, že pro něj pracují. Dle 

Armstronga (2009) slouží k uspokojování osobních potřeb zaměstnanců a jsou 

nástrojem, kterým zaměstnavatelé zvyšují oddanost svých podřízených a vyjadřují péči 

a starost o jejich blahobyt a pohodu.  

Podle Šikýře (2016) mají benefity nejenom přinášet zaměstnancům dodatečné výhody, 

ale také zvyšovat atraktivnost pozice a zlepšovat pověst zaměstnavatele.   
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2.3.1 Členění zaměstnaneckých benefitů  

Zaměstnanecké výhody lze členit podle různých hledisek a to následovně:  

Formy poskytování 

Podle způsobu, jakým jsou benefity poskytovány je rozlišujeme na: 

a) Plošně poskytované (fixní) benefity  

Zaměstnavatel nabízí stejné výhody všem zaměstnancům bez ohledu na jejich 

postavení či zájmy. Výhodou tohoto systému je jeho nižší administrativní 

náročnost. Může se však stát, že zaměstnavatel poskytuje něco, o co jeho 

pracovníci nestojí – při rozhodování o poskytovaném benefitu totiž 

nezohledňuje jejich potřeby a přání. Do této skupiny výhod patří stravenky, 

mobilní telefon, příspěvek na penzijní spoření, příspěvek na životní pojištění aj. 

b) Flexibilně poskytované benefity (cafeteria systém) 

Cafeteria v překladu znamená samoobslužný bufet, u kterého si každý vybírá 

jídlo podle svého uvážení a symbolizuje tak jeho hlavní myšlenku – flexibilní 

poskytování výhod. Tato forma dává zaměstnancům možnost volit si výhody 

podle svých přání a preferencí. Systém spočívá v tom, že zaměstnavatel předem 

stanoví rozpočet, ze kterého mohou zaměstnanci utrácet za různé benefity 

z nabídky. Volba není konečná a po určité, periodicky se opakující době, mohou 

zvolit jiný baliček benefitů. Výhodou tohoto systému je, že uspokojuje potřeby 

zaměstnanců s odlišnými preferencemi, rozšiřuje nabídku benefitů a šetří 

náklady za méně požadované benefity. Oproti fixně poskytovaným benefitům je 

však tento systém administrativně náročnější (URBAN, 2017a).  

Mnoho společností oba tyto přístupy kombinuje. Plošně zavedou benefity, o které je 

mezi zaměstnanci největší zájem a na nich pak je, aby si k nim vybrali další výhody 

z nabídky.  

Varianty cafeteria systému: 

c) Systém bufetu 

Pracovník má na zaměstnaneckém účtu určité jednotky, které čerpá za nabízené 

výhody. 

a) Systém jádra 
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Určitá část výhod je pevně stanovena a poskytována všem zaměstnancům a 

zbývající výhody si volí zaměstnanci sami.  
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b) Systém bloků 

Zaměstnanci jsou rozděleni do kategorií podle určitých hledisek (např. věk, 

pohlaví, pracoviště) a ke každé kategorii je vytvořena specifická nabídka výhod 

(HORVÁTHOVÁ, a další, 2007).  

Výhody cafeteria systému: 

 flexibilita – umožňuje reagovat na změnu potřeb  

 větší informovanost – zaměstnanci mají větší přehled o nabídce poskytovaných 

výhod  

 průhlednost – jsou jasně stanovena pravidla využívání    

 participace zaměstnanců – jsou z části odpovědní za konkrétní podobu 

systému a mají tak větší motivaci se jeho tvorbě věnovat  

 spravedlnost – každý zaměstnanec má svůj vlastní účet s určitými prostředky 

k využití a je pouze na něm, jak je použije 

 svobodná volba (BLÁHA, a další, 2005) 

Nevýhody cafeteria systému: 

 náročná administrativa 

 vyšší náklady na zavedení 

 nutnost pravidelně sledovat vývoj přání zaměstnanců, vývoj benefitů u 

konkurence (BLÁHA, a další, 2005). 

2.3.2 Věcné členění zaměstnaneckých výhod 

V rámci tohoto členění rozděluje Koubek (2015) benefity do tří skupin podle účelu, ke 

kterému je výhoda navázána. 

a) Výhody sociální povahy – týkají se sociálního a finančního zabezpečení 

zaměstnance, jeho dětí či blízkých příbuzných. Do této skupiny patří příspěvky 

na penzijní spoření, příspěvky na životní pojištění, půjčky a ručení na půjčky, 

příspěvky na nadstandardní zdravotní péči, lázeňské pobyty, platové dorovnání 

v případě nemoci, či firemní školky. Lze sem zařadit také tzv. volnočasové 

benefity. Oblast, jejíž obliba velmi stoupá a je poskytovaná za účelem zajistit 

zaměstnanci kvalitní odpočinek a společenské vyžití. Zahrnuje různé příspěvky 

nebo poukázky na rekreaci, sportovní aktivity, kulturní akce atd.  



23 

b) Výhody mající vztah k práci – do této skupiny patří výhody související 

s vykonáváním povolání, mohou být poskytovány přímo na pracovišti. 

Zaměstnanec tak může získat hrazené kurzy a vzdělání, odborné knihy a 

časopisy, úhradu nákladů spojených s dojížděním na pracoviště, firemní 

produkty se slevou, příspěvek na stravování, nadstandardní placené volno, 

příspěvek na pracovní oděv aj. 

c) Výhody spojené s postavením ve firmě – jedná se například o firemní majetek, 

který může zaměstnanec využívat i pro soukromé účely. K dispozici pak může 

mít mobilní telefon, notebook, či firemní automobil. Dále mu můžou být 

poskytnuty příspěvky na reprezentaci organizace, příspěvky na oděv, programy 

na nákup akcií společnosti a mnoho dalších. 

2.3.3 Členění z hlediska formy výdaje a příjmu 

Z hlediska formy výdaje a příjmu člení Pelc (2011) benefity následovně: 

a) Dle formy výdaje zaměstnavatele 

 finanční – na benefit zaměstnavatel vydává finanční prostředky 

 nefinanční – benefit není spojen s výdajem finančních prostředků  

b) Dle formy příjmu zaměstnance  

 peněžní – zaměstnanec obdrží finanční částku v jakékoliv formě 

 nepeněžní – plnění je poskytováno prostřednictvím služby, produktu či 

výhody 

2.4 Rizika zaměstnaneckých benefitů 

Poskytování zaměstnaneckých výhod nepřináší jen klady, ale je s nimi spojena i řada 

rizik. 

Není neobvyklé, že zaměstnanci začnou považovat benefit za samozřejmost, zejména 

pokud ho dostávají všichni bez ohledu na jejich výkon. Benefit tak může přestat plnit 

funkci motivačního nástroje (HOPLÍČEK, 2012). 

Motivace zaměstnanců nemusí být vysoká také v případě, kdy zaměstnanci nevnímají 

výhodu za svůj výkon jako odměnu, která jim „stojí za to“. Urban (2017a) k této 

problematice uvádí, že přestože zaměstnanci již nevnímají dané výhody jako 

nadstandardní péči zaměstnavatele, vedlo by jejich zrušení k nespokojenosti.   
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Další problém často nastává při nedostatečné anebo nesprávné komunikaci se 

zaměstnanci, kteří mají velmi malý přehled o tom, co mohou ve skutečnosti dostat. 

Společnosti sice poskytují informační materiály, ty jsou ale většinou prezentovány 

pouze při nástupu pracovníka do zaměstnání, který je tak zahlcen velkým množstvím 

nových informací a tyto materiály pro něj mohou být málo srozumitelné, či irelevantní 

(KOUBEK, 2015). 

Složitá je také správná aplikace daňových zákonů. Každý benefit má jiný daňový režim 

a může být obtížné najít správné daňové řešení. V případě, kdy jsou zákony špatně 

aplikovány, hrozí zaměstnavateli dodanění (PELC, 2011). 

V neposlední řadě je to pak administrativní náročnost, která začíná s nastavením 

systému benefitů a pokračuje s jeho spravováním. 

2.5 Efektivita zaměstnaneckých benefitů 

Efektivita poskytování benefitů je pro zaměstnavatele více než žádoucí. Vede nejen ke 

spokojenosti a vyšší motivaci zaměstnanců. 

Mezi hlavní předpoklady pro efektivní poskytování zaměstnaneckých výhod řadí Urban 

(2017a):  

 Stanovení potřeb a zájmů zaměstnanců 

Podnik by měl analyzovat, o jaké výhody je u zaměstnanců zájem a o jaké 

nikoliv s ohledem na věk, pohlaví, délku zaměstnání nebo hierarchické 

postavení. Preference může zjistit nejlépe pomocí anonymního dotazníku. Díky 

tomuto šetření může zaměstnavatel jednodušeji nastavit flexibilní systém 

poskytování benefitů a uspokojit konkrétní preference svých zaměstnanců. 

 Přizpůsobení cílům podniku  

Důležitým úkolem je určit, jakých cílů chce podnik pomocí výhod dosáhnout – 

mít spokojené zaměstnance, zvýšit jejich motivaci, snížit absenci, snížit 

fluktuaci. Na základě těchto cílů si pak sestaví systém, podle kterého se bude 

řídit a vyvaruje se tzv. nahodilému přidávání nežádoucích benefitů.  
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 Hodnocení efektivity výhod 

Dalším krokem je udělat tzv. analýzu návratnosti vynaložených prostředků. Je 

třeba určit, zda byly vytyčené cíle naplněny a jak vysoké byly náklady na 

poskytované benefity. Tento bod je důležitý hlavně u dražších benefitů.   

 Širší komunikace 

Zaměstnanci by měli být dostatečně informování o výhodách, které mohou 

čerpat a jakým způsobem je toto čerpání možné. Jak již bylo zmíněno výše, 

zaměstnanci často postrádají přehled o všech nabízených benefitech, nebo neví, 

že na ně mají nárok. Je důležité benefity jmenovitě zasílat a pravidelně 

zaměstnancům připomínat, aby tak došlo k jejich efektivnějšímu čerpání.  

 Účelnější čerpání benefitů 

Je dobré motivovat zaměstnance k odpovědnějšímu čerpání, aby byly výhody 

patřičně využívány. Zaměstnavatel k tomu může využít i negativní motivaci. 

Příkladem je například absolvování vzdělávacího programu v rámci kterého je 

uzavřena dohoda o kompenzaci vynaložených nákladů v případě ukončení 

pracovního poměru. 

 Zjišťování výhod konkurence  

Aby byl podnik konkurenceschopný na trhu práce je pro něj důležité sledovat a 

srovnávat poskytování výhod ostatními podniky, zejména podniky ze stejného 

odvětví a ve stejném regionu. Tento průzkum pomáhá zamezit fluktuaci či ztrátě 

zaměstnanců. Podnik by se však měl vyvarovat zavádění přebytečných a 

nežádoucích výhod, aby bylo jejich poskytování stále efektivní. 

 Nezávislý audit 

Občasný nezávislý audit je vhodným nástrojem zjištění efektivity systému. Měl 

by se zaměřit na rozsah, strukturu, efektivnost poskytování i čerpání výhod. 

Umožňuje podniku zjistit náklady a objevit možnost úspor, případně poskytnout 

podklady pro změnu rozpočtu na benefity. V neposlední řadě také informuje o 

spokojenosti zaměstnanců a jejich podvědomí o výhodách.  
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2.6 Trendy v poskytování benefitů 

Společnost TREXIMA provedla v roce 2016 dotazníkové šetření pro Českomoravskou 

konfederaci odborových svazů, zaměřené na poskytování benefitů ze strany 

zaměstnavatele. Průzkum ukázal, že se drtivá většina zaměstnavatelů, konkrétně 97 %, 

o oblast benefitů aktivně zajímá a svým zaměstnancům poskytuje alespoň jeden benefit. 

Z šetření dále vyplývá, že firmy průměrně nabízejí 8 benefitů (ČMKOS, c2016).  

Obrázek 1: Počet benefitů poskytovaných jednotlivými firmami v roce 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šetření BENEFITY, TREXIMA. Souhrn výsledků šetření ve výběrovém souboru 

(ČMKOS, c2016) 

 

Běžně zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům tradiční benefity, mezi které řadíme 

například příspěvek na stravování, poskytnutí služebního telefonu či notebooku, 

příspěvek na penzijní připojištění, dovolenou nad rámec zákona, včetně různých úprav a 

modifikací pracovní doby, jakou je třeba pružná pracovní doba, či tzv. stlačený týden 

(zaměstnanec pracuje jen 4 dny v týdnu).  Často mohou zaměstnanci využívat výuku 

cizích jazyků, vzdělávací kurzy či nejrůznější školení (HEJZLAROVÁ, a další, 2019). 

Kromě výše zmíněných klasických zaměstnaneckých výhod poskytují tuzemské firmy 

ve velké míře i nevšední novinky ze zahraničí. Zaměstnanci tak mohou navíc využívat 

(HEJZLAROVÁ, a další, 2019): 

 Homeoffice 
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Oblíbený benefit umožňující konat svou práci z domova určité dny v týdnu nebo 

v měsíci. Zaměstnanci si tak mohou pracovní dobu během homeofficu 

rozvrhnout   
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sami. Využívají ho zejména rodiče pečující o malé děti nebo lidé, kteří musí 

pravidelně dojíždět za prací do jiného města.  

 Sabbatical 

Neboli neplacené volno pro duševní očistu, které může trvat několik týdnů až 

měsíců Tento benefit je velmi často využíván u vysoce postavených 

manažerských profesí, které jsou vystaveny dlouhodobému stresu a 

psychickému vypětí. Díky sabbaticalu se tak mohou tito zaměstnanci vymanit 

z pracovního shonu, aniž by se museli obávat ztráty zaměstnání.  

 Benefity pro podporu rodičovství 

V dnešní společnosti převládá trend, kdy zaměstnanci nejprve budují kariéru a 

teprve poté plánují rodinu. Možnost reprodukce se však s přibývajícím věkem 

snižuje a zaměstnavatelé nezůstávají pozadu. Svým zaměstnancům nabízejí 

částečnou nebo úplnou úhradu nákladů spojených s odběrem a zmrazením 

vajíček či spermií. Zaměstnankyně, které se chtějí po porodu brzy vrátit do 

práce, pak mohou využít benefit v rámci kterého jim firma zaplatí náklady na 

kurýrní službu, jež během pracovního dne vyzvedne nově odsáté mléko od 

matky a zaveze ho z pracoviště k dítěti.   

 Péče o zdraví zaměstnanců  

V posledních letech se zaměstnavatelé zaměřují i na oblast fyzického a 

mentálního zdraví zaměstnanců. Ve společnostech se stává standardem 

poskytování občerstvení na pracovišti ve formě nápojů a drobného občerstvení. 

Zaměstnanci mají díky tomu možnost setkávat se během dne u jídla a budovat 

přátelský kolektiv, navíc tento benefit přispívá ke zdravému životnímu stylu. 

Na mnohých pracovištích se také budují relaxační zóny, jejichž součástí jsou 

obvykle pohodlná křesla či pohovky, relaxační hudba ale i hrací prvky (kulečník, 

stolní fotbal, šipky apod.), které mohou zaměstnanci využívat ke krátkému 

odpočinku. Výjimkou nejsou ani služby maséra nebo cvičení jógy. 

Novým trendem mezi benefity se také stává zdravotní připojištění. Zaměstnanci 

si tak mohou nechat proplatit léky, doplňky stravy a vitamíny, fyzioterapeutické 

masáže, brýle a jiné zdravotnické pomůcky, nadstandardní pokoj v případě 

pobytu v nemocnici atd.                 
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2.7 Sportovní aktivity v oblasti benefitů 

Současným trendem je neustále vzrůstající význam pohybových aktivit v životě lidí. 

Tato kapitola se proto zaměřuje na druhy sportovních aktivit v oblasti benefitů a trendy 

v jejich poskytování. 

2.7.1 Benefity sportovních benefitů 

Aby zaměstnanci pracovali naplno, musí být v dobré fyzické i psychické kondici. Proto 

se tato práce zaměřuje právě na sportovní benefity, zprostředkovávající pohybovou 

aktivitu a relax, které nejenom že slouží jako odměna za pracovní výkon zaměstnanců, 

ale v dlouhodobém hledisku mohou firmě pomoci zajistit zdravého a výkonného 

zaměstnance.  

Pohybová aktivita má bezpochyby pozitivní vliv na zdravotní stav jedince, pomáhá 

udržovat organismus v dobrém tělesném a duševním stavu a také v psychosociální 

pohodě.  Nicméně v dnešní konzumní a materiálně bohaté společnosti postupem času 

mizí potřeba fyzické námahy, hovoříme o tzv. sedavé společnosti. V pracovním procesu 

mají lidé většinou sedavý způsob zaměstnání, do kterého se zpravidla dopravují autem a 

po příchodu domů zasednou k počítači nebo televizi bez další možnosti pohybu. Lidé 

jsou však na pohyb geneticky naprogramovaní a sedavý způsob života nám škodí 

(SEKOT, 2015). 

Jakýkoliv pohyb i v menší míře je zdraví prospěšný. Důsledkem pohybové aktivity 

dochází ke snížení krevního tlaku, zvyšuje se zdatnost kardiovaskulárního systému a 

klesá celková hodnota cholesterolu, tedy předchází vzniku srdečních a cévních chorob. 

Vlivem pohybové aktivity dochází také k nárůstu aktivní svalové hmoty, přispívá ke 

zlepšení funkcí dechového systému, dochází ke změně ve struktuře kostí a má pozitivní 

vliv na imunitní sytém. Nemalý vliv má i na zlepšení celkového psychického 

zdravotního stavu (SEKOT, 2015). 

Časový pres, neúměrně velká zodpovědnost, přetížení množstvím práce, snaha o 

kariéru, dlouhodobé napětí, kontakt s lidmi a vztahy mezi nimi – to vše jsou stresory, 

které v menší či větší míře působí v pracovním procesu na zaměstnance každý den a 

představují hlavní zdroj stresu. Na jedné straně je stres krátkodobý, který může působit 

motivačně, na straně druhé stres dlouhodobý, který může mít závažné dopady na naše 
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psychické i fyzické zdraví. Nemoci způsobené stresem mají i svůj vlastní termín a jsou 

označované   
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jako „nemoci ze stresu“. Stres hraje hlavní roli při jejich vzniku. Mezi nejčastější 

nemoci spadající do této skupiny patří např. ischemická choroba srdce, hypertenze, 

tuberkulóza, vředová nemoc, alergie atd. (KŘIVOHLAVÝ, 1994). Jedním z vhodných 

způsobů, jak bojovat se stresem a zvládat stresové situace, je pravidelné cvičení a 

sportovní aktivita. O sportu lze hovořit jako o antistresovém činiteli. Během pohybové 

aktivity se do krve uvolňují tzv.endorfiny, známé také jako hormony štěstí, které 

navozují antidepresivní, antistresový a euforizační účinek. Naopak se snižuje množství 

stresových hormonů, roste citlivost inzulínu, a tím se snižuje riziko diabetu, dále se 

spotřebovává glukóza a cholesterol, které se právě při stresu uvolňují (SLEPIČKA, a 

další, 2009). 

Shrneme-li tedy výše zmíněné argumenty, je jasné, že finanční náklady vynaložené na 

podporu zaměstnance v pravidelné pohybové aktivitě se zaměstnavateli vrátí v podobě 

zdravého, aktivního a pozitivně laděného zaměstnance.  

2.7.2 Nabídka sportovních benefitů 

Sportovní aktivity nabízí jako zaměstnanecký benefit již více než dvě třetiny českých 

firem. Vyplývá to z průzkumu Aon Benefit Survey z roku 2017, kterého se zúčastnilo 

248 zaměstnavatelů z různých odvětví. Sportování se stává součástí firemní kultury 

mnohých českých společností a mnohé se snaží možnosti sportovních benefitů každý 

rok rozšiřovat a nabízet svým zaměstnancům sportovní vyžití dle jejich představ. 

(iRozhlas, c2020)  

V oblasti sportovních benefitů jsou rozšířené zejména poukázky a elektronické karty na 

volné, či zvýhodněné vstupy do smluvních provozoven. Tento benefit je vhodný pro 

všechny zaměstnance, nejen pro aktivní sportovce a odpadá díky němu nutnost zakládat 

členství, platit jednorázové vstupné či permanentky. Benefit je daňově výhodný pro obě 

strany – neodvádí se z něj sociální ani zdravotní pojištění, zaměstnancům se nestrhává 

daň z příjmu. Některé poukázky a karty lze využít i na nákup sportovního zboží či 

návštěvu wellness.  

Někteří zaměstnanci si mohou dopřát sportovní aktivity přímo na pracovišti během 

pracovní doby. Firmy budují ve svých prostorách posilovny a víceúčelové sály 

využívané pro individuální i skupinové cvičení. Příkladem může být největší tuzemský 

e-shop společnost Alza. Její kanceláře disponují vlastní posilovnou, lezeckou stěnou i 

pingpongovými stoly a zaměstnanci mají dokonce možnost jezdit v práci na 
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kolečkových bruslích (Alza, c2020).   Automobilka Hyundai šla v péči o své 

zaměstnance ještě dál. V roce 2008 vybudovala v Nošovicích zdravotní centrum za více 

než 20,5 milionu Kč.   



33 

Tato investice měla přímo napomoci k zvýšení efektivity práce a nárůstu spokojenosti a 

kondice u zaměstnanců. Zdravotní centrum nabízí všem zaměstnancům využití 

tělocvičny s posilovnou či skupinových lekcí jako například pilates, jógy a kruhových 

tréninků. Kromě fitness aktivit jsou pro zaměstnance připravené i rehabilitační 

procedury jakými je vodoléčba, elektroléčba, laserová terapie a masáže. (Hyundai 

Motor Manufacturing Czech, c2020) 

Další možností, jak zajistit pro své zaměstnance možnost sportovního vyžití, je 

pronájem sportovního zařízení. Příkladem může být pronájem tělocvičny, kde mohou 

zaměstnanci hrát každé pondělí a středu odpoledne volejbal, či dlouhodobý pronájem 

bowlingové haly pro pořádání firemního turnaje. 

Jako oblíbenou činnost odměňující zaměstnance pořádají firmy teambuildingy. I tento 

benefit přináší výhody oběma stranám. Pro zaměstnance bývá odměnou, v rámci které 

mohou vyzkoušet nejrůznější indoorové i outdoorové aktivity, navíc zcela hrazené 

zaměstnavatelem.  Zároveň je teambuilding využíván jako nástroj, který vede 

k vytváření pozitivních vztahů na pracovišti a ke zlepšení komunikace mezi 

spolupracovníky. Payne (2007) vymezuje teambuilding jako „prostředek pro zajištění 

harmonické, produktivní a efektivní spolupráce jednotlivců a maximalizace provedení 

úkolu a dosažení cíle.“  

2.8 Poskytovatelé sportovních benefitů 

Zaměstnavatelé mohou poskytovat benefity z oblasti sportu nejrůznějšími způsoby, 

které jsou zmíněné v předchozí kapitole. Nejběžnějším sportovním benefitem však 

zůstávají benefitní poukázky a elektronické karty. V další podkapitole proto představím 

nejvýznamnější firmy na tomto trhu a jejich produkty.  

2.8.1 MultiSport Benefit s.r.o 

Společnost působí na českém trhu od roku 2010 a nabízí zaměstnanecké benefity ve 

formě pravidelného pohybu a relaxace. Jejím posláním je poskytovat zaměstnancům 

možnost kompenzace pracovního vytížení. Společnost věří, že spokojení zaměstnanci 

jsou produktivní zaměstnanci, a proto je důležité najít rovnováhu mezi osobním a 

profesionálním životem, být zdraví a vitální. 
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Zaměstnanci mohou využívat MultiSport Program, který dlouhodobě motivuje 

zaměstnance k pravidelnému pohybu a relaxaci. Program obsahuje produkt MultiSport 

karta, od roku 2017 spustila společnost nový produkt s názvem MultiSport Events a   
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v roce 2019 představila MultiClub nabízející zvýhodněné nabídky navíc pro držitele 

karet MultiSport. 

Mezi smluvní partnery patří relaxační a pohybová zařízení po celé České republice a na 

Slovensku, která navštěvuje více než 190 tisíc zaměstnanců s kartou MultiSport 

(Multisport Benefit, c2020a).  

MultiSport karta     

S kartou MultiSport může zaměstnanec využít jeden zcela volný nebo zvýhodněný 

vstup do smluvních provozoven denně a není již třeba zakládat členství, platit 

permanentky či kredit. Na výběr je z více jak 800 sportovních a relaxačních center ve 

140 městech po celé České republice. Vhodnou provozovnu si může zaměstnanec 

vyhledat na webových stránkách společnosti MultiSport. Zde může pomocí filtru 

vyhledat ty nejvhodnější podle města, městské části, či aktivity. V rolovacím seznamu 

aktivit si může držitel karty také vybrat z mnoha kategorií. V nabídce jsou bojové 

sporty, fitness, skupinové a taneční lekce, cvičení s dětmi, jóga či wellness. Stránky 

navíc doporučují tipy na sezónní aktivity a informují o nejnovějších smluvních 

provozovnách.  

Ke své standardní kartě mohou zaměstnanci navíc pořídit doprovodnou MultiSport 

kartu pro jednoho člena rodiny či svého známého a až tři dětské karty. (Multisport 

Benefit, c2020b) 

Financování 

Zaměstnavatelé financují svým zaměstnancům kartu v plné výši, nebo mohou 

požadovat jejich částečnou spoluúčast. Výše ceny karty závisí na mnoha faktorech a je 

pro různé zaměstnavatele odlišná. Mezi ty nejdůležitější faktory mající vliv na výši ceny 

patří počet osob, pro které zaměstnavatel kartu zřizuje a vybraný tzv. model 

financování. Model financování je stanoven pomocí procentuálního rozdělení celkových 

nákladů mezi zaměstnance a zaměstnavatele (Multisport Benefit, c2020b). 

Pro zaměstnavatele 

Podle průzkumu společnosti MultiSport 73 % zaměstnanců vnímá tento typ benefitů 

jako velmi příjemný a 60 % zaměstnanců přiznává, že právě díky volnočasovým 

aktivitám jsou v práci výkonnější.  
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Jedinou podmínkou pro získání karty MultiSport je odběr 10 řádných 

(zaměstnaneckých) karet. Kartu může firma objednat i pro své externí spolupracovníky 

a pracovníky   
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s dohodou o provedení práce, nicméně zaměstnanci na HPP musí tvořit minimálně 

nadpoloviční většinu. 

Společnost MultiSport spolupracuje s malými firmami i korporacemi, a proto je 

schopna nastavit financování s ohledem na rozpočet firmy – nabízí firmám možnost 

sestavit nabídku na míru. Zaměstnavatelé mohou kdykoliv spolupráci se společností 

MultiSport upravit a v případě, že se rozhodnou spolupráci ukončit, je výpovědní lhůta 

jeden měsíc (Multisport Benefit, c2020c). 

Obrázek 2: Karta MultiSport 

 

 

 

                                         

 

 

 

  Zdroj: Phoenix Academy, dostupné z www: http://phoenixacademy.cz/cenik/ 

2.8.2 SodexoPass Česká republika a.s. 

Sodexo patří mezi přední poskytovatele zaměstnaneckých benefitů nejen v České 

republice, ale i v dalších 31 zemích světa. Nabízí širokou škálu motivačních řešení od 

zaměstnaneckých benefitů, stravenek, dárkových poukázek a systému Cafeteria a také 

pomáhá společnostem správně navrhovat motivační strategii, spravovat jejich programy 

a poskytovat řešení na míru. (Sodexo, c2018a)  

2.8.2.1 Papírové poukázky 

Flexi Pass 

Jedná se o mnohoúčelové poukázky pokrývající téměř všechny oblasti volnočasových 

aktivit – sport, kulturu, cestování, vzdělávání, ale i nákup vitamínů, brýlí, nadstandardní 

zdravotní péči a lázeňské pobyty. Síť partnerů obsahuje více než 13 000 různých aktivit 

po celé České republice. Nominální hodnota poukázek je 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč, 500 

Kč a 1 000 Kč (Sodexo, c2018b).  

http://phoenixacademy.cz/cenik/
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Relax Pass  

Poukázky jsou určeny pro sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců a k relaxaci dle jejich 

osobních zájmů. Jsou dostupné v nominálních hodnotách 50 Kč, 100 Kč a 200 Kč 

(Sodexo, c2018c). 

2.8.2.2 Elektronické poukázky 

FlexiPass Card 

Jedná se o moderní platební kartu, s kterou může její držitel zaplatit za služby a zboží 

v oblasti volného času – karta pokrývá sport, zdraví, kulturu, cestování, relaxaci a 

vzdělávání. Flexi Pass CARD funguje jako běžná platební karta, veškeré operace, 

zjišťování zůstatku, blokace nebo změny PINu si uživatel spravuje sám v Osobním účtu, 

který je dostupný online i jako mobilní aplikace pro chytré telefony (Sodexo, c2018b). 

Obrázek 3: Karta FlexiPass Sodexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sodexo, dostupné z www:  https://www.sodexo.cz/produkty/volny-cas/flexi-pass-card/ 

Active Pass 

S benefitem Active Pass je možné navštěvovat sportovní, relaxační i zábavní místa. Pro 

vstupy na sportoviště a do provozoven k relaxaci slouží základní karta Active Pass, pro 

rozšířenou nabídku vstupů i do zábavních provozoven pak karta Active Pass Plus.  

Karta poskytuje zaměstnanci každý den jeden vstup do vybrané smluvní provozovny po 

celé České republice. Běžné vstupy jsou s kartou zdarma, v luxusnějších provozovnách 

musí návštěvník uhradit doplatek (ActivePass, c2019a) 

Karta je nepřenosná, výhody smí využívat jen její držitel. Každý zaměstnanec si ale 

může nechat vystavit jednu partnerskou kartu pro člena rodiny nebo někoho ze svých 

známých. Karta umožňuje vstup do více než 850 provozoven po celé České republice a 

nabízí více než 260 druhů aktivit – od aerobiku, fitness, tance, přes nejrůznější 

https://www.sodexo.cz/produkty/volny-cas/flexi-pass-card/
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skupinové lekce, cvičení pro maminky, ale i pro seniory až k široké nabídce bojových a 

adrenalinových sportů. Kromě sportovních aktivit může zaměstnanec navštívit také 

welness, zoologické či botanické zahrady, či vyzkoušet únikové hry (ActivePass, 

c2019b). 

2.8.2.3 Financování 

Financování služby Active Pass probíhá třemi způsoby. Zaměstnavatel může kartu 

hradit v plné výši, či přispívat pouze na určitou část a zbytek si zaměstnanec doplácí ze 

svého (respektive jim je určitá část strhávána ze mzdy), anebo si zaměstnanec službu 

hradí zcela sám (ActivePass, c2019b). 

2.8.2.4 Pro zaměstnavatele 

Mezi výhodami, které karta ActivePass poskytuje zaměstnavatelům, zmiňuje společnost 

Sodexo spokojené zaměstnance plné energie, jednoduché poskytování, časově 

nenáročnou administrativu a výhodné daňové podmínky. A pokud se zaměstnavatel 

rozhodne z nějakého důvodu benefit zrušit, výpovědní lhůta je jeden měsíc (ActivePass, 

c2019b). 

Obrázek 4: Karta ActicePass Sodexo 

 

Zdroj: Phoenix Academy, dostupné z www: http://phoenixacademy.cz/cenik/ 

2.8.3 Edenred CZ, s.r.o. 

Společnost Edenred se specializuje na zaměstnanecké benefity, nabízí kartové řešení i 

tradiční papírové poukázky na kulturu, sport či zdravotní péči (Edenred, c2020a).  

http://phoenixacademy.cz/cenik/


40 

2.8.3.1 Papírové poukázky 

Edenred Multi 

Jedná se o univerzální poukázku, kterou přijímají sportovní, kulturní, rekreační, 

vzdělávací zdravotnická a předškolní zařízení (Edenred, c2020b). 

Edenred Sport&Kultura 

Poukázka se vztahuje na sportovní a kulturní vyžití, zaměstnanec ji může využít 

například na vstup do sportovních zařízení, fitness center, plaveckých bazénů, 

tenisových a jiných hřišť, či na vstupenky do kin nebo divadel (Edenred, c2020b). 

2.8.3.2 Elektronické poukázky 

Edenred Benefits Card 

Edenred Benefits Card je bezkontaktní platební karta, ze které se odečítají přednabité 

benefity místo peněz. Předplacenou kartu lze využít ve sportovních, kulturních a 

vzdělávacích zařízeních, cestovních kancelářích a lze ji také využít na služby 

v lékárnách a zdravotních zařízeních. Karta nabízí možnost průběžného dobíjení, 

nahrané finanční prostředky mají platnost 24 měsíců. Platnost samotné karty závisí na 

typu karty – u personalizované jsou to tři roky, u nepersonalizované karty je platnost 

jeden rok. Další výhodu pro zaměstnance je, že není při placení omezen žádnou 

nominální hodnotou. (Edenred, c2020c) 

Obrázek 5: Karta Edenred Benefits 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Edenred, dostupné z www: https://www.edenred.cz/ 

2.8.4 Up Česká republika  

Společnost působí na českém trhu od roku 1995 a od počátku se specializuje na 

motivační programy pro zaměstnance v soukromém i veřejném sektoru. Pro své klienty 

https://www.edenred.cz/
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sestavuje optimální řešení benefitů na míru a nabízí papírové i elektronické stravenky a 

poukázky  
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 na volnočasové aktivity v oblasti sportu, kultury, vzdělávání, zdraví, cestování, 

relaxace a nákupu knih. Stravenky i poukázky lze uplatnit na více než 32 000 

akceptačních místech (Up , c2019a) 

Unišek  

Unišek je benefitní univerzální poukázka, která zaměstnanci umožňuje samostatně se 

rozhodnout, zda bude jeho výhodu čerpat v oblasti sportu, kultury, vzdělání, zdraví 

nebo na nákup knih. Poukázky mohou mít libovolnou nominální hodnotu dle požadavků 

zaměstnavatele, který ji zároveň může v průběhu smluvního vztahu měnit dle potřeby 

(Up , c2019b). 

Unišek+ 

Unišek+ poskytuje zaměstnancům co nejširší paletu zaměstnaneckých benefitů. 

Zaměstnanec může tuto poukázku využít jako příspěvek na sport, kulturu, vzdělání, 

zdraví, nákup knih a také na dovolenou, masáže, pobyty v lázních, nákup vitamínů či 

očkování. Poukázka platí až 26 měsíců (Up , c2019c). 

 

Obrázek 6: Unišek+ 

      

. 

 

 

 

                      

 

          

 

Zdroj:  Upcz, dostupné z www:  https://www.upcz.cz/cs/co-nabizime/volnocasove-

benefity/unisek-1 

  

https://www.upcz.cz/cs/co-nabizime/volnocasove-benefity/unisek-1
https://www.upcz.cz/cs/co-nabizime/volnocasove-benefity/unisek-1
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1 Cíle práce 

Cílem mé bakalářské práce je průzkum postoje k zaměstnaneckým benefitům a zájmu o 

sportovní aktivity jako jedné z forem zaměstnaneckých benefitů. 

3.2 Úkoly práce 

Mezi úkoly této bakalářské práce patří: 

 Studium literatury vhodné k tématu práce 

 Základní charakteristika důležitých pojmů 

 Sestavení přehledu dosavadních poskytovatelů sportovních benefitů 

 Sestavení dotazníku pro kvantitativní výzkum 

 Pilotní sběr dat a následné úpravy dotazníku 

 Sběr a následná analýza dat 

 Vyhodnocení dat a interpretace výsledků 
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4 METODIKA PRÁCE 

Tato kapitola popisuje průběh a metody výzkumu této bakalářské práce. Cílem kapitoly 

je shrnout metody a postupy použité pro splnění hlavního cíle a dílčích úkolů práce. 

Teoretická část práce se opírá především o metodu deskripce a obsahové analýzy 

odporné literatury, odborných textů, legislativních textů. Pomocí těchto metod je 

provedeno vymezení základních teoretických pojmů, představeny druhy motivace, 

odměňování, zaměstnanecké benefity s cílem získání znalostí a orientace v oblasti 

zaměstnaneckých benefitů. 

V praktické části bude využita dotazníková metoda, která je výzkumným a 

diagnostickým prostředkem ke shromažďování informací dotazováním respondentů. 

Dotazníkové šetření bylo realizováno za účelem získání primárních dat. Značná část 

této kapitoly je proto věnována tvorbě dotazníku, jehož prostřednictvím byla získána 

v zásadě veškerá primární data. 

4.1.1 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor byl vybrán podle dostupnosti, kterou poskytlo vedení personálního 

oddělení nejmenované státní organizace. Základní soubor čítá 470 zaměstnanců. 

Dotazníkové šetření bylo možné provést pouze na třech odděleních čítající celkem 112 

zaměstnanců – přesněji 72 žen a 40 mužů. 

Velikost výzkumného souboru byla tedy stanovena na 112 osob. Návratnost byla 

závislá na ochotě zaměstnanců dotazník vyplnit. 

4.1.2 Sběr dat 

Dotazník byl konzultován a vytvořen v březnu 2020, následný sběr dat probíhal v 

druhém dubnovém týdnu od 6. 4. do 12. 4. 2020. Podoba dotazníku je k dispozici 

v příloze B. 

Elektronický dotazník respondenti vyplňovali prostřednictvím online formulář na 

Googlu, ve kterém byl vytvořen. Všichni respondenti obdrželi hypertextový odkaz na 

zmíněný formulář, který jim byl doručen na jejich služební e-mailové adresy společně 

s průvodním dopisem. 

Před samotným sběrem dat byla nezbytná konstrukce otázek pro dotazníkové šetření.  
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4.1.3 Dotazování 

Jak jsem již zmínila, splnění cíle a dílčích úkolů této bakalářské práce vyžadovalo sběr 

primárních dat. K jeho dosažení jsem ve svém výzkumu aplikovala kvantitativní 

metodu, přesněji dotazování. Rozlišujeme několik forem dotazování, přičemž každá 

z nich nese své výhody i nevýhody. Jedná se o dotazování písemné, telefonické, osobní 

a elektronické. Jelikož dotazníkové šetření probíhalo v době, kdy byla celá společnost 

ovlivněna situací kolem Covidu-19 a zavedená opatření neumožňovala prakticky jiný 

než virtuální kontakt, zvolila jsem právě elektronické dotazování. Elektronické 

dotazování mi umožnilo rychlý sběr dat, navíc analýza takto získaných dat 

v elektronické podobě není nijak finančně a časově náročná.  

4.1.4 Dotazník 

Pro konstrukci otázek bylo nejdůležitější stanovení cíle dotazníku. Následovalo 

vytvoření operacionalizace, schématu zkoumaných části dotazníku. Vytvořená 

operacionalizace je kvůli své obsáhlé struktuře přílohou A.  

Dotazník byl sestaven jako polostrukturovaný a využívá tedy několik typů otázek. 

Respondenti odpovídali na otázky otevřené, kdy byli požádáni o napsání stručné 

odpovědi. Takové otázky jsou však nejnáročnější pro následnou interpretaci. Dalším 

typem otázek byly otázky uzavřené. V jejich případě pak respondenti vybírali odpověď 

z několika možností, jako tomu bylo např. u otázky č. 18 „Jak často sportujete?“. 

Některé uzavřené otázky plnily funkci informační a dle odpovědí na ně navazovali již 

zmíněné otázky otevřené či uzavřené. V dotazníku se objevují i tzv. multiple-choice 

otázky, které umožňují respondentovi vybrat více než jednu z možných odpovědí. 

V neposlední řadě byly zařazeny otázky ve formě škály, kdy respondenti vybírali 

z hodnot od 1 do 5 a s jejichž pomocí hodnotily spokojenost s nabídkou poskytovaných 

zaměstnaneckých benefitů. Stejně tak hodnotili i důležitost nabídky zaměstnaneckých 

benefitů při volbě zaměstnání, v případě této otázky však vybírali možnost z textově 

vyjádřených odpovědí.  

Odkaz na elektronický dotazník byl respondentům rozeslán emailem spolu s průvodním 

dopisem informujícím respondenty o účelu dotazníkového šetření. Zároveň ubezpečil 

respondenty, že jejich odpovědi budou zpracovány zcela anonymně. Závěrem jsem pak 

poděkovala za jejich čas, ochotu a neocenitelnou pomoc.  
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4.1.5 Pilotáž 

Pilotáž dotazníku proběhla mezi externími zaměstnanci nejmenované státní organizace. 

Ověření validity a reliability bylo dosaženo ve spolupráci s deseti respondenty, kterým 

byl zaslán dotazník v elektronické podobě. Po vyhodnocení získaných informací 

následně došlo k úpravě dotazníku. 

Na základě získané zpětné vazby byla upravena otázka č. 9: „Proč jste o kartu 

MultiSport neměl/-a zájem?“. Volba odpovědí byla podle respondentů nedostatečná, 

proto jsem ji doplnila o možnost: „Již vlastním doprovodnou kartu MultiSport.“ Stejný 

problém nastal i u otázky č. 23: „Které jiné formy sportovních benefitů byste uvítal/-

a?“. V rámci této otázky jsem odpovědi rozšířila o „Firemní sportovní oblečení, 

vybavení apod.“ 

4.1.6 Analýza dat 

K analýze dat bylo nejprve třeba shromáždit souhrnné výsledky všech respondentů a 

poté došlo k jejich vyhodnocení. 

Získaná data z výzkumu poskytla aplikace Google formulář, prostřednictvím které bylo 

provedeno dotazníkové šetření.  Aplikace shromáždila přehledné informace se 

zaznamenanými odpověďmi v rámci každé otázky, i jednotlivé odpovědi od každého 

respondenta, a navíc vytvořila v rámci každé otázky výsečový či sloupcový graf.  

Souhrnné výsledky jsem následně převedla do programu MS Excel, který jsem využila 

pro vytvoření vlastních grafů a tabulek, zpracování, uspořádání a sjednocení dat. 

Kapitola 5 Výsledky obsahuje jak grafy výsečové, sloupcové, tak i tabulky se 

zaznamenanými odpověďmi. 
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5 VÝSLEDKY 

Dotazníkové šetření proběhlo v termínu již zmíněném v kapitole 3.1.2 Sběr dat. Tato 

kapitola vyhodnocuje nashromážděná data, získaná za pomoci elektronického 

formuláře. Celkem se výzkumu zúčastnilo a dotazník vyplnilo 108 ze 112 oslovených 

respondentů, respektive zaměstnanců nejmenované státní organizace. Ihned však 

muselo být vyřazeno 6 respondentů, jelikož se jednalo o zaměstnance pracující na 

dohodu o provedení práce, kterým nejsou zaměstnanecké benefity poskytovány. 

Získaných celkových odpovědí je tedy 102. 

Výsledné hodnoty, které vzešly z každé výzkumné otázky budou v této kapitole 

prezentovány a pro co největší přehlednost budou následně i interpretovány. 

5.1 Souhrnné výsledky 

V této části jsou odpovědi na otázky zobrazeny v souhrnných grafech a tabulkách. 

Pohlaví respondentů 

První graf znázorňuje, že se písemného dotazování zúčastnilo 102 respondentů, z toho 

68 žen (67 %) a 34 mužů (33 %). Tento poměr odpovídá poměru žen a mužů 

zaměstnaných ve veřejné sféře. Jednalo se o naprosto náhodný výběr, výzkum nebyl 

zaměřen na jednotlivá pohlaví. 

Graf 1: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další otázka navazující kontakt s respondenty zjišťovala, jaké zaměstnanecké benefity 

poskytované zaměstnavatelem respondenti využívají. 100 % dotazovaných pravidelně 
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využívá stravenky, tradiční zaměstnanecký benefit přispívající na stravování. Na 

druhém místě, se 100 kladnými odpověďmi, se umístily tzv. sick days, neboli dny 

zdravotního volna, které mohou zaměstnanci čerpat pro řešení krátkodobé pracovní 

neschopnosti či zdravotní indispozice a to bez doložení lékařského potvrzení. Značná 

část zaměstnanců, přesněji 90% má k dispozici služební telefon či notebook a téměř 88 

%  uplatňuje při své práci možnost pružné pracovní doby. Menší počet respondentů 

někdy uvítal příspěvek na vzdělávání, zahrnující prohlubování kvalifikace či jazykové 

kurzy, jednalo se o 38 % z dotazovaných. Shodně, konkrétně 34 % respondentů, 

využívá příspěvky na kulturu, sport a rekreaci a stejně tak i uplatňují home office 

občasnou práci z domova. 

Využití zaměstnaneckých benefitů 

Další otázka navazující kontakt s respondenty zjišťovala, jaké zaměstnanecké benefity 

poskytované zaměstnavatelem respondenti využívají. 

Graf 2: Jaké zaměstnanecké benefity využíváte? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

100 % dotazovaných pravidelně využívá stravenky, tradiční zaměstnanecký benefit 

přispívající na stravování. Na druhém místě, se 100 kladnými odpověďmi, se umístily 

tzv. sick days neboli dny zdravotního volna, které mohou zaměstnanci čerpat pro řešení 

krátkodobé pracovní neschopnosti či zdravotní indispozice, a to bez doložení lékařského 

potvrzení. Značná část zaměstnanců, přesněji 90 % má k dispozici služební telefon či 

notebook a téměř 88 % uplatňuje při své práci možnost pružné pracovní doby. Menší 

počet respondentů někdy uvítal příspěvek na vzdělávání, zahrnující 

prohlubováníkvalifikace či jazykové kurzy, jednalo se o 38 % z dotazovaných. Shodně, 
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konkrétně 34 % respondentů, využívá příspěvky na kulturu, sport a rekreaci a stejně tak 

i uplatňují home office, občasnou práci z domova.  
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Spokojenost s nabídkou benefitů, kterou zaměstnavatel poskytuje  

Tato otázka se zaměřuje na spokojenost zaměstnanců s poskytovanou nabídkou 

benefitů. Respondenti měli za úkol ohodnotit jejich spokojenost na stupnici od 1 = 

nespokojen/-a do 5 = velmi spokojen/-a. 

Graf 3: Jak jste spokojen/-a s nabídkou benefitů, kterou Váš zaměstnavatel poskytuje?  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Nejmenší plochu zaujímají krajní hodnoty 1, tedy nespokojenost a 5, vyjadřující 

absolutní spokojenost. Naopak největší plochu, 36 %, zaujímá hodnota 4, tedy 

spokojenost s tím, co je nabízeno. Poměrně vyrovnané odpovědi vykazují výsledky ve 

dvou stupních škály, ve stupni 2 a 3. 

Poptávka po dalších benefitech  

Další otázka, byla otázka otevřená. Respondenti byli požádáni a vypsání benefitů, které 

by v nabídce uvítali. 

Graf 4: Jaké další benefity byste uvítal/-a?  

Benefity Počet respondentů Počet respondentů v % 

Home office  55 53,92% 

Příspěvek na penzijní připojištění; životní pojištění 25 24,51% 

Služební notebook 4 3,92% 

Fitko v budově 2 7,84% 

roční kupón na MHD 2 1,96% 

Pružná pracovní doba 2 1,96% 

Příspěvek na rekreaci 6 1,96% 

Příspěvek na vzdělávání 2 5,88% 

Příspěvek na dopravu do práce 3 1,96% 

Volná pracovní doba 2 2,94% 

Nižší cena MultiSport karty 3 1,96% 

Elektronické stravenky 1 2,94% 

Nabídka je dostatečná 1 0,98% 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Vice než polovina zaměstnanců (54%) zmínila home office. Zajímavým faktem je, že 

jejich zaměstnavatel oficiálně však možnost občasné práce z domova nabízí. Nicméně 

respondenti ve svých odpovědí uvedli, že se jedná doslova pouze o možnost na papíře a 

pro většinu není reálné tento benefit získat.  Skoro čtvrtina dotazovaných (24,5%) by 

uvítala příspěvek na penzijní připojištění. Mezi odpověďmi se mimo jiné objevil i 

služební notebook, který není k dispozici všem zaměstnancům. Někteří by ocenili i 

nejrůznější příspěvky na rekreaci, dopravu do práce či vzdělávání.  Pouze jeden 

zaměstnanec považuje nabídku benefitů za dostatečnou. 

Nejoblíbenější benefity 

V následujícím grafu můžeme vidět skupinu nejoblíbenějších benefitů vytvořenou dle 

získaných odpovědí.   

Graf 5: Který z benefitů je Váš nejoblíbenější? Vypište 3 nejoblíbenější. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stravenky jsou nejenom nejvíce využívaným benefitem dle grafu č.x, v rámci této 

otázky byly i nejčastěji zmiňovaným oblíbeným benefitem. V odpovědi je uvedlo téměř 

60 % respondentů, tedy více než polovina.  Následuje pružná pracovní doba, která je 

oblíbená u 53 % dotazovaných.  Na pomyslné bronzové pozici se s 22 hlasy umístily 

dny zdravotního volna. Do skupiny oblíbených benefitů svými odpověďmi zařadily 

respondenti služební notebook a telefon (16 %), homeoffice (14 %) a MultiSport karta 

(12 %).  
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Důležitost nabídky benefitů důležitá při volbě zaměstnání 

Graf č. 6 ukazuje, zda by se respondenti jako potencionální uchazeči o zaměstnání 

zajímali o nabídku zaměstnaneckých benefitů  u nového zaměstnavatele. 

Graf 6: Jak pro Vás byla nabídka benefitů důležitá při volbě zaměstnání? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při volbě stávajícího zaměstnání byla nabídka benefitů irelevantní pro 4 % respondentů, 

opačná strana škály pak nezískala jediný hlas. Nabídka benefitů tedy nepředstavovala 

nejdůležitější faktor ani pro jednoho respondenta. Největší plochu, 44 %, zaujímá 

odpověď trochu důležitá, pohybující se na samotném středu stupnice.  Velmi důležité 

byly nabízené benefity při volbě zaměstnání pro 36 % respondentů a mohli tak výrazně 

ovlivnit jejich konečné rozhodnutí. Naopak můžeme říci, že u 16 % respondentů neměli 

poskytované benefity na jejich rozhodnutí výrazný až téměř žádný vliv.  

5.1.1 Sportovní benefit 

Pomyslná druhá sekce dotazníku se zaměřuje na jediný sportovní benefit, který je 

zaměstnancům v dané organizaci poskytován. 

Karta MultiSport jako benefit 

Karta MultiSport byla nabídnuta 101 (99 %) z celkového počtu 102 dotazovaných 

respondentů. Pouze jednomu zaměstnanci nebyla možnost pořízení MultiSport karty 

nabídnuta, přestože by o ni dle odpovědi na navazující otázku měl zájem. 
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Graf 7: Byla Vám vaším současným zaměstnavatelem nabídnuta karta MultiSport? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Držitelé karty MultiSport 

Rozhodnutí o pořízení tohoto benefitu bylo dobrovolné, v grafu č.8 můžeme vidět 

poměr zaměstnanců, kteří o kartu zájem měli či naopak neměli. 

Graf 8: Jste držitelem/držitelkou karty MultiSport? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 101 zaměstnanců s možností pořídit si MultiSport kartu, se pro ni 

rozhodlo 35 zaměstnanců (necelých 34 %). Naopak zájem o ni neměla více než 

polovina z dotazovaných (66 %). 

Důvody nezájmu o kartu MultiSport 

V této otázce mě zajímali důvody, kvůli kterým neměli respondenti o kartu zájem.  
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Graf 9: Pokud ne, proč jste o kartu neměl/-a zájem? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při rozhodování o pořízení MultiSport karty respondenty nejvíce odrazovala cena, 

respektive měsíční částka, na kterou by je karta vyšla. Cena je příliš vysoká pro 37 % 

respondentů. 30 % dotazovaných nemělo o kartu zájem, jelikož by ji nemohli uplatnit 

ve sportovních zařízeních, jež jsou zvyklí navštěvovat. Skoro čtvrtina respondentů (24 

%) uvedla, že nesportuje, a tudíž by pro kartu nenašla uplatnění. Zbylých 9 % 

představuje skupinu sportovně aktivních respondentů, kterým se zdá MultiSport karta 

jednoduše zbytečná. Může se jednat např. o outdoorové sportovce, kteří nemusí platit za 

lekce či vstupné do sportovního zařízení.  

Četnost využívání karty MultiSport 

Z předchozí otázky jsem zjistila, že kartu vlastní 35 držitelů. Z tohoto počtu kartu 

využívá alespoň 1x týdně 29 (83 %) respondentů.  6 respondentů (17 %) ji však 

pravidelně nevyužívá. Jejich důvody jsou uvedeny v následující tabulce.  

Graf 10: Využíváte pravidelně kartu MultiSport? Alespoň 1x týdně. 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Důvody pro nevyužívání karty držiteli karty MultiSport 

6 respondentů, kteří kartu nevyužívají pravidelně alespoň 1x týdně uvedlo různé osobní 

důvody vypovídající sami o sobě. 

"Je pro mě problém sehnat vyhovující lekce v dostupné vzdálenosti a ve vyhovujícím čase." 

"Z časových důvodů skoro nesportuji a kartu nevyužívám." 

"Kartu nemůžu uplatnit na lekcích které navštěvuji." 

"Kvůli zdravotním důvodům nemůžu sportovat a kartu nevyužívám." 

"Na jaře a v létě sportuji hlavně venku a karta mi je tudíž k ničemu." 

"Karta se mi po finanční stránce nevyplatí, zvažuji její vrácení." 

 

Oblasti využití karty MultiSport 

Tato otázka se váže k 29 respondentům, kteří kartu využívají alespoň 1x týdně a cílí na 

zjištění oblasti pro kterou kartu využívají. 

Graf 11: Pokud ano, využíváte kartu na: 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Značná část, 76 % respondentů, využívá s kartou MultiSport kromě sportu i zvýhodněné 

vstupné na wellness a relax. Pouze sportu se s tímto benefitem věnuje 21 % 

dotazovaných. Jediná odpověď pak patřila třetí možnosti, kdy si jen jeden respondent 

dopřává zvýhodněné vstupné výhradně na wellnes a relax. 

Využití možnosti doprovodné, či dětské karty MultiSport 

MultiSport karta umožňuje vystavení samostatných karet pro rodinné příslušníky. Tuto 

možnost využilo 17 % respondentů, zbylých 83 % o doprovodnou kartu zájem nemělo.   
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Graf 12:Využíváte možnost doprovodné, či dětské karty? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Karta MultiSport jako motivace ke sportování 

Všech 29 respondentů, využívajících kartu alespoň 1x týdně uvedlo, že sportovali ještě 

před získáním karty. O tento benefit měli tedy zájem pouze ti respondenti, kteří se 

sportu již dříve věnovali. Žádný z respondentů tedy nevyužil kartu MultiSport jako 

prvotní impuls a motivaci pro změnu svého životního stylu.  

Karta MultiSport jako důvod k častějšímu sportování 

Polovina respondentů (52 %) uvedla, že začala s používáním MultiSport karty sportovat 

častěji. Na četnost sportování neměla karta vliv u 48 % dotazovaných.  Další přínosy, 

které tento benefit přináší, jsou znázorněné v grafu č.18. 

Graf 13: Začal/-a jste díky kartě sportovat častěji? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Četnost sportování respondentů 

Následující graf ukazuje četnost, s jakou se respondenti věnují svým oblíbeným 

sportům. 

Graf 14: Jak často sportujete? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejčastější odpovědí na otázku "Jak často sportujete" bylo 2x-3x týdně. Takto 

odpovědělo 55 % respondentů. Častěji, 3x-5x týdně, se sportu věnuje 28 % 

respondentů. 10 % respondentů sportuje 1x týdně. Každý den si na sport najde čas 7 % 

respondentů. 

Konkrétní sportovní aktivity respondentů 

V následujícím grafu můžeme vidět výčet jednotlivých sportů, kterým se respondenti ve 

svém volném čase věnují. 

Graf 15: Jakým sportovním aktivitám se věnujete?  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu je zřejmé, že převažují skupinové lekce a kolektivní sporty jako např. jóga, 

lekce spinningu, badminton, tenis či volejbal. Z individuálních sportů se pak na prvním 

místě umístila návštěva fitness centra, následována plaváním.  



59 

Konkrétní sportovní aktivity respondentů s kartou MultiSport 

Porovnáme-li sporty, při kterých respondenti mohou použít svoji MultiSport kartu s 

grafem č.15 („Jakým sportovním aktivitám se věnujete?“), je zřejmé, že se výčet 

sportovních aktivit výrazně neliší. Respondenti tedy využívají možnosti volných či 

zvýhodněných vstupů téměř pro všechny druhy sportů, kterým jsou zvyklí se věnovat. 

Graf 16: Při kterých sportovních aktivitách kartu využíváte? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

U návštěvy fitness centra, plavání, badmintonu, skupinových lekcí a lekcí spinningu je 

shoda stoprocentní. Naopak pro hodiny jógy nevyužívají kartu dva respondenti. Může to 

být z toho důvodu, že provozovatel daného studia kartu neakceptuje, či se daný 

respondent/-ka účastní např. veřejných lekcí zdarma. Největší propad zaznamenal tenis. 

Výsledky ukazují, že pouze jeden respondent využívá benefitní kartu při vstupu na 

sportoviště. Zbylých 5 respondentů tuto možnost buď nemá, tedy dané sportoviště kartu 

nepřijímá, či mohou navštěvovat soukromá hřiště bez nutnosti hradit vstup. Sporty jako 

volejbal, bodypump, golf a squash oproti grafu č.15 nezískaly ani jeden hlas. Znamená 

to tedy, že v rámci těchto disciplín respondenti kartu nevyužívají a v grafu výše se proto 

nevyskytují.  

Nové sportovní aktivity respondentů s kartou MultiSport 

Nové zážitky a zkušenosti přinesla karta 45 % zaměstnanců, kteří s ní vyzkoušeli 

nějakou novou, dříve neprovozovanou sportovní aktivitu.  Větší počet respondentů (55 

%) však zůstal věrný své sportovní disciplíně.   
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Graf 17: Zkusil/-a jste se získáním karty nějakou novou sportovní aktivitu? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přínos karty MultiSport z pohledu respondentů 

Grafu 18  ukazuje  přínosy karty pro respondenty z různých hledisek 

Graf 18: V čem vidíte největší přínos karty MultiSport? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Největší přínos tohoto benefitu spočívá dle 38 % respondentů ve volných a 

zvýhodněných vstupech jež poskytuje. Pro 28 % dotazovaných představuje motivaci ke 

sportu, a tedy ke zlepšení jejich životního stylu. Lákavá je i široká nabídka aktivit, 

kterým se mohou držitelé karty věnovat v síti partnerských zařízení, tuto odpověď 

zvolilo 24 % respondentů. Nejmenší přinos vidí respondenti v možnosti získat 

doprovodnou karu pro své rodinné příslušníky (7 %) a v příležitosti vyzkoušet některé 

nové aktivity či navštívit nová sportoviště (3 %).  

45% 

55% 

Ano 

Ne 

38% 

28% 

7% 

24% 

3% 

Volné/zvýhodněné vstupy 

Motivace ke sportu;k lepšímu životnímu stylu 

Možnost zřízení karty pro rodinné členy 

Široká nabídka aktivit a partnerských zařízení 

Možnost vyzkoušet nové aktivity, sportoviště 
apod. 



61 

Postoj respondentů ke zrušení poskytování karty MultiSport zaměstnavatelem 

Graf 19: Pokud by zaměstnavatel přestal kartu poskytovat, postrádal/-a byste ji? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Karta by byla nepostradatelná pro více než polovinu dotazovaných, 65 % by o ni 

nechtělo přijít. Naopak 14 % respondentů sice kartu využívá, ale vlastně by jim 

nevadilo, kdyby tento benefit přestal zaměstnavatel poskytovat. Zbylých 21 % 

respondentů se pohybuje na samotném středu, který představuje nevyhraněný postoj 

respondentů. Můžeme předpokládat, že jejich názor by se formoval s ohledem na 

momentální situaci a okolnosti.  

Zájem respondentů o jiné formy sportovních benefitů 

Zde by 53 respondentů, tedy více než polovina (52 %), uvítala jiné formy sportovních 

benefitů, než který je aktuálně zaměstnavatelem poskytován. Můžeme říci, že jsou mezi 

nimi i ti, kteří neměli zájem o kartu MultiSport, ale nabídce sportovních benefitů se 

nevyhýbají. 49 respondentů (48 %) nemá zájem o žádné jiné sportovní benefity.  

Pro respondenty, kteří odpověděli, že nemají zájem o žádné benefity, byla tato otázka 

poslední a dotazníkové šetření bylo ukončeno. 

V další a zároveň poslední otázce odpovídalo 53 respondentů na otázku týkající se 

jejich  zájmu o další formy sportovních benefitů, které mají k dispozici zaměstnanci v 

jiných firmách a organizacích. Jedná se o tzv. "multiple-choice" otázku, kdy může 

respondent zvolit více možností z předložených odpovědí. Na výběr jich bylo dáno 

celkem šest včetně odpovědi otevřené, dávající prostor i pro jinou, pro respondenta 

vyhovující odpověď. Tuto možnost však žádný z dotazovaných nezvolil a lze tedy říci, 

že vhodné odpovědi byly v předložené nabídce obsaženy.    

65% 

14% 

21% 

Ano 

Ne  

Je mi to jedno 



62 

Graf 20: Pokud ano, které? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledky ukazují, že na prvním místě by respondenti uvítali příležitost věnovat se 

sportovním aktivitám během pracovní doby a v prostorách kanceláří. Tento benefit by 

uvítalo 34 % z nich.  Pořádání firemních akcí, jako například pravidelných sportovních 

utkáních, turnajů či teambuildingů by ocenilo 22 % respondentů. Možnost získat od 

zaměstnavatele firemní sportovní oblečení či vybavení s logem organizace získala 

celkem 19 % všech hlasů. Zájem by respondenti měli i o finanční příspěvky na účast na 

nejrůznějších sportovních soutěžích (9 %) a o pořádání workshopů na téma fyzického a 

psychického zdraví (7 %).  
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6 DISKUSE  

Vzhledem k tomu, že společnosti musí při volbě a tvorbě vhodného systému benefitů 

zvažovat preference svých zaměstnanců, se první kapitola práce zaměřovala na 

teoretické poznatky z oblasti motivace zaměstnanců. Následující kapitoly se pak 

věnovaly důležitým poznatkům z oblasti zaměstnaneckých benefitů a aktuálním 

trendům jejich poskytování. Poslední kapitola pojednávala o sportovních aktivitách v 

oblasti benefitů, jejich přínosech a předložila přehled o sportovních benefitech které 

jsou nabízeny tuzemskými společnostmi. 

V rámci výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření na nejmenované státní organizaci 

čítající celkem 470 zaměstnanců. Prvotním cílem šetření bylo oslovit všechny 

zaměstnance a získat tak co nejvíce reprezentativní vzorek, což mi bylo na samotném 

začátku jednání s vedením personálního oddělení přislíbeno. Bohužel se ukázal prvek 

stále ještě typický pro veřejnou správu, a to byrokracie a s ní spojené obstrukce, které 

doprovázely schvalování mého dotazníkového šetření mezi zaměstnanci. Po 

zdlouhavém kolečku vyjednávání s personálním oddělením a jednotlivými vedoucími 

všech odděleních jsem se musela spokojit s jedinou možnou variantou – provést 

výzkum pouze na třech odděleních mezi 112 zaměstnanci. 

Celkem jsem získala 108 odpovědí. Mojí chybou jsem však oslovila i zaměstnance, 

kteří pracují na dohodu o provedení práce a takovým nejsou zaměstnanecké benefity 

poskytovány. Jejich dotazníky byly tedy nepoužitelné a z výzkumu jsem 6 dotazníků 

ihned vyřadila.  

Dle mého názoru lze získané výsledky s jistotou aplikovat pouze na organizace stejného 

typu ve veřejné správě, a to z důvodu obdobné skladby zaměstnanců zahrnující pohlaví, 

věk, vzdělání a sociální postavení. Pro objektivnější výsledky a jejich širší využití by 

bylo potřeba provést výzkum v několika různě zaměřených společnostech, a to i ze 

soukromé sféry. 

V současnosti je míra nezaměstnanosti v České republice na minimální úrovni a 

společnosti doslova bojují o schopné zaměstnance. Snaží se možnými „pobídkami“ 

získat zaměstnance na svou stranu a následně si je mezi velkou konkurencí udržet. 

Zaměstnanecké benefity jim v tom mohou být výrazně nápomocny, proto by tato oblast 

neměla být podceňována. Jak je však vidět z dosažených výsledků, nejmenovaná státní 

organizace se nesnaží nijak výrazně odlišit od značné konkurence, kterou představuje 
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soukromá sféra nabízející zpravidla vyšší mzdové ohodnocení. Zkoumaný vzorek 

respondentů se musí spokojit s „klasikou“, kterou představují benefity jako jsou 

stravenky, pružná pracovní doba, nebo služební telefon či notebook. Je pravda, že tyto 

zmíněné benefity patří zároveň mezi ty nejoblíbenější, ale vezmeme-li v potaz, že 

nabídka benefitů je při rozhodování o novém zaměstnání relevantní pro většinu 

zaměstnanců, měl by zaměstnavatel tuto nabídku buď rozšířit, anebo alespoň systém 

zdokonalit. Jak se totiž ukázalo, například home office sice byl mezi odpověďmi v 

otázce „Jaké zaměstnanecké benefity využíváte?“ zároveň se však objevil i na prvním 

místě v otázce další, která zjišťovala, jaké další benefity by respondenti uvítali.  

Pomyslná druhá sekce dotazníku se zabývala jediným sportovním benefitem, který je v 

dané organizaci poskytován a tím je karta MultiSport. Před samotným dotazníkovým 

šetřením jsem očekávala větší procento zaměstnanců, jež kartu vlastní, ale dle výsledků 

jen necelých 34 % se stalo jejím držitelem. 35 zaměstnanců tedy pokračovalo dále ve 

výzkumu zaměřený právě na tento sportovní benefit. Zbytek respondentů byl 

přesměrován na poslední dvě otázky, které ukázaly, že problém však není v nezájmu o 

sportovní benefity jako takové, ale spíše v jejich úzké nabídce, kdy by více než polovina 

zaměstnanců uvítala jiné formy sportovního benefitu.  

V druhé části dotazníku jsem v jedné z otázek zjišťovala, kolikrát týdně respondenti 

sportují. Myslím, že opravdový potenciál této otázky by byl naplněn, kdyby mohla být 

porovnána s tím, kolikrát týdně respondenti kartu MultiSport reálně použijí. Otázka 

týkající se četnosti používání karty MultiSport by pak mohla poskytnout přesnější 

informace o její praktické využitelnosti.   
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce průzkum postoje k zaměstnaneckým benefitům a zájmu o 

sportovní aktivity jako jedné z forem zaměstnaneckých benefitů. 

Praktická část práce vychází z výzkumu, který byl proveden formou dotazníkového 

šetření v nejmenované státní organizaci. Dotazníkové šetření bylo provedeno za účelem 

zjištění postoje zaměstnanců ke stávajícím poskytovaným benefitům a vytvoření 

doporučení pro optimalizaci nabídky benefitů. 

Jak vyplývá z výsledků dotazníkového šetření, nejvyužívanějším a nejoblíbenějším 

zaměstnaneckým benefitem je příspěvek zaměstnavatele na stravování, který 

zaměstnanci využívají ve formě stravenek. Jedná se již o tradiční benefit, jehož 

poskytování mnozí zaměstnanci tudíž vnímají za samozřejmost. Analýza výsledků dále 

ukazuje důležitost, kterou představuje možnost zaměstnanců přizpůsobit si pracovní 

dobu, ať už z osobních, či zdravotních důvodů. Právě v této oblasti se ve zkoumané 

organizaci ukázala slabina. 

Ačkoliv můžeme říci, o ohledem na výsledky šetření, že si daný zaměstnavatel nevede 

úplně špatně, je tu značný prostor pro zlepšení. Zaměřit by se měl hlavně na jeden z 

poskytovaných benefitů, a to na Home office. Tento benefit by měl umožňovat 

zaměstnancům občasnou práci z domova, avšak pro většinu z nich je nereálné na tento 

benefit dosáhnout, přestože je oficiální součástí jejich odměňování. V praxi pak vedoucí 

pracovníci schvalují home office pouze zaměstnankyním s malými dětmi. Organizaci 

bych proto doporučila stanovit přesná a jasná pravidla pro využívání home officu, 

kterými by se museli jednotliví vedoucí při schvalování home officu řídit, a která by 

byla platná plošně pro všechny zaměstnance. Jednou ze součástí tohoto nového systému 

by bylo stanovení určitého počtu volitelných dnů, které by zaměstnanci mohli 

odpracovat doma. Větší spokojenosti zaměstnanců by se dalo dosáhnout i příspěvky na 

penzijní připojištění. Příspěvky ke spoření na penzi dostává od firem stále více lidí a při 

současném nedostatku zaměstnanců by dle mého názoru neměla veřejná sféra zaostávat. 

Přestože byla karta MultiSport nabídnuta 99 % dotazovaných zaměstnanců, zájem o ni 

měla pouhá třetina. Důvody pro nepořízení karty byly zřejmé. Cena za tento benefit je 

pro zaměstnance příliš vysoká, respektive zaměstnavatel na něj přispívá jen z malé 

části. Společně s dalším důvodem, tedy že by potencionální držitelé nemohli kartu 

uplatnit ve sportovních zařízeních, jež navštěvují, ukazuje na fakt, že zaměstnavatel 
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nezvolil nejvhodnější benefit z oblasti sportu. Zaměstnavatel by měl proto do své 

nabídky přidat nějakou další formu, která by uspokojila více než polovinu těch 

zaměstnanců, jež by jiné formy sportovních benefitů uvítali.   

Je však nutné zmínit, že polovina respondentů vlastnící benefitní kartu MultiSport 

uvedla, že s jejím pořízením začali více sportovat, a navíc si dopřávají odpočinku ve 

formě welnessu a relaxu. Pozitivní přínosy tohoto benefitu jsou zřejmé, od finanční 

stránky, přes motivaci k sportu, ke zlepšení životního stylu, až po možnost užívat si 

svých oblíbených aktivit výrazně levněji, a to bez nutnosti měnit svá oblíbená 

sportoviště. I když nejsou benefity z oblasti sportu nabízeny v takové míře jako třeba 

tradiční stravenky nebo pružná pracovní doba, patří zcela jistě mezi oblíbené benefity.  

Závěrem je vhodné zmínit, že pro zaměstnavatele není snadné zvolit ty nejvhodnější 

zaměstnanecké benefity, tak, aby uspokojil preference a potřeby všech zaměstnanců. 

Nicméně je důležité sledovat trendy v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů a 

pružně se jim přizpůsobovat. Z provedeného výzkumu totiž vyplývá, že nabídka 

benefitů patří mezi sledovaná kritéria při výběru zaměstnání a má tudíž vliv i na kvalitu 

zaměstnanců v organizaci. Neméně důležitou roli hrají zaměstnanecké benefity i v 

rámci motivování pracovníků a budování jejich vztahu k zaměstnavateli. 
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Příloha B: Dotazník 

Dotazníkové šetření - zaměstnanecké benefity 
*Povinné pole 

1. Jaké zaměstnanecké benefity využíváte? Prosím vyberte: * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Pružná pracovní doba 

Sick days (dovolená nad obvyklý rámec) 

Home office 

Příspěvek na kulturu, sport a rekreaci 

Příspěvek na penzijní připojištění; příspěvek na soukromé životní pojištění 

Stravenky 

Příspěvky na vzdělávání (prohlubování či zvyšování kvalifikace; jazykové kurzy) 

Příspěvek na cestování do zaměstnání 

Služební telefon či notebook 

2. Jak jste spokojen/-a s nabídkou benefitů, kterou Váš zaměstnavatel 

poskytuje? Prosím ohodnoťte na stupnici od 1 = nespokojen/-a do 5 = velmi 

spokojen/-a * Označte jen jednu elipsu. 

 1 2 3 4 5 

 

3. Jaké další benefity byste uvítal/-a? Prosím vypište: * 

 

4. Který z benefitů je Váš nejoblíbenější? Prosím napište max 3 oblíbené 

benefity. * 

 

5. Jak pro Vás byla nabídka benefitů důležitá při volbě zaměstnání? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

Nejdůležitější 
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Velmi důležitá 

Trochu důležitá 

Skoro nedůležitá 

Nedůležitá 

6. Byla Vám nabídnuta karta MultiSport? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 9 

 Ne     Přeskočte na otázku 7 

7. Měl/-a byste o kartu zájem? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 29 

 Ne     Přeskočte na otázku 8 

8. Proč nemáte zájem o zřízení karty MultiSport? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

       Již vlastním doprovodnou kartu MultiSport       Přeskočte na otázku 29 

 Nesportuji; kartu bych nevyužil/-a. Přeskočte na otázku 29 

 Částka za kartu je příliš vysoká. Přeskočte na otázku 29 

 Sportuji, ale karta se mi zdá zbytečná.       Přeskočte na otázku 29 

Kartu bych nemohl/-a uplatnit ve sportovních zařízeních, která navštěvuji. 

Přeskočte na otázku 29 

9. Jste držitelem/-držitelkou karty MultiSport? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 11 

 Ne     Přeskočte na otázku 10 
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10. Pokud ne, proč jste o kartu neměl/-a zájem? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

        Již vlastním doprovodnou kartu MultiSport.      Přeskočte na otázku 29 

 Nesportuji; kartu bych nevyužil/-a.  Přeskočte na otázku 29 

 Částka za kartu je příliš vysoká.           Přeskočte na otázku 29 

 Sportuji, ale karta se mi zdá zbytečná.            Přeskočte na otázku 29 

Kartu bych nemohl/-a uplatnit ve sportovních zařízeních, která navštěvuji. Přeskočte na 

otázku 29 

11. Využíváte kartu MultiSport? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 13 

 Ne     Přeskočte na otázku 12 

12. Uveďte prosím důvod, proč kartu nevyužíváte. * 

 

Přeskočte na otázku 29 

13. Pokud ano, využíváte kartu na: * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

sport                         Přeskočte na 

otázku 14                                      sport, wellnes 

a Relax  Přeskočte na otázku 14                            

wellnes a Relax            Přeskočte na otázku 14                                        

14. Využíváte možnost doprovodné, či dětské karty? * 

Označte jen jednu elipsu. 
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Ano 

Ne 

Přeskočte na otázku 15  

 

15. Sportoval/-a jste před získáním karty MultiSport? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 17 

 Ne     Přeskočte na otázku 16 

16. Začal/a jste díky kartě MultiSport sportovat? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 22 

 Ne    Přeskočte na otázku 29 

17. Začal/-a jste díky kartě sportovat častěji? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

Ano 

Ne 

18. Jakým sportovním aktivitám se věnujete? Prosím vypište: * 

 

19. Jak často sportujete? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

méně než 

1x týdně        1x 

týdně 
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2x - 3x týdně 3x - 5x 

týdně každý den 

20. Při kterých sportovních aktivitách kartu využíváte? Prosím vypište: * 

 

 

 

21. Jak často kartu využíváte? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

méně 

než 1x týdně 

1x týdně 

2x - 3x týdně 

                    5x - 6x týdně 

Přeskočte na otázku 24 

22. Jakým sportovním aktivitám se věnujete? Prosím vypište: * 

 

23. Jak často sportujete? * 

Označte jen jednu elipsu                  
 

méně 

než 1x týdne 

1x týdně 2x - 

3x týdně  5x - 

6x     každý 

den 
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Přeskočte na otázku 25 

24. Zkusil/-a jste se získáním karty nějakou novou sportovní aktivitu? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

Ano 

Ne 

Přeskočte na otázku 27 

25. Při kterých sportovních aktivitách kartu využíváte? Prosím vypište: * 

 

26. Jak často kartu využíváte? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

méně 

než 1x týdne 

1x týdně 2x - 

3x týdně  5x - 

6x     každý den 

Přeskočte na otázku 27 

27. V čem vidíte největší přínos karty MultiSport? * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Volné/zvýhodněné vstupy. 

Motivace ke sportu; k lepšímu životnímu stylu. 

Možnost zřízení karty pro rodinné členy a partnery. 

Široká nabídka aktivit a partnerských zařízení. 

Jiné: 

28. Pokud by zaměstnavatel přestal kartu poskytovat, postrádal/-a byste ji? * 

Označte jen jednu elipsu. 
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Ano 

Ne 

Je mi to jedno 

29. Uvítal/-a byste jiné formy sportovních benefitů? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

Ano 

Ne 

30. Pokud ano, které? * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Finanční příspěvky na startovné na sportovních soutěžích. 

Sportovní vyžití během pracovní doby v prostorách kanceláří. 

Pořádaní workshopů na téma fyzického a psychického zdraví. 

Firemní sportovní oblečení; vybavení. 

Pořádání firemních sportovních akcí (pravidelná utkání, turnaje, 

teambuildingy apod.) 


