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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá preferencemi různých generací pracovníků v oblasti 

zaměstnaneckých výhod. Zaměřuje se na význam zaměstnaneckých výhod, na 

systém a zásady poskytování jednotlivých druhů požitků, rovněž na aktuální 

trendy v poskytování výhod především v kontextu konceptu work-life balance. 

Práce se zabývá problematikou generací baby boomers, X a Y a jejich 

preferencemi v oblasti zaměstnaneckých výhod. Součástí práce je kvalitativní 

výzkum zaměřený na tyto preference jednotlivých generací.  

Klíčová slova 

zaměstnanecké výhody, baby boomers, generace X, generace Y 
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Abstract 

This thesis deals with the preferences in the field of employee benefits among 

different generations of employees. It is focused on the significance of the 

employee benefits, on the providing system, on the principles of providing and 

also on new trends in the field of employee benefits connected mainly with the 

concept of work-life balance. The thesis deals with the generations of baby 

boomers, X and Y and their preferences in the field of employee benefits. The 

thesis includes a qualitative survey focused on these preferences among 

generations mentioned above. 

Key words 

employee benefits, baby boomers, generation X, generation Y 
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0 ÚVOD 

 

Poskytování zaměstnaneckých výhod je významné téma v oblasti odměňování 

pracovníků už více než osmdesát let a jeho význam stále roste. Nárůst zájmu 

o oblast zaměstnaneckých výhod je evidentní nejen ze strany organizací, které si 

uvědomují, že vhodně nastavený systém zaměstnaneckých výhod může být na 

trhu práce zdrojem konkurenční výhody, ale i ze strany samotných pracovníků, 

kteří mají vysoká očekávání a nespokojí se pouze s tradičními výhodami. 

V posledním desetiletí se v této souvislosti výrazně změnila podoba 

zaměstnaneckých výhod především z hlediska jejich rozsahu a způsobů 

poskytování.  

 

Problematika zaměstnaneckých výhod bývá v odborných publikacích výrazně 

spojována především s konceptem work-life balance usilujícím o udržení 

rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Ze strany organizací lze podpořit 

slaďování začleněním určitých zaměstnaneckých výhod do nabídky požitků, což 

se v kontextu odměňování rozšířilo především se vstupem generace Y na 

pracovní trh, která je oproti předchozí generaci X a generaci baby boomers na 

tzv. work-life balance výhody významně orientovaná.  

 

Mnoho organizací se rozhodlo přizpůsobit nabídku poskytovaných požitků 

preferencím generace Y, avšak je důležité zohledňovat i potřeby dalších 

věkových skupin. Převážnou část všech ekonomicky aktivních obyvatel v České 

republice tvoří lidé z generace X a z generace baby boomers. Vzhledem k tomu, 

že většina organizací orientuje svou nabídku benefitů na mladší generaci Y 

a starším generacím není v tomto ohledu věnována taková pozornost, není 

jednoznačné, zda mají generace X a generace baby boomers na benefity odlišné 

požadavky, nebo zda preferují stejné (podobné) požitky.  

 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat preference generace baby boomers, 

generace X a generace Y v oblasti zaměstnaneckých výhod a kriticky zhodnotit 

rozdíly v preferencích jednotlivých výše zmíněných generací. Kromě studia 

odborných publikací a článků k problematice odměňování pracovníků 

zaměřených konkrétně na zaměstnanecké výhody a různé generace pracovníků, 
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je k dosažení stanoveného cíle práce využito výsledků kvalitativního výzkumu, 

který jsem realizovala formou polostrukturovaných rozhovorů s příslušníky 

různých generací pracovníků. Mezi stěžejní zdroje práce v oblasti odměňování 

patří publikace Armstronga, Byarse a Rue, Simse, Bearna a McFaddena, 

Grahama a Manase, Koubka či odborné články Langleyho, Polka a Martina. Jako 

výchozí zdroje k problematice generací pracovníků jsem využila publikace 

Zemkeho, Rainese a Filipczaka, Johnsona a Johnsona či články Rezlerové nebo 

Reevese a Oha. 

 

První kapitola práce se zabývá nejen vymezením a významem zaměstnaneckých 

výhod, ale i různými systémy a druhy jejich poskytování. Kromě zásad 

efektivního poskytování požitků jsou součástí kapitoly i aktuální trendy 

v poskytování zaměstnaneckých výhod spojené především s konceptem 

work-life balance. Druhá kapitola se věnuje různým generacím pracovníků 

a zabývá se vymezením generace baby boomers, generace X a generace Y. Třetí 

kapitola je věnována kvalitativnímu šetření preferencí různých generací 

pracovníků v oblasti zaměstnaneckých výhod, které bylo realizováno formou 

individuálních polostrukturovaných rozhovorů.  
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1 ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY  

 

Zaměstnanecké výhody (často také nazývány jako benefity, privilegia, požitky 

nebo sociální či vedlejší výhody) tvoří společně se mzdou či platem a jinými 

peněžními odměnami součást transakční odměny, která zahrnuje všechny hmotné 

odměny, jež je možné vyjádřit v penězích (Graham, Manas, 2003, s. 1).  

 

Tab. 1: Složky celkové odměny (upraveno podle Armstrong, 2009, s. 42) 

 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že kromě transakčních odměn rozlišujeme 

v rámci celkové odměny i relační (vztahové) odměny, které jsou naopak 

nehmotného charakteru a týkají se výhradně záležitostí, které nelze směnit za 

peníze – například zážitků a zkušeností z práce nebo rozvoje a vzdělávání 

(Armstrong, 2009, s. 42). 

 

Armstrong (2007, s. 595) popisuje zaměstnanecké výhody jako takové složky 

celkové odměny, které jsou pracovníkům poskytovány navíc k různým formám 

peněžní odměny. Byars a Rue (1991, s. 518) definují zaměstnanecké výhody 

v užším slova smyslu jako formu odměny, která náleží pracovníkům pouze za to, 

že jsou členy dané organizace. Stejně na zaměstnanecké výhody nahlíží 

i  Kislingerová (2005, s. 847-849), jež požitky považuje za specifický druh 

odměny, který organizace nepoužívá k tomu, aby ocenila vykonanou práci, ale 

poskytuje je svým zaměstnancům za samotnou existenci pracovního vztahu či 

příslušnost k dané organizaci.  

 

Transakční odměny 

Peněžní odměny 
Celková hmotná 

odměna (vyjádřená 

v penězích) 

Celková odměna 

Zaměstnanecké 

výhody 

Relační (vztahové) 

odměny 

Vzdělávání a rozvoj 
Nepeněžní/vnitřní 

odměny Zkušenosti/zážitky  

z práce 
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Na základě výše uvedených poznatků lze zaměstnanecké výhody definovat jako 

část celkové odměny, která není na rozdíl od mzdy nebo platu vázána na pracovní 

výkon. Podle Dvořákové (2012, s. 339) a Koubka (2012, s. 319) bývají však často 

spojené s funkcí, postavením nebo délkou zaměstnání daného pracovníka 

v organizaci. Zpravidla v tomto ohledu existuje přímá úměrnost v tom smyslu, 

že čím vyšší je postavení (funkce) člověka v organizaci nebo čím delší dobu 

v organizaci působí, tím větší je rozsah výhod, které jsou mu poskytovány.  

 

Vzhledem k tomu, že výhody nejsou na rozdíl od mzdy nebo platu nárokovou 

odměnou, organizace je tak ze zákona vůbec nejsou povinny poskytovat. 

Rozhodnutí o tom, jestli pracovníci budou mít možnost ke své mzdě/platu navíc 

získávat i zaměstnanecké výhody, je zcela v kompetenci dané organizace, stejně 

jako výběr a rozsah poskytovaných požitků.  

 

I když organizace nemají ze zákona povinnost poskytovat svým zaměstnancům 

zaměstnanecké výhody, děje se tak stále častěji. Například z výzkumu 

zaměřeného na poskytování zaměstnaneckých výhod v České republice, který 

v roce 2014 už po osmé (a zároveň popáté ve spolupráci se Svazem průmyslu 

a dopravy) realizovala ING pojišťovna, vyplývá, že benefity poskytuje zhruba 

99 % zaměstnavatelů (ING pojišťovna, 2014). 

 

Požitky představují záležitosti různého charakteru, které pracovníci dostávají od 

svého zaměstnavatele ke sjednané mzdě nebo platu navíc. Pod pojmem benefit si 

můžeme představit například využívání podnikového majetku pro soukromé 

účely (například automobil, mobilní telefon, notebook), různé slevy, poukázky 

nebo příspěvky na kulturní či sportovní vyžití, stravování a nápoje na pracovišti, 

poradenství, zdravotní péči, pojištění nebo i finanční pomoc apod., ale také sem 

patří různé položky (např. dovolená nebo poskytování dalšího volna), které podle 

Armstronga (2009, s. 382) explicitně nemají charakter odměny. Stále více 

organizací nabízí v rámci zaměstnaneckých výhod i záležitosti, které pro 

zaměstnavatele sice vyplývají jako povinnost ze zákoníku práce, ale vzhledem 

k tomu, že je nabízí v nadstandardní výši nebo zvýhodněném rozsahu, dají se 

v těchto případech také považovat za požitky.  
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1.1 Význam zaměstnaneckých výhod 

 

Zaměstnanecké výhody se v poslední době staly velmi diskutovanou záležitostí, 

neboť představují ideální možnost, kterou se organizace mohou v rámci 

odměňování odlišit od konkurence. Estreicher (2010, s. 721) poukazuje na to, že 

výhody byly dlouhou dobu zájmem pouze organizací a pracovníků samotných, 

zatímco v posledních letech se stávají veřejným tématem, o které se zajímají 

nejen odborníci, ale i média a různé komerční instituce zabývající se výzkumem 

trhu. Příčinu tohoto zájmu veřejnosti vidí především v blížícím se odchodu 

generace baby boomers do důchodu a nástupu generace Y na pracovní trh.  

 

Význam požitků shrnuje Armstrong následovně: „Zaměstnanecké výhody slouží 

osobním potřebám pracovníků, jsou nástrojem zvyšování jejich oddanosti 

organizaci a demonstrují to, že jejich zaměstnavatelé pečují o jejich blahobyt 

a pohodu.“ (Armstrong, 2009, s. 382).  

 

I když někteří autoři – například Dědina a Cejthamr (2005, s. 237), Koubek 

(2012, s. 320) a mnozí další – poukazují na motivační funkci benefitů, osobně se 

přikláním spíše k názoru Armstronga (2007, s. 595) a Kocianové (2010, s. 164), 

kteří tvrdí, že neexistuje žádný bezprostřední vztah mezi poskytováním výhod 

a následným pracovním výkonem. Lze konstatovat, že mezi požitky a výkonem 

neexistuje žádný vztah v obou směrech. Stejně jako není poskytování požitků 

vázáno na pracovní výkon, tak ani pracovní výkon není vázán na požitky, neboť 

to, že někomu poskytneme požitek, jeho výkon nezlepší. Kislingerová (2005, 

s. 348) v souvislosti s tím poukazuje na spojitost mezi zaměstnaneckými 

výhodami a hygienickými faktory Herzbergovy dvoufaktorové teorie pracovní 

motivace – pokud jsou výhody k dispozici, nemají žádný pozitivní motivační 

účinek, zatímco pokud nejsou, mohou být důvodem nespokojenosti.  

 

Přestože zaměstnanecké výhody nemají žádný motivační účinek, může být jejich 

poskytování pro organizaci velmi přínosné, protože mohou ovlivňovat nejen 

postoje pracovníků k organizaci, nýbrž i jejich spokojenost, angažovanost nebo 

stabilitu. Zároveň mohou také pozitivně ovlivňovat image dané organizace na 
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trhu, zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu a tím i její celkový výkon. 

Milkovich a Boudreau (1997, s. 559) došli navíc k závěru, že poskytování 

zaměstnaneckých výhod má vliv i na chování pracovníků, a to především 

v kontextu nižší absence zaměstnanců a odkladu rozhodnutí o odchodu do 

důchodu. 

 

Armstrong (2007, s. 595) v souladu s tímto tvrzením definuje čtyři základní cíle 

poskytování zaměstnaneckých výhod, které by měly dané organizace brát 

v úvahu:  

 „Poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odměn, 

které by umožnily jak získat, tak i udržet vysoce kvalitní pracovníky; 

 uspokojovat osobní potřeby pracovníků; 

 posilovat oddanost a vědomí závazku pracovníků vůči organizaci; 

 poskytovat některým lidem daňově zvýhodněný způsob odměny.“ 

(Armstrong, 2007, s. 595).  

 

Martin (2010, s. 31) nahlíží na důvody poskytování zaměstnaneckých výhod 

spíše pragmaticky a tvrdí, že organizace nabízí svým zaměstnancům požitky 

pouze proto, že potřebují, aby jejich systém odměňování zaujal nové uchazeče 

na trhu práce (případně udržel už stávající zaměstnance), a proto, že si vzhledem 

ke konkurenci nemohou dovolit narušit stereotypní morální přesvědčení 

společnosti o tom, že zaměstnavatelé se o své zaměstnance musí prostřednictvím 

zaměstnaneckých výhod starat. 

 

Navzdory tvrzení Dvořákové (2012, s. 339) o tom, že dosud nebyl prokázán vztah 

mezi nabídkou požitků a přilákáním nových kandidátů usilujících o zaměstnání, 

se stále více autorů přiklání k názoru Martina (2010, s. 31) a shoduje se v tom, že 

tyto informace mohou hrát v procesu hledání nového zaměstnání poměrně 

důležitou roli a uchazeči je stále častěji berou při rozhodování v úvahu – to 

znamená, že si vybírají nové zaměstnání i podle výhod, které jim potenciální 

zaměstnavatelé nabídnou. Svědčí o tom například poznatky Simse (2007, s. 456) 

z USA, který na základě svých výzkumů došel k závěru, že poskytování 
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zaměstnaneckých výhod v současné době hraje stále důležitější roli nejen 

v oblasti stabilizace stávajících pracovníků, ale právě i v oblasti jejich získávání.  

 

1.2 Systémy zaměstnaneckých výhod 

 

Volba vhodného systému je stěžejní pro další fungování nejen zaměstnaneckých 

výhod, ale i celkového systému odměňování v organizaci. Podle Macháčka může 

být správně zvolený systém zaměstnaneckých výhod v součinnosti s vhodným 

systémem odměňování zdrojem konkurenční výhody při získávání i stabilizaci 

zaměstnanců (Macháček, 2010, s. 1). S tímto názorem se ztotožňuje i Polk (2015, 

s. 45), který poukazuje na to, že je v nejlepším zájmu organizací v rámci boje 

o talentované a zajímavé zaměstnance na trhu práce (a jejich následné stabilizace) 

nabízet takový systém výhod, který pracovníky osloví a zároveň bude výhodný 

jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. V případě, že bude systém špatně 

nastavený nebo nebude správně administrován, může způsobovat vedlejší efekty, 

které mohou mít nežádoucí vliv na spokojenost stávajících pracovníků i na 

získávání nových pracovníků. Proto je nutné předem promyslet všechny jeho 

aspekty včetně zhodnocení případných výhod a nevýhod. 

 

Způsoby poskytování zaměstnaneckých výhod (včetně volby konkrétního 

systému) je nutné přizpůsobit kulturnímu i legislativnímu prostředí země, ve 

které dané organizace působí, a proto Byars a Rue (1991, s. 556) poukazují na to, 

že by organizace neměly bezmyšlenkovitě přejímat systém poskytování benefitů 

podle zahraničních trendů, ale měly by ho diferencovat v souladu s místní 

mentalitou, protože co platí v Číně, nemusí platit v USA nebo Německu. Na to 

by měly pamatovat hlavně nadnárodní korporace, které často nabízejí stejné 

benefity ve všech svých pobočkách (či dceřiných společnostech) bez ohledu na 

tamější kulturní prostředí.   

 

Systémy poskytování zaměstnaneckých výhod rozlišujeme dvojího typu – jedná 

se o fixní (plošný) a flexibilní (pružný) systém, které se od sebe liší mírou 

individualizace a participace na rozhodování pracovníků o tom, které konkrétní 
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výhody a v jakém rozsahu budou využívat. Někdy se můžeme setkat 

i s kombinací těchto dvou typů, která nabízí výhody, jež zaměstnanci čerpají 

povinně, a dále takové, které si mohou sami zvolit. Něco je zcela bezplatné a na 

něco si musí připlatit. Problém nastává ve chvíli, kdy organizace nastaví takový 

systém, ve kterém zaměstnanci automaticky připlácejí na některé požitky i ve 

chvíli, kdy o ně nestojí – například jim jsou každý měsíc automaticky ze mzdy 

sráženy výdaje na stravenky (Koubek, 2012, s. 320).  

 

1.2.1 Fixní systémy zaměstnaneckých výhod 

 

V případě fixního systému zaměstnavatel stanoví takové výhody, které jsou 

(většinou na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřních předpisů) plošně 

poskytovány všem pracovníkům organizace (Macháček, 2010, s. 2).  

 

I když v českém prostředí fixní systém v organizacích převažuje – podle Katalogu 

programů benefitů (2003, s. 299) ho poskytuje zhruba 90 % organizací 

poskytujících svým zaměstnancům zaměstnanecké výhody, v poslední době se 

jeví jako méně efektivní, protože nezohledňuje individuální potřeby a požadavky 

pracovníků. Stále více se ukazuje, že „…pevně nadiktované čerpání benefitů bez 

možnosti jakéhokoliv výběru (…) může být zaměstnanci oprávněně vnímáno 

jako omezení svobody jejich volby.“ (Toth, 2010, s. 316).  

 

Fixní systémy nejsou vzhledem ke své povaze a rigiditě schopny zohlednit 

odlišné preference pracovníků a bývají zpravidla nastavené velmi neefektivně, 

neboť jejich zavádění často nepředchází žádný průzkum u zaměstnanců, který by 

zjišťoval jejich požadavky a preference, případně jejich zájem o konkrétní 

předvybrané benefity, které organizace hodlá do své nabídky zahrnout.   

 

Dalším problémem je skutečnost, že i když implementaci fixního systému 

průzkum zaměstnaneckého mínění předchází, jedná se pouze o jednorázovou 

akci, nikoliv o záležitost opakovaného charakteru. Je zcela běžné, že je-li fixní 

systém jednou zaveden, organizace velmi zřídka přistupují k tomu, že by ho 
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přizpůsobily aktuální struktuře a požadavkům zaměstnanců, případně ho celý 

podrobily radikálním změnám.  

 

Na tuto skutečnost se ve svém výzkumu v roce 2013 zaměřil například Redmond 

(přední odborník v oblasti generačních teorií z University of Liverpool), který 

zjišťoval, jestli současná podoba fixních systémů v organizacích odpovídá 

věkové struktuře pracovníků (potažmo jejich preferencím). Výsledky výzkumu 

překvapivě ukázaly, že většina organizací má fixní systém benefitů nastaven tak, 

že zohledňuje generaci baby boomers, i když se neustále diskutuje o tom, že 

organizace v rámci zaměstnaneckých výhod spíše zohledňují generaci Y 

(Barclays, 2013, s. 5). Na základě interpretace výsledků tohoto výzkumu lze 

konstatovat, že mnoho organizací implementovalo fixní systémy poskytování 

zaměstnaneckých výhod v době, kdy největší část jejich zaměstnanců tvořili 

příslušníci generace baby boomers, a od té doby zůstaly nezměněné.  

 

Kromě toho, že je fixní systém relativně nepřizpůsobivý, je i finančně 

nevýhodný, neboť organizace vykazují náklady i na takové výhody, které nikdo 

nevyužívá, nebo je využívá jen velmi nízké procento lidí. Přitom by organizace 

mohly za stejné náklady nabízet pro pracovníky požitky mnohem zajímavější. 

Z tohoto důvodu bývá fixní systém stále častěji nahrazován systémem 

flexibilních výhod. Některé organizace ale i přesto fixní systém stále využívají, 

a to především kvůli snadné implementaci a následné nenáročné administraci, 

pro což je oblíben hlavně u malých a středně velkých podniků.  

 

1.2.2 Flexibilní systémy zaměstnaneckých výhod 

 

Koncept flexibilního systému výhod (často také nazývaný „cafeteria system“ 

nebo systém volitelných výhod) vznikl zhruba v polovině sedmdesátých let 

v USA a na rozdíl od fixního systému zohledňuje skutečnost, že lidé mají odlišné 

potřeby a zájmy a ne všichni si cení všech zaměstnaneckých výhod stejně. Podle 

Koubka (2012, s. 321) ovlivňuje jejich preference nejen věk, pohlaví, rodinný či 

zdravotní stav apod., ale i zázemí pracoviště, délka působení v organizaci, povaha 

vykonávané práce a další faktory (Koubek, 2012, s. 321). Například lidé 
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s neomezeným tarifem nepotřebují služební telefon i pro soukromé účely, stejně 

tak jako lidé bez řidičského průkazu nevyužijí automobil apod. Tuto skutečnost 

potvrzuje i Langley (2013, s. 7), podle kterého je flexibilní systém zajímavý 

především proto, že „…zaměstnanci mají možnost vybrat si z nabídky benefitů 

takové, které odpovídají jejich potřebám a životnímu stylu.“ (Langley, 2013, 

s. 7). 

 

Flexibilní systém poskytování zaměstnaneckých výhod je charakteristický tím, 

že zaměstnavatel prostřednictvím svého personálního oddělení vytvoří portfolio 

různých výhod (benefitů), které vůči sobě vzájemně ocení. Toto ocenění se 

z psychologického hlediska doporučuje provádět spíše formou bodového 

ohodnocení než peněžní částkou. Každý zaměstnanec si pak podle svých 

preferencí a předem stanoveného určitého počtu bodů (limitu, který může být 

diferencován například podle postavení nebo délky působení v organizaci) vybírá 

z nabídky, jaké požitky bude využívat a zároveň v jakém rozsahu. Bodový systém 

se doporučuje nastavit tak, aby zaměstnanec nemohl využít všech výhod 

najednou (zpravidla je možné pokrýt pouze třetinu až pětinu celkové nabídky), 

což vede k tomu, že si pracovníci vybírají pouze to, co je pro ně opravdu zajímavé 

(Katalog programů benefitů, 2003, s. 295).  

 

Armstrong (2009, s. 389) uvádí pět důvodů zavádění flexibilních systémů: 

 uspokojení individuálních potřeb pracovníků a pozitivní vliv na hodnotu 

celého souboru (lidé mohou při výběru požitků zohlednit svůj životní styl 

a vybrat si takové výhody, které jsou s ním v souladu); 

 za stejné peníze, které organizace na požitky vynakládá, získávají 

pracovníci pro ně zajímavější možnosti; 

 efektivnější kontrola nákladů i obliby konkrétních požitků; 

 pozitivní vliv na stabilizaci i získávání pracovníků (flexibilní systémy jsou 

u pracovníků oblíbenější než fixní); 

 optimalizace a harmonizace pracovních podmínek (například při fúzi). 

 

Koubek kromě výše zmíněných důvodů k zavádění flexibilního systému výhod 

přidává především to, že pokud se v průběhu zaměstnání změní situace a potřeby 
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pracovníka, má člověk možnost změnit si i svůj soubor zaměstnaneckých výhod. 

Významný je podle něj také pozitivní dopad na chování a postoje lidí vycházející 

z předpokladu, že pracovníci si možnosti volby více váží, a považují se tak za 

rovnocennější partnery organizace (Koubek, 2012, s. 321–322).  

 

Největší nevýhodou flexibilního systému výhod je bezpochyby velmi náročná 

příprava (volba jednotlivých výhod i kritérií diferenciace bodových limitů, výběr 

dodavatelů a nastavení konkrétních podmínek spolupráce), komunikace systému 

napříč organizací a následná administrativní podpora a evidence individuálních 

účtů zaměstnanců (Katalog programů benefitů, 2003, s. 295).  

K tomu, aby flexibilní systém fungoval tak, jak má, je nutné ho správně 

implementovat a nastavit jeho podmínky tak, aby skutečně plnil svůj účel. Na to 

se zaměřuje Armstrong (2009, s. 392), který při samotném zavádění doporučuje 

podniknout následující kroky: 

 identifikovat potřeby organizace – kromě uspokojování potřeb pracovníků 

jde i o jejich stabilizaci a získávání, získání vyšší hodnoty za stejné peníze; 

 průzkum u pracovníků – zjistit jejich názory na současnou situaci, ohledně 

jejich potřeb (co by do budoucna uvítali); 

 definovat strategii – nejen odborné konzultace, ale i předběžné náklady; 

 sestavit projektový tým – lidé odpovědní za plánování a kontrolu; 

 pověřit pracovníky, kteří budou mít projekt po implementaci na starosti; 

 tvorba systému – vytvořit nabídku poskytovaných výhod, ze které si budou 

moci pracovníci vybírat, nastavit „cenu“ jednotlivých položek a celkové 

limity konkrétních pracovníků podle délky zaměstnání a funkce;  

 komunikace s pracovníky – zajistit, aby všichni pracovníci byli dostatečně 

a adekvátním způsobem informováni o novém systému (co bude obnášet, 

jaké pro ně plynou výhody a nevýhody, kdy a jakým způsobem bude 

možné ho využít, proč ho organizace zavádí apod.); 

 pilotní test – spustit systém ve zkušebním režimu, aby se odstranily chyby 

v systému nebo se vyzkoušely reakce lidí; 

 zavedení systému (Armstrong, 2009). 
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Koubek poukazuje na to, že zásadním kritériem flexibilního systému výhod je 

spravedlnost – lidé, kteří mají podobnou funkci, kvalifikaci, senioritu nebo 

zásluhy, by měli mít i stejně (nebo alespoň velmi podobně) nastavený bodový 

limit, jinak to u nich může vyvolat výrazný pocit nespokojenosti (Koubek, 2003, 

s. 34). 

 

V současné době bývá flexibilní systém často doprovázen softwarovou aplikací 

na intranetu firmy, kde si mohou zaměstnanci dohledat všechny potřebné 

informace o svých možnostech a celkovém fungování systémů a zároveň si 

i přímo navolit svůj balíček výhod. Stále častěji se na trhu objevují společnosti 

zabývající se outsourcingem cafeteria systému nabízející například univerzální 

papírové poukázky, předplacené platební karty nebo samoobslužné internetové 

aplikace, které je možné využít pro platbu ve vybraných sportovních a kulturních 

zařízeních nebo obchodních jednotkách (Toth, 2010, s. 317). 

 

1.3 Druhy zaměstnaneckých výhod 

 

Spektrum toho, co organizace v dnešní době svým pracovníkům nabízejí 

v podobě zaměstnaneckých výhod, je opravdu široké, a proto je možné požitky 

rozdělit do několika kategorií.  

 

Může se jednat o rozdělení podle toho, jestli jsou dané požitky zatížené daní, 

nebo naopak daňově zvýhodněné, jestli jsou peněžního, nebo nepeněžního 

charakteru, případně můžeme zohlednit i to, jestli jsou poskytovány všem 

zaměstnancům, určité skupině, nebo individuálně. Benefity peněžního charakteru 

jsou takové, které ušetří pracovníkovi určitý obnos peněz. Jedná se například 

o stravenky, vzdělávací kurzy, příspěvky na spoření nebo pojištění, mobilní 

telefon apod. (tedy záležitosti, jejichž hodnota se dá převést na peníze). 

U benefitů nepeněžního charakteru naopak nelze jednoznačně určit jejich 

finanční hodnotu, jelikož se jedná například o nadstandardní délku dovolené, 

pružnou pracovní dobu, studijní volno, možnost pracovat z domova nebo 

tzv. sick days.  
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Koubek (2012, s. 320) dělí zaměstnanecké výhody podle jejich povahy do tří 

hlavních skupin: 

 „Výhody sociální povahy – např. důchody poskytované organizací, životní 

pojištění hrazené zcela či zčásti organizací, půjčky a ručení za půjčky, jesle 

a mateřské školky apod.; 

 výhody, které mají vztah k práci – např. stravování, výhodnější prodej 

produktů organizace pracovníkům, vzdělávání hrazené organizací apod.; 

 výhody spojené s postavením v organizaci – např. prestižní podnikové 

automobily pro vedoucí pracovníky, placení telefonu v bytě, nárok na oděv 

a jiné náklady reprezentace organizace, bezplatné bydlení apod.“ 

(Koubek, 2012, s. 320).  

 

Armstrong (2007, s. 595) využívá dělení benefitů podle tematických okruhů: 

 penzijní systémy; 

 osobní jistoty – různé formy pojištění; 

 finanční výpomoc – půjčky, slevy na zboží/služby zajišťované organizací; 

 osobní potřeby – různé formy dovolené (například na studium, pro péči 

o děti apod.), přerušení kariéry, různé druhy poradenství (finanční nebo 

osobní při krizi či odchodu do důchodu), záležitosti volného času a sportu; 

 podnikové automobily a pohonné hmoty; 

 jiné výhody – mobilní telefony a příspěvky na volání, kreditní karty, 

příspěvky na ošacení, dotované stravování. 

 

Požitky lze rozdělit na tematické okruhy i do více kategorií podle vzoru Katalogu 

programů benefitů (2003): 

 finanční služby – příspěvky na penzijní připojištění, pojištění vozu 

a majetku, pojištění právní ochrany, zvýhodněné pojištění odpovědnosti 

za škodu, životní pojištění, zvýhodněné půjčky, třináctý plat; 

 rozvoj a vzdělávání – jazykové kurzy, odborné kurzy a školení (například 

počítačové kurzy nebo kurzy soft skills), pomůcky pro vzdělávání 
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(audioknihy, knihy, časopisy apod.), členství v odborných organizacích, 

koučování, mentoring, semináře, veletrhy, odborné konference; 

 zdravotní péče – psychologická péče, vitamíny a doplňky stravy, ozdravné 

pobyty a pobyty v centrech na podporu zdraví, dovoz léků do místa 

bydliště, zdravotní péče o člena rodiny, exkluzivní služby lékaře 

(očkování, optika, masáže apod.); 

 zájmy a rekreace – sleva na dovolenou, zvýhodněný pronájem firemních 

rekreačních objektů, příspěvky na sport, kulturu, relaxaci nebo zážitky, 

účast na společenských a firemních akcích; 

 profesní zázemí – firemní ošacení (nebo příspěvky na ošacení), 

občerstvení a nápoje na pracovišti, stravenky, dovoz jídel (nebo jiné 

dotované stravování), mobilní telefon a automobil i pro soukromé účely, 

reprezentativní pomůcky (diář, kufřík, vizitky apod.); 

 benefity sociálního charakteru – nadstandardní dovolená (dny dovolené 

navíc, sick days, studijní volno, neplacená dovolená, pružná pracovní doba 

apod.), možnost práce z domova (home-office), dárky k výročím a jiným 

příležitostem, sociální výpomoc zaměstnancům/nejbližším při úmrtí 

zaměstnance, firemní školky, právní poradenství. 

 

1.4 Zásady poskytování zaměstnaneckých výhod 

 

Zaměstnanecké výhody jsou poměrně nákladnou částí celkového souboru 

odměňování, která podle Armstronga (2009, s. 382) může odpovídat až jedné 

třetině nákladů na platy zaměstnanců a někdy i mnohem více. V České republice 

je toto číslo menší – jedná se zhruba o 10 % mzdových nákladů (Urban, 2005), 

ale i přesto se jedná o výlohy, které jsou pro organizace výrazným nákladem. 

Proto by měl být systém poskytování zaměstnaneckých výhod pečlivě plánován 

a řízen, protože v případě vhodného nastavení mohou být benefity výhodné jak 

pro zaměstnance, tak i pro danou organizaci. V opačném případě, kdy systém 

není vhodně nastaven, může být pro organizaci velmi nevýhodný nejen z hlediska 

investice peněz, ale i času (Toth, 2010, s. 316). 
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Každá organizace by se proto měla nejdříve zamyslet nad svou strategií 

poskytování zaměstnaneckých výhod a určit si základní směry, kterými se chce 

v tomto ohledu ubírat. Musí se rozhodnout především o záležitostech týkající se 

rozsahu a škály požitků, které bude poskytovat, a samozřejmě i o objemu 

nákladů, které je firma na tuto složku odměňování připravena a ochotna 

vynaložit. Rozhodnutí by mělo být v souladu s ekonomickou situací organizace 

(co si může či nemůže dovolit) a mělo by reflektovat jak situaci na trhu práce 

(šetření a průzkumy ohledně odměňování, nabídka konkurence apod.), tak 

i situaci uvnitř organizace (preference a požadavky vlastních pracovníků). 

Správné vytvoření strategie je stěžejním základem pro formulování politiky 

týkající se zaměstnaneckých výhod (Armstrong, 2009, s. 385–386).  

 

Nejčastější chybou při poskytování požitků je nedostatečná komunikace ze strany 

organizace směrem k pracovníkům, kteří mají mnohdy spíše jen malou představu 

o tom, co jim společnost ve formě požitků nabízí (Byars, Rue, 1991, s. 368). 

Proto Milkovich a Boudreau (1997, s. 560) apelují na organizace, aby věnovaly 

komunikaci ohledně benefitů více úsilí. Je důležité informovat pracovníky 

o možnostech čerpání benefitů srozumitelně a kontinuálně, protože špatně 

nastavený systém komunikace může negativně ovlivnit jejich spokojenost 

s benefity i přesto, že do nich organizace investuje značné peníze.  

 

„Doba, kdy byl každý zaměstnanec nadšený z benefitů, je již dávno pryč.“ 

(Fixová, 2012). V současné době jsou lidé k zaměstnaneckým výhodám mnohem 

kritičtější než v předchozích letech a ne všechno, co jim zaměstnavatel nabízí, 

považují za benefit. Například stravenky, mobilní telefon nebo občerstvení 

a nápoje na pracovišti už považují spíše za samozřejmost. Kocianová upozorňuje 

na to, že pracovníci neberou zaměstnanecké výhody jako „něco navíc“ 

a neuvědomují si jejich hodnotu (Kocianová, 2010, s. 164). Neplatí to ale o všech 

benefitech, protože stále jsou takové výhody, kterých si lidé cení a za benefit je 

považují, jelikož ví, že v českém prostředí nejsou zcela běžné. Jedná se například 

o možnost pracovat z domova (tzv. home office), flexibilní pracovní dobu nebo 

různé poukázky na sportovní či kulturní akce.  

 



21 

   

Toth (2010, s. 316) vidí hlavní příčinu tohoto problému v tom, že si lidé na 

výhody už zvykli a nabyli dojmu, že na ně mají právo. To však pro organizace 

není výhodné, protože v tu chvíli se z nenárokové složky odměny stává složka, 

kterou si zaměstnanci mnohdy velmi tvrdě nárokují. S možným řešením přichází 

Koubek (2000, s. 392), který tvrdí, že pracovníci si jednotlivých benefitů váží 

více, pokud mají reálnou představu o tom, kolik do nich zaměstnavatel v tomto 

ohledu investoval. Vhodné je tedy informovat pracovníky nejen o nabízeném 

spektru benefitů, ale i o jejich nákladech.  

 

Jsou-li zaměstnanecké výhody v organizaci jednou zavedeny, je velmi obtížné je 

v budoucnu zrušit (Toth, 2010, s. 316). Pokud se ale organizace dostane do 

takové situace, kdy musí benefity ze systému odměňování odebrat (například 

kvůli finanční krizi), musí při tomto procesu postupovat obzvláště opatrně 

a pamatovat na pravidla krizové komunikace. V první řadě je velmi důležité 

zaměstnancům vysvětlit důvody tohoto kroku a poukázat na jeho nevyhnutelnost, 

ideálně formou osobní nebo e-mailové komunikace, případně intranetu či 

podobných interních kanálů (Fixová, 2012). Jestliže nebude organizace 

dostatečně informovat své zaměstnance o tom, proč dochází k tomuto opatření, 

může to na ně mít velmi demotivující vliv (Toth, 2010, s. 316).  

 

1.5 Trendy v poskytování zaměstnaneckých výhod v ČR 

 

V posledních letech můžeme sledovat určité trendy v poskytování 

zaměstnaneckých benefitů, které ukazují tendence organizací vyrovnat se 

v nabídce ostatním organizacím na trhu práce, jelikož se nacházíme v době, kdy 

se i nabídka zaměstnaneckých výhod může stát pro organizaci zdrojem silné 

konkurenční výhody. 

 

Zatímco v minulosti Češi podle Pelce (2009, s. 20) upřednostňovali krátkodobě 

orientované benefity hmotného charakteru (například stravenky, mobilní telefon, 

služební automobil apod.), tak soudobé průzkumy ukazují, že do popředí zájmu 

pracovníků se čím dál častěji dostávají záležitosti dlouhodobějšího charakteru 
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(Robert Half International, 2012, s. 1). Dalším trendem je také individualizace 

volby benefitů ze strany zaměstnanců, neboť v organizacích stále častěji dochází 

k implementaci flexibilního (tzv. cafeteria) systému, kde si mohou lidé vybrat 

pro ně zajímavé benefity. 

 

Podle výsledků nejnovějšího šetření společnosti ING pojišťovna ve spolupráci se 

Svazem průmyslu a dopravy ČR z roku 2014 organizace v průměru nabízejí svým 

zaměstnancům zhruba deset benefitů. Rozsah benefitů je často přímo úměrný 

velikosti organizace, neboť firmy s méně než padesáti zaměstnanci nabízí 

v průměru jen sedm benefitů, kdežto podniky s více než dvě stě padesáti 

zaměstnanci jich v průměru nabízí jedenáct. Mezi nejposkytovanější benefity 

v České republice podle tohoto průzkumu patří mobilní telefon (poskytuje ho 

89 % organizací), vzdělávání (81 %), zdraví (78 %), pitný režim (75 %) 

a o poslední páté místo se dělí stravenky a služební automobil i pro soukromé 

účely, které poskytuje zhruba 74 % organizací (ING pojišťovna, 2014, s. 5).  

 

 

 

Graf 1: Nejčastější benefity v ČR (upraveno podle ING pojišťovna, 2014, s. 5) 

Taktéž lze podle výsledků výzkumu ING pojišťovny (2014, s. 6–7) sledovat 

trendy v rozsahu nabídky zaměstnaneckých výhod. Je zřejmé, že v České 

republice za posledních pět let nejvíce roste nabídka benefitů zaměřených na 
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zdraví (vitamíny, lékařské prohlídky, rehabilitace apod.), které od roku 2010 

zaznamenaly nárůst o celých 15 %, dále organizace stále častěji nabízí vzdělávání 

(nárůst o 11 %), věcné dary (taktéž o 11 %) a příspěvky na životní pojištění 

(o 10 %), příspěvky na sport (nárůst 9 %) a třináctý plat (nárůst 7 %).  

 

 

 

Graf 2: Nárůst benefitů v ČR v období let 2010-2014 (upraveno podle ING 

pojišťovna, 2014, s. 6–7). 

 

Velmi žádané ze strany zaměstnanců jsou také benefity spojené s konceptem 

work-life balance jako pružná pracovní doba, týden nebo dva dovolené navíc, 

studijní volno, možnost práce z domova nebo tzv. sick days (volno pro dny, kdy 

se zaměstnanec necítí dobře, ale jeho stav nevyžaduje návštěvu lékaře), poukázky 

na sport, kulturu nebo relaxaci, firemní školky apod., ačkoliv ne každá organizace 

v ČR je nabízí. V USA se však organizace stále častěji zaměřují na tzv. work-life 

balance benefity, protože zjistily, že stále více lidí dává přednost 

zaměstnavatelům, kteří si uvědomují, že je důležité udržovat rovnováhu mezi 

pracovním a osobním životem (Bearn, McFadden, 2001, s. 24).  

 

Myšlenka work-life balance se zrodila už v šedesátých letech v USA, ale tehdy 

byla spíše zaměřená jen na pracující matky. V průběhu dalších desetiletí prošla 
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velkými změnami a kolem roku 2000 ji začala do své politiky implementovat 

řada organizací jako koncept nejen pro ženy, ale i pro muže, rodiny i organizace 

celkově. Jejím cílem je nejen prostřednictvím alternativních pracovních úvazků, 

příspěvků na sport, kulturu a relaxaci nebo přímo organizací různých sportovních 

i zájmových aktivit pro zaměstnance i jejich rodiny sladit pracovní a osobní život, 

a předejít tak různým zdravotním i psychickým problémům, ke kterým může 

dojít důsledkem přepracování nebo vlivem stresu (Kocianová, 2012, s. 105–108). 

 

Benefity spojené s konceptem work-life balance zatím v českém prostředí moc 

organizací nenabízí navzdory tomu, že je o ně mezi pracovníky poměrně velký 

zájem. Například výzkum společnosti Robert Half International identifikoval na 

základě odpovědí více než 1 500 respondentů z různých odvětví pět pro 

zaměstnance nejhodnotnějších benefitů – pět týdnů dovolené, šest týdnů 

dovolené, možnost práce z domova, služební automobil pro služební i soukromé 

účely, pružná pracovní doba. Z toho vyplývá, že čtyři z pěti pro pracovníky 

nejzajímavějších benefitů jsou spojené s konceptem slaďování pracovního 

a osobního života. Nicméně výčet nejčastěji poskytovaných výhod v ČR 

obsahuje pouze dva z těchto benefitů (konkrétně se jedná o pět týdnů dovolené 

a pružnou pracovní dobu), jelikož v ČR se dále nejvíce poskytují stravenky, 

notebook a nápoje na pracovišti (Robert Half International, 2012, s. 1).  

 

Stejně tak i rozsah nabídky work-life balance benefitů v ČR není zatím 

srovnatelný s nabídkou západních zemí, ale v posledních letech můžeme sledovat 

určité rozšiřování těchto „netradičních“ benefitů zejména o:  

 Poradenství: v současné době zatím méně obvyklá odborná služba, kterou 

organizace objednávají jako benefit pro své zaměstnance, kteří 

prostřednictvím online formuláře mohou kontaktovat externí odborníky 

z oblasti psychologie, personalistiky, financí nebo práva a řešit s nimi 

anonymně dotazy týkající se nejen pracovního, ale i soukromého života. 

Výhodou této služby je bezpochyby rychlost – pracovníci dostanou 

odpověď rychle, a navíc nemusí ztrácet čas vyhledáváním kontaktů, 

objednáváním či dojížděním za daným poradcem (Grosamová, 2010).  
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 Flexibilní pracovní dobu: jeden z nejčastějších work-life balance benefitů, 

kterým se většina organizací snaží reagovat na nástup generace Y na trh 

práce. Z finančního hlediska jsou benefity jako flexibilní pracovní doba 

nebo možnost práce z domova pro organizaci takřka beznákladové, zato 

mají velmi pozitivní vliv na spokojenost pracovníků. 

 Zdraví a životní styl: očkování, vitamíny, lázeňské pobyty, zdravotní 

masáže, nadstandardní lékařské prohlídky, zdravotní pomůcky, dovoz 

léků, poukázky na sport apod. To jsou benefity, kterými organizace cílí na 

zdraví svých pracovníků, neboť si uvědomují, že zdravý zaměstnanec je 

daleko produktivnější a má i menší absenci v práci (Přikryl, 2008).  

 Zážitky: kromě toho, že organizace sami organizují různé společenské či 

kulturní události pro své zaměstnance i jejich rodiny, některé z nich nabízí 

i „poukázky na zážitky“. Pracovníci si mohou vybírat z různých 

adrenalinových sportů, wellness balíčků, pobytů v extrémních 

podmínkách apod. Podle Přikryla (2008) se tento benefit organizacím 

osvědčí, protože na rozdíl od materiálních záležitostí se na zážitky 

nezapomíná a pracovníci si ještě dlouho po samotné akci pamatují, co jim 

společnost umožnila zažít.  

Podle prognóz odborníků se v příštích zhruba deseti letech budou organizace 

stále více zaměřovat v oblasti zaměstnaneckých výhod na to, co pracovníci chtějí 

a potřebují, neboť bude na pracovištích stále zřetelnější věková diverzita, což se 

bude projevovat například rozdílným přístupem ve vnímání rovnováhy mezi 

pracovním a osobním životem (Mitchell, 2003, s. 21).   
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2 GENERACE PRACOVNÍKŮ 

 

Ze sociologického hlediska je generace velmi specifický pojem, neboť 

představuje velkou sociální skupinu čítající v sobě podobné populační ročníky, 

jež navíc zažily stejné významné společenské události, které ovlivnily nejen je 

samotné, ale i celkovou podobu společnosti (včetně politického systému, 

životního stylu, sociálních vztahů, kulturního života apod.). V tomto smyslu zde 

můžeme vidět jakousi přímou úměrnost, neboť platí, že čím výraznější události 

a změny generaci formulovaly, tím výraznější bude její vyhraněnost oproti 

ostatním generacím. Zároveň můžeme u každé generace pozorovat další společné 

nebo podobné sociální znaky, jako jsou hodnoty a postoje, ideje, životní styl 

apod. Příslušnost člověka k určité generaci tedy není dána pouze jeho 

chronologickým věkem, ale i dalšími sociálními podmínkami (to je zřetelné 

především u osob narozených na pomezí jednotlivých generací), a co víc, může 

být modifikována i mnoha dalšími proměnnými, jako je například sociální status, 

úroveň vzdělání nebo profese apod. (Sak, Kolesárová, 2012). 

 

Generace jsou v mnoha podnicích, odborných publikacích či na konferencích 

v posledních několika letech často diskutované téma, neboť v současné době 

dochází na trhu práce ke střetu tří výrazných generací pracovníků (baby boomers, 

generace X a generace Y), které se od sebe liší nejen životním stylem 

a rozdílnými představami ohledně kariéry, ale zároveň mají jiné požadavky na 

náplň práce, pracovní dobu, odměňování nebo komunikaci, a odborná veřejnost 

i samotní zaměstnavatelé musí na tyto skutečnosti a rozdílné preference těchto 

velkých skupin pracovníků reagovat (Rezlerová, 2009).  

 

Problematika generací pracovníků je ale vzhledem k absenci jednotné 

terminologie daných generací ještě komplikovanější. Různí autoři používají pro 

každou generaci různé názvy, a navíc mezi nimi panuje i určitá neshoda ohledně 

jednotného časového vymezení těchto generací, což může vést k mnoha 

nedorozuměním a zároveň to znemožňuje i možnost komparace jednotlivých 

odborných výzkumů, což ve své práci Generational Differences demonstrovali 

autoři Reeves a Oh působící na Univerzitě v Georgii následujícím přehledem, do 
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kterého vybrali šest nejcitovanějších autorů a jejich pojetí generací (Reeves, Oh, 

2013, s. 296).  

 

Tab. 2: Nejednotná terminologie a časové vymezení vybraných tří generací 

v podání šesti nejcitovanějších autorů (upraveno podle Reeves, Oh, 2013, s. 296) 

 

Tento „terminologický chaos“ však není způsoben pouze snahou některých 

autorů o inovaci názvosloví, ale z velké části je způsoben také kulturními 

odlišnostmi daných generací v různých zemích světa, neboť je zřejmé, že 

například skupinu osob vyrůstající v Kanadě ovlivnily zcela jiné události 

a možnosti než skupinu osob vyrůstající v Německu nebo v Severní Koreji 

(případně je ovlivnily později).  

 

Právě kvůli specifickým kulturním podmínkám (zejména z hlediska politické 

situace) v České republice (potažmo v Československu) jsem se pro účely této 

práce rozhodla řídit rozdělením generací, které zmiňuje například Rezlerová 

(2009): generace baby boomers (1946–1964), generace X (1965–1982) 

a generace Y (1983–2000). 

Zdroj Baby boomers Generace X Generace Y 

Howe a Strauss 

(2000) 

Boom Generation     

  (1943–1960) 

13th Generation 

(1961–1981) 

Millennial Generation  

(1982–2000) 

Lancaster a Stillman  

(2002) 

Baby Boomers          

(1946–1964) 

Generation Xers 

(1965–1980) 

Millennial Generation, 

Echo Boomer, Gen-Y, 

Baby Busters, Generation 

Next (1981–1999) 

Martin a Tulgan 

(2002) 

Baby Boomers          

(1946–1960) 

Generation X 

(1965–1977) 

Millennials  

(1978–2000) 

Oblinger a Oblinger 

(2005) 

Baby Boomers             

(1947–1964) 

Gen-Xers  

(1965–1980) 

Gen-Y, NetGen,  

Millennials (1981–1995) 

Tapscott  

(1998) 

Baby Boom  

Generation  

(1946–1964) 

Generation X 

(1965–1975) 

Digital Generation 

(1976–2000) 

Zemke a kol. 

(2000) 

Baby Boomers          

(1943–1960) 

Gen-Xers         

(1960–1980) 

Nexters  

(1980–1999) 
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2.1 Generace baby boomers  

 

V současné době nejstarší generace na trhu práce pojmenovaná podle velké 

populační exploze související s koncem druhé světové války. Někdy bývá také 

nazývána jako Me Generation nebo pouze Boomers.  

 

Jak už bylo řečeno, každá generace je definována nejen věkem, ale i kulturním 

a politickým prostředím, ve kterém se nachází. A právě proto se američtí baby 

boomers vychovaní v prostředí amerického snu výrazně odlišují od 

československých (dnes českých) baby boomers, kteří naopak vyrůstali v období 

komunistického režimu. Nicméně jejich společným rysem je především 

skutečnost, že se narodili v silné populační vlně v době ekonomicky pozitivních 

změn, a to rodičům, kteří osobně zažili a přežili válku. Zemke, Raines a Filipczak 

(2000, s. 64) dále poukazují na důležitost a vyšší úroveň poválečné medicíny, 

díky které se výrazně snížila novorozenecká úmrtnost, a zdůrazňují skutečnost, 

že se jedná o první generaci dětí v dějinách lidstva, která nebyla zplozena pouze 

kvůli ekonomickým nebo biologickým důvodům. Děti z generace baby boomers 

byly převážně plánované, a to rodiči, kteří si výchovu svých potomků náležitě 

vychutnávali (Zemke, Raines a Filipczak, 2000, s. 64–65). 

 

V USA se po konci války enormně zvýšila porodnost, protože se hodně mužů 

vrátilo z války s odhodláním založit si rodinu. Důsledkem tohoto masového jevu 

byla do nedávna největší populační vlna v historii lidstva tzv. baby boomers 

(v roce 2010 je překonala generace Y). Šlo o děti, které byly zpravidla 

vychovávány mladými matkami v domácnosti, zatímco jejich otcové pracovali. 

Vzhledem k velkému počtu lidí narozených v tomto věkovém rozmezí jim byla 

už od mala věnována značná pozornost médií, což se také odrazilo v jejich 

pohledu na svět. Jsou velmi optimističtí, nebojí se stát si za svým názorem a věří, 

že nic není nemožné. V mládí bývali známí tím, že rebelovali proti starším 

a zavedeným konvencím – za jeden z nejvýznamnějších takových projevů této 

generace můžeme považovat hnutí hippies z 60. let (The New Strategist Editors, 

2013, s. 22–34). Americkou generaci baby boomers kromě toho ovlivnila 
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především válka ve Vietnamu, sexuální revoluce, vesmírné výpravy nebo 

výrazné osobnosti jako Martin Luther King nebo JFK (Reeves, Oh, 2013, s. 301).  

 

I v komunistickém Československu se s koncem války výrazně zvýšila 

porodnost. Na rozdíl od americké generace baby boomers byla ale poválečná 

generace v Československu vychovávána rodiči, kteří oba dva chodili do práce. 

Byla vedena k respektu k institucím, které v jejích očích dodnes reprezentují 

symbol jistoty. Její příslušníci jsou motivováni především finančně a vyznávají 

spíše materiálními hodnoty (mít dům, jídlo apod.), protože jim jejich rodiče 

vštěpovali do hlavy, že za války byl všeho nedostatek a je potřeba si takových 

věcí vážit. Většinou mají nižší vzdělání – školu ukončili výučním listem nebo 

maturitou a zbytek se naučili až při výkonu práce. Jsou spíše konzervativní, 

technologii berou jako bonus, ale k životu ji nepotřebují.  

 

Okolnosti spojené s ekonomickou krizí v roce 2008 donutily více než čtvrtinu 

generace baby boomers odložit své plány na důchod a zůstat i nadále v pracovním 

nasazení. Toho by měly organizace využít, protože se jedná o pracovníky, kteří 

mají hodně cenných zkušeností z praxe, jež by mohli ještě před odchodem do 

důchodu vhodně předat svým mladším kolegům například formou mentoringu 

(Johnson, Johnson, 2010, s. 41).  

 

V pracovním životě jsou baby boomers velmi organizovaní a orientovaní na 

řešení problémů, avšak někdy mají tendence upřednostňovat proces před cílem. 

Konflikty jsou jim nepříjemné i přesto, že k názorům ostatních dokážou být velmi 

kritičtí a pociťují potřebu rychlého uznání. Nižší úroveň technologické 

gramotnosti a jazykové vybavenosti je pro ně v porovnání s ostatními generacemi 

na trhu práce značnou nevýhodou. Uznávají autority, vyzdvihují důležitost 

týmové práce či angažovanosti a práci jsou ochotní obětovat volný čas, což 

souvisí i se skutečností, že pro ně bývá obtížné udržet rovnováhu mezi pracovním 

a osobním životem (Delcampo, Hoggerty, Haney, 2011, s. 28–29). Zemke, 

Raines a Filipczak (2000, s. 90) je kvůli tomu označují za workoholiky 

a nejvystresovanější generaci vůbec. 
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2.2 Generace X  

 

Lidé narození mezi lety 1965–1982 bývají sociology označováni za příslušníky 

generace X podle názvu novely kanadského spisovatele D. Couplanda. 

 

V České republice je tato generace známá spíše pod názvem Husákovy děti, což 

je zjednodušený termín označující lidi vyrůstající v 80. letech v Československu 

v době, kdy byl prezidentem Gustáv Husák. Právě za jeho působení 

v Československu nastal už počátkem 70. let velký populační rozmach, což bylo 

způsobené tím, že rodiny zakládaly silné populační ročníky narozené po druhé 

světové válce (baby boomers), ale velký vliv na to měla hlavně propopulační 

státní politika, která zahrnovala například levné novomanželské půjčky nebo 

zajištění nového bydlení pro rodiny s dětmi. Tuto skutečnost rovněž ovlivnily 

i omezené příležitosti veřejného života způsobené tehdejším režimem 

(Štěpánková, Höschl, Vidovicová, 2015, s. 36).  

 

Husákovy děti strávily dětství obklopeny rodinou a měly od mala velmi silnou 

vazbu na sociální komunitu, ve které vyrůstaly. Vzhledem k tomu, že 

v komunistickém Československu nikdo nepracoval přesčas, měli rodiče na své 

děti čas a brali je často na výlety. Samozřejmostí pak byly víkendy strávené na 

chatě nebo na zahrádce. Odpoledne děti trávily zpravidla na sídlišti se svými 

vrstevníky (všichni oblečeni v podobném oblečení se stejnými hračkami).  

 

Česká generace X nikdy nepoznala hlad nebo jiné strasti války, a proto vyznává 

postmateriální hodnoty – důležitá je pro ni seberealizace, individualizace, kariéra 

a rodina. Její příslušníci jsou přesvědčeni o tom, že pokud budou dostatečně tvrdě 

pracovat, úspěch je nemine. Kvůli tehdejší politické situaci mají však často 

despekt vůči autoritám, titulu nebo postavení – na druhou stranu dokážou projevit 

velký respekt ke znalostem a zkušenostem druhých. Po pádu komunismu byli 

příslušníci této generace motivováni příležitostmi měnícího se světa, které se jim 

nově otevřely, a využili tak například možnosti vlastního podnikání, cestování, 

studia jazyků apod. – kvůli novým vyhlídkám mnoho z nich odložilo založení 

rodiny na později (Brončeková, 2010). Nicméně ohledně budoucího vývoje 
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oproti ostatním generacím nejsou moc optimističtí a orientují se hlavně sami na 

sebe a na svou rodinu, což je způsobeno sociálními a ekonomickými změnami, 

kterými si během života prošli (Hamill, 2010).  

 

V USA je definování této generace poněkud obtížnější, než je tomu v našem 

kulturním prostředí. Rozdíl mezi baby boomers a generací X může být velmi 

malý a obzvláště u lidí narozených na přelomu těchto dvou generací nelze 

naprosto jednoznačně určit, ke které z nich patří. Zemke, Raines a Filipczak 

(2000, s. 97) považují za hlavní kritérium smrt Kennedyho – pokud si člověk 

pamatuje, kdy a kde byl zabit, pak je baby boomers, pokud ne, jedná se 

o generaci X.  

 

V USA jsou lidé z generace X známí svým skepticismem, cynismem 

a negativním přístupem, což Delcampo, Hoggerty a Haney (2011, s. 10) přisuzují 

tomu, že se narodili do doby, kdy bylo v Americe nepopulární být dítětem. Jako 

děti byly nejméně opečovávané, protože jejich rodiče byli workoholici a jejich 

matky byly vůbec první, kdo využíval antikoncepci, aby předešly těhotenství. 

Zemke, Raines a Filipczak (2000, s. 93) je nazývají generací I (podle počátečního 

písmena anglického výrazu invisible, což znamená neviditelní), protože si jich 

nikdo až do nedávna nevšiml a nevěnoval jim žádnou pozornost. Jejich životním 

údělem je prožít život ve stínu jiných generací – když byly děti, všichni věnovali 

pozornost baby boomers, a teď, když jsou dospělí, všichni se zaměřují na 

generaci Y. The New Strategist Editors (2013, s. 17) ale upozorňují na to, že 

i když je média přehlíží, jsou v podstatě nejdůležitější generací pro americkou 

ekonomiku, protože jsou to největší spotřebitelé veškerého zboží a služeb 

týkajících se rodiny. Navíc mají ze všech generací nejvíce hypoték.  

 

Jedná se o generaci, kterou ovlivnila aféra Watergate, smrt Johna Lennona, 

exploze raketoplánu Challenger a v československém kontextu především pád 

komunismu. Jako první byla schopná začlenit moderní technologie do svého 

každodenního života a globálně se orientovat. Rodičovství mnohdy odkládá na 

později a věnuje se kariéře – díky znalostem ekonomiky bývá často na 

manažerských pozicích (i když má menší zkušenosti než baby boomers). V práci 
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je pro příslušníky této generace důležitá týmová práce, globální myšlení 

a neformální prostředí (Zemke, Raines, Filipczak, 2000, s. 95–126). 

 

2.3 Generace Y  

 

Pravděpodobně nejmedializovanější generace, která bývá také často nazývána 

jako Millennials, Echo Boomers, NeXters, N-Gen apod. Vzhledem k časovému 

rozmezí se může jednat jak o potomky baby boomers, kteří odložili rodičovství 

na později, tak i generace X.  

 

Podle Kubátové a Kukelkové (2013, s. 41) tuto generaci nejvíce ovlivnila 

skutečnost, že se narodila do relativně klidného období míru a v dětství nezažila 

žádné válečné konflikty nebo jiné tragické události. To se změnilo až 11. září 

2001, kdy jejich životy výrazně změnila první zkušenost s teroristickými útoky 

a vyvolala v nich pocit neustálého ohrožení. Na rozdíl od jiných generací sice 

zatím nezažili válku nebo jiné konflikty na vlastní kůži a dozvídají se o nich 

zprostředkovaně, to však díky moderním technologiím velmi realisticky a jen 

s velmi krátkým časovým odstupem (Kubátová, Kukelková, 2013, s. 41).  

 

Millennials jsou velmi sebevědomí, ambiciózní a díky tomu, že jim bylo od mala 

do hlavy vštěpováno, že dokážou všechno, co budou chtít, mají nerealistická 

očekávání a pocit, že jim svět leží u nohou. Na druhou stranu jsou velmi 

flexibilní, kosmopolitní a i díky své jazykové vybavenosti jsou schopni se 

kdykoliv přestěhovat do jiné země. Neustále hledají nové výzvy a příležitosti, 

důležitá je pro ně také svoboda, kreativita a inovace. Pociťují velkou touhu patřit 

do nějaké skupiny, se kterou mohou sdílet svoje hodnoty nebo životní styl a ve 

které mohou otevřeně projevovat své názory.  

 

Zásadní rozdíl mezi generací X a Y je odlišný pohled na osobní a pracovní život. 

Na první místo žebříčku hodnot nové generace Y se dostal volný čas, rodina, 

přátelé, zážitky apod. Lidé příslušící k této generaci chtějí být v práci úspěšní 

a chtějí něco dokázat, ale neobětují tomu svůj volný čas tak, jako to dělají jejich 

předchůdci (Hurábová, 2010). Život pro ně začíná po práci a jsou odhodláni 
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udržovat rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, což se nebojí otevřeně 

říct například už při přijímacím řízení. Rozdílné je také vnímání peněz, neboť 

zatímco pro generaci X jsou peníze hodnota, pro generaci Y je to jen prostředek, 

jehož prostřednictvím mohou dosáhnout nových zážitků. Nebojí se proto ani 

investic, ani půjček. 

 

Díky své technologické a především IT gramotnosti bývají považováni za 

tzv. první generaci digitálních občanů, protože v této sféře několikanásobně 

překonávají generaci X (Ledvinková, 2010). Je to způsobeno i tím, že během 

dospívání zažili obrovský technologický rozmach, díky kterému se jim 

zpřístupnilo velké množství dříve těžko dostupných informací (Hamill, 2010). 

V podstatě vyrůstali spolu s vývojem moderních technologií, které se staly 

přirozenou součástí jejich každodenního života. Prostřednictvím internetu, 

sociálních sítí a různých aplikací sdílí s ostatními své zážitky a zkušenosti a bez 

této formy online socializace si svůj život už nedovedou vůbec představit, 

protože technologie považují za součást jejich osobnosti.  

 

Generace Y vstoupila na pracovní trh teprve nedávno, ale podle prognóz bude do 

roku 2025 tvořit většinu produktivní populace, a proto by se měli zaměstnavatelé 

včas připravit, protože jejich specifický způsob života a vyznávání odlišných 

hodnot se promítá do mnoha aspektů pracovního života (Rezlerová, 2009). Hraje 

roli například při výběru zaměstnání, kdy se nejdůležitějším faktorem stává 

zajímavost a smysluplnost samotné práce, zatímco finanční odměna je až na 

druhém místě (Kubátová, Kukelková, 2013, s. 42). Kromě toho berou příslušníci 

generace Y při výběru zaměstnavatele ohled i na společenskou odpovědnost či 

jeho image na trhu (Ledvinková, 2010). Mění se očekávání ohledně doby 

strávené v práci, kterou chce nová generace co nejvíce minimalizovat – preferuje 

zkrácené a alternativní úvazky, stejně jako práci z domova a naopak odmítá 

pracovat přesčas. Odlišné jsou i jejich představy o odměňování, neboť jsou 

přesvědčeni o tom, že za svou práci musí být vhodně odměněni – nechtějí být 

placeni za hodinu, ale za odvedenou práci. Benefity (především pak automobil, 

mobilní telefon a školení) berou za naprostou samozřejmost (Červenková, 2014).   
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Zásadní zlom se týká pojetí budování kariéry, jelikož změnu považují lidé 

z generace Y za přirozenou součást života a na rozdíl od předchozích dvou 

generací na pracovní trh nevstupují s představou, že u jedné firmy zůstanou 

pracovat dlouhodobě. Naopak – na jednom místě příliš dlouho nevydrží, stále 

hledají nové výzvy a chtějí se něco nového naučit. Různorodost a kreativita jsou 

pro ně velmi důležité, a proto je důležité dávat jim možnost pracovat na různých 

projektech, přesouvat je do jiných týmů nebo poboček, jinak změní 

zaměstnavatele, pokud to pro ně bude v tomto ohledu výhodné (Brončeková, 

2010). S tím souvisí i skutečnost, že oproti baby boomers a generaci X mají 

enormně velký zájem o vzdělávání a další osobní nebo profesní rozvoj, protože 

věří, že vzdělání je klíč k úspěchu. Jsou ochotni se učit po celý život, a to díky 

moderním technologiím doslova kdykoliv a kdekoliv (Ledvinková, 2010). 
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3 VÝZKUM PREFERENCÍ RŮZNÝCH GENERACÍ PRACOVNÍKŮ 

V  OBLASTI ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD  

 

Vzhledem k absenci výzkumů relevantních k problematice preferencí 

jednotlivých generací pracovníků v kontextu zaměstnaneckých výhod v České 

republice je součástí této bakalářské práce vlastní šetření zaměřené na to, jestli 

lze sledovat mezi generacemi baby boomers, X a Y určité preference v oblasti 

poskytování zaměstnaneckých výhod.  

 

Cílem šetření bylo zjistit preference generace baby boomers, X a Y v oblasti 

zaměstnaneckých výhod a kriticky zhodnotit případné rozdíly v preferencích 

těchto tří generací. Tento cíl byl stanoven v návaznosti na skutečnost, že od 

vstupu generace Y na pracovní trh je na organizace ze strany veřejnosti vyvíjen 

tlak na to, aby kromě pracovních podmínek a způsobů komunikace přizpůsobily 

požadavkům a preferencím této generace i nabídku a způsoby poskytování 

zaměstnaneckých výhod. V souvislosti s tím ale v organizacích dochází k tomu, 

že je veškerá pozornost věnována generaci Y na úkor generací X a baby boomers, 

které mohou mít v této oblasti odměňování zcela jiné preference. Názory 

jednotlivých autorů na to, jestli mají různé generace odlišné preference v oblasti 

zaměstnaneckých výhod, se dost liší. Zatímco někteří autoři tvrdí, že pro každou 

generaci jsou charakteristické jiné požitky, jiní zastávají názor, že preference 

pracovníků nelze generalizovat pouze na základě jejich věku, ale ovlivňuje je 

mnoho jiných faktorů (například pohlaví, sociální a rodinná situace, vzdálenost 

místa bydliště od místa výkonu práce, míra angažovanosti v organizaci apod.).  

 

Kromě zjištění preferencí konkrétních benefitů u jednotlivých generací, které je 

stěžejní částí tohoto kvalitativního výzkumu, jsem se v šetření zaměřila i na další 

aspekty poskytování benefitů z pohledu generace baby boomers, X a Y, například 

jestli jsou pro ně požitky důležitým kritériem při výběru nového zaměstnání, zda 

by kvůli benefitům změnili zaměstnavatele, nebo jestli vůbec mají informace 

o tom, co všechno jim jejich zaměstnavatel v rámci benefitů poskytuje apod.  
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K dosažení stanoveného cíle a jeho další konkretizaci jsem se v rámci 

kvalitativního šetření rozhodla využít následující výzkumné otázky, ke kterým 

mi byly podnětem zahraniční výzkumy. 

 Jak se liší preference zaměstnaneckých výhod u generace baby boomers, 

generace X a generace Y? 

 Jaký přehled mají jednotlivé generace o nabídce zaměstnaneckých výhod, 

které jim jejich současný zaměstnavatel poskytuje? 

 Jakým způsobem ovlivňuje nabídka a rozsah zaměstnaneckých výhod 

příslušníky jednotlivých generací při výběru zaměstnání? 

 Jaká je souvislost mezi příslušností k určité generaci a informováním se 

o možnostech a rozsahu zaměstnaneckých výhod na přijímacím pohovoru? 

 Do jaké míry jsou příslušníci jednotlivých generací ochotní kvůli lepší 

nabídce zaměstnaneckých výhod změnit zaměstnavatele? 

 Jak atraktivní je flexibilní systém zaměstnaneckých výhod pro příslušníky 

různých generací? 

 

3.1 Metodologie 

 

Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu nebylo měřit, kolik lidí preferuje konkrétní 

požitek, porovnávat přesné odpovědi respondentů nebo statisticky ověřovat 

předem vytvořené hypotézy, nýbrž získat celkový pohled na to, jak na oblast 

benefitů jednotlivé generace nahlížejí, jaké jsou jejich preference a pokusit se 

najít mezi jejich názory nějaké souvislosti, vybrala jsem k účelu výzkumu 

kvalitativní přístup, který se podle názoru Reichela (2009, s. 40) vyznačuje právě 

tím, že se snaží pochopit daný problém a identifikovat mezi jeho jednotlivými 

aspekty určité souvislosti.  

 

Na rozdíl od deduktivního kvantitativního přístupu, který pracuje s měřitelnými 

(nebo alespoň tříditelnými daty) a testuje hypotézy předpokládající určité 

zákonitosti, funguje kvalitativní přístup induktivně – cílem výzkumníka je 

nejdřív získat velké množství dat od malého množství objektů a následně mezi 

nimi formulovat závislosti.  
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Kontext toho, na co se výzkumník zaměřuje, je u kvalitativního přístupu velmi 

široký, neboť se snaží postihnout všechny souvislosti (na rozdíl od 

kvantitativního výzkumu, který se specializuje pouze na malou část dané 

problematiky prostřednictvím několika málo proměnných). Proto musí být data 

v kvalitativním výzkumu průběžně vyhodnocována, aby mohl výzkumník 

adekvátně reagovat na nové informace a skutečnosti až do teoretického nasycení, 

tedy situace, kdy se odpovědi začnou opakovat nebo jsou si velmi podobné 

(Reichel, 2009, s. 41).  

 

Výhodou kvalitativního přístupu je především jeho detailnost a komplexnost, 

neboť na daný problém nahlíží v širším kontextu. Vzhledem k tomu, že nebývá 

moc standardizován a získaná data jsou jedinečná, je vhodný pro zcela 

neprobádané oblasti, ale zároveň ho lze využít při rozkrývání detailnějších 

souvislostí a charakteristik u problémů již známých.  

 

Nevýhodou kvalitativního přístupu je na druhou stranu časová i organizační 

náročnost, kterou vyžaduje získávání velkého množství dat. Data získaná 

z kvalitativního výzkumu jsou navíc velmi obtížně zobecnitelná, neboť zpravidla 

nepodléhají žádnému statistickému zpracování (Reichel, 2009, s. 40–41). Za 

nevýhodu lze jistě považovat i skutečnost, že průběh a výsledky výzkumu mohou 

být ovlivněny osobou výzkumníka. Výzkumník v kvalitativním výzkumu musí 

interpretovat veškeré poznatky a přizpůsobit jim další průběh bádání, což může 

být značně subjektivní. Podle Strausse a Corbinové (1999, s. 11) není 

u kvalitativních výzkumů neobvyklé, že dva výzkumníci zabývající se stejným 

problémem/fenoménem dospějí v rámci šetření k odlišným výsledkům, neboť 

mohou stejné skutečnosti rozdílně interpretovat. Důležité proto je, aby 

výzkumníci realizující kvalitativní šetření byli schopni nahlížet na daný problém 

kriticky a s jistou mírou objektivity tak, aby získali platné a spolehlivé údaje 

(Strauss a Corbinová, 1999, s. 11). 

 

V návaznosti na výše uvedené poznatky Reichel (2009, s. 65-67) definuje zásady 

kvalitativního zkoumání, které je nutno dodržovat k získání kvalitních výsledků. 

Jedná se především o otevřenost, kdy výzkumník musí neustále reagovat na nové 
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podněty, adekvátně je interpretovat a následně jim přizpůsobit další průběh 

zkoumání. Důležité je, aby nahlížel na daný problém v širším kontextu, a to 

prostřednictvím intenzivního osobního kontaktu s konkrétními osobami. 

V souvislosti s osobním kontaktem je nezbytné prokázat určitou míru empatie 

a především jednat se zkoumanými subjekty v souladu s etikou, což znamená 

informovat subjekty o účelech výzkumu i o možném ukončení spolupráce 

v průběhu výzkumu, pokud budou chtít. Výzkumník realizující kvalitativní 

šetření využívá zpravidla nestandardizovaných nebo polostandardizovaných 

metod, které přináší různorodé a navzájem nesnadno porovnatelné údaje. I když 

se v kvalitativních výzkumech počítá s určitou mírou zkreslení, je nezbytné, aby 

si výzkumník udržel od zkoumání kritický odstup a měl na paměti důležitost 

objektivity.  

 

3.1.1 Sběr dat 

 

Hendl (2008, s. 48) definuje jako základní metody získávání dat v kvalitativním 

výzkumu analýzu textů a dokumentů, analýzu audio a video záznamů, 

pozorování nebo rozhovor.  

 

Jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor individuálního 

charakteru, který považuji z hlediska účelu tohoto kvalitativního výzkumu za 

nejvhodnější, neboť mým cílem není testovat předem vytvořené hypotézy, nýbrž 

zjistit názory a preference různých generací pracovníků v oblasti poskytování 

zaměstnaneckých výhod, čehož lze nejlépe docílit osobním kontaktem 

a pokládáním nejen připravených, ale i doplňujících otázek, kterými je možné 

reagovat na danou situaci a předchozí specifické odpovědi respondentů.  

 

Výhodou rozhovoru je především to, že má výzkumník naprostou jistotu v tom, 

že na otázky odpovídala osoba, kterou jsme do vzorku vybrali (na rozdíl od 

dotazníku, kdy nikdy není jisté, jestli otázky vyplnila právě vybraná osoba, nebo 

například její příbuzní). Podstatná je i skutečnost, že rozhovor (především 

polostandardizovaný nebo nestandardizovaný) umožňuje širší uchopení 

problému a zároveň poskytuje prostor pro těsnější vztah s respondentem. I počet 
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úspěšně dokončených rozhovorů je podstatně vyšší než průměrná návratnost 

dotazníků. Na druhou stranu je rozhovor poměrně nákladnou metodou sběru dat, 

neboť je velmi časově i organizačně náročný. Problematickým aspektem 

rozhovoru může být i otázka anonymity, která bývá pro respondenty zpravidla 

málo přesvědčivá a může být i důvodem, proč lidé odmítají účast na výzkumu 

realizovaném formou rozhovoru (Disman, 2011, s. 141).  

 

Podle Reichela (2009, s. 111–112) se polostrukturovaný rozhovor vyznačuje tím, 

že kombinuje předem připravené otázky (bez striktně daného pořadí), které je 

v průběhu rozhovoru možno adekvátně modifikovat, s doplňujícími dotazy tak, 

aby bylo možné dosáhnout přirozenějšího vztahu s respondentem. Disman (2011, 

s. 126) dodává, že doplňující otázky jsou důležité hlavně proto, že umožňují 

respondentům znovu vysvětlit takové otázky, které nepochopili nebo je pochopili 

špatně. Vzhledem k tomu, že polostrukturovaný rozhovor využívá výhod volného 

(nestrukturovaného) rozhovoru a zároveň eliminuje nevýhody strukturovaného 

rozhovoru, jeví se jako vhodná a mezi výzkumníky poměrně oblíbená varianta 

ke zkoumání kvalitativních šetření.  

 

Otázky jsou základem jakéhokoliv dotazování (ať už v písemné nebo mluvené 

formě), a proto je nutné jejich tvorbě věnovat značnou pozornost a pamatovat 

přitom na několik zásad. Důležitá je především srozumitelnost otázek, poněvadž 

pokud respondenti nebudou chápat, na co se jich dotazujeme, je celý výzkum 

v ohrožení. Srozumitelnost zajistíme tím, že se vyvarujeme používání odborných 

výrazů, cizích slov či profesního slangu a budeme se snažit je nahradit takovými 

výrazy, které pochopí každý. Otázky musí být formulovány obratně (v dlouhých 

souvětích se respondenti mohou ztrácet), ale zároveň musí být jednoznačné 

a v žádném případě nesmí působit sugestivně (Reichel, 2009, s. 99).  

 

Pro rozhovory v rámci tohoto výzkumu jsem si pro respondenty připravila dvě 

sociodemografické otázky zaměřené na jejich věk a vzdělání a dalších osm 

otázek, které jsem měla v plánu v průběhu dotazování kombinovat s dalšími 

doplňujícími otázkami podle aktuálního průběhu rozhovoru a situace. I když jsem 

věděla, že pro mě bude důležité i pohlaví respondentů, nezahrnula jsem tuto 
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skutečnost do sociodemografických otázek, neboť podle Reichela (2009, s. 100) 

je zbytečné ptát se na otázky, které jsou zřejmé. Seznam konkrétních předem 

připravených otázek, které jsem v průběhu rozhovorů jednotlivým respondentům 

pokládala, je součástí přílohy této práce (viz příloha A). 

 

3.1.2 Zkoumaný soubor respondentů 

 

Respondenty mého výzkumu se stali čeští zaměstnanci dvou nejmenovaných 

organizací (na přání vedení) sídlících v Praze, v nichž mám osobní kontakty. 

První organizace (pro účely výzkumu bude označována jako organizace A) je 

nadnárodní korporace s mateřskou společností ve Velké Británii zabývající se 

velkoobchodem, která má centrálu v Praze a po celé České republice několik 

dalších poboček (obchodů) se zhruba patnácti tisíci zaměstnanci. Druhou 

organizací (pro účely výzkumy označovanou jako organizace B) je organizace 

veřejné správy sídlící taktéž v Praze a zajišťující bezpečnost státu, která 

zaměstnává zhruba třicet tisíc zaměstnanců. Tyto rozdílně zaměřené organizace 

byly pro účely výzkumu vybrány záměrně, neboť bylo v rámci výzkumu 

zjišťováno, jestli má odlišný charakter organizace, ve které člověk pracuje, vliv 

na preference v oblasti zaměstnaneckých výhod.  

 

Vzhledem k tomu, že cílem mého výzkumu bylo zjistit preference různých 

věkových generací pracovníků v oblasti zaměstnaneckých výhod, bylo pro účely 

výzkumu nezbytné získat v obou organizacích (A i B) informace týkající se 

zaměstnaneckých výhod od respondentů jak z generace baby boomers, tak 

i z generace X a z generace Y.  

 

Generace baby boomers, generace X a generace Y byly vybrány z toho důvodu, 

že se jedná o nejpočetněji zastoupené generace na současném trhu práce. 

V posledních několika letech se do středu zájmů sice dostává i generace Z, která 

však ještě není na trhu práce aktivní v takovém měřítku jako výše zmíněné 

generace (zpravidla se jedná o osoby stále studující), a proto nebyla do tohoto 

výzkumu zahrnuta. 
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Hlavním kritériem pro výběr jednotlivých respondentů se tedy stal věk, na 

základě kterého jsem respondenty rozdělila do tří věkových kategorií 

korespondujících podle rozdělení Rezlerové (2009) se třemi zmíněnými 

generacemi:  

 osoby ve věku 18–31 let (příslušníci generace Y) 

 osoby ve věku 32–49 let (příslušníci generace X) 

 osoby ve věku 50–68 let (příslušníci generace baby boomers) 

 

Pro účely výzkumu bylo upraveno věkové rozmezí pro vymezení generace Y 

(původně 14–31 let), neboť z hlediska pracovně-právních vztahů platících na 

území ČR, mohou být na hlavní pracovní poměr zaměstnány pouze osoby starší 

osmnácti let.  

 

Kromě kritéria věku jsem se v rámci obou výše zmíněných organizací při výběru 

respondentů zaměřila na osoby s nejvyšším dokončeným vzděláním 

středoškolským s maturitou nebo vysokoškolským, které zastávají pozici 

středního managementu. Tato doplňující kritéria mi umožnila v každé věkové 

kategorii vytvořit poměrně homogenní skupinu respondentů, u které jsem mohla 

sledovat vliv věku na preference v oblasti zaměstnaneckých výhod, aniž by jejich 

odpovědi byly výrazně ovlivněné dalšími proměnnými kromě věku – například 

velkou heterogenitou ve vzdělání respondentů nebo jejich rozdílným pracovním 

zařazením apod.  

 

Záměrem bylo v organizaci A i v organizaci B hovořit zhruba s devíti osobami 

(dohromady tedy s osmnácti osobami za obě organizace), které budou alespoň 

přibližně rovnoměrně zastoupeny tak, aby nedošlo k výrazným rozdílům mezi 

počtem respondentů v jednotlivých věkových kategoriích. Přesný počet 

respondentů ale nebyl definován, neboť jsem si byla vědoma toho, že záleží na 

teoretickém nasycení.   

 

V organizaci A i v organizaci B jsem vzhledem k rodinným vazbám měla 

rozhovory dojednané nejprve s „kontaktními“ osobami, které v organizacích 
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znám. Vzhledem k zachování anonymity nebudu uvádět jejich celá jména, ale 

vždy pouze křestní jméno ve spojení s věkem, který je pro účely tohoto výzkumu 

podstatný. V organizaci A se jednalo o Jakuba (26 let) a v organizaci B měla být 

prvním respondentem Karolína (38 let).  

 

Další výběr konkrétních osob probíhal prostřednictvím metody nabalování (též 

známé pod názvem snowball nebo také metoda sněhové koule) fungující na 

principu dalšího doporučení osob od stávajících respondentů, které by mohly 

splňovat výběrová kritéria. Metodu sněhové koule jsem pro výběr respondentů 

zvolila proto, že se jevila jako nejefektivnější, neboť jsem vycházela 

z předpokladu, že kolegové se na pracovišti znají a budou schopni doporučit 

dalšího spolupracovníka/spolupracovnici splňující kritéria.  

 

3.2 Realizace výzkumu 

 

Rozhovory, které jsem v rámci tohoto výzkumu realizovala, se konaly přímo 

v organizaci, v níž byli respondenti zaměstnáni. Jednalo se o místa různého 

charakteru podle preferencí respondentů (například bufet, odpočinková místnost, 

volná zasedací místnost, případně kancelář respondenta), neboť jsem vycházela 

z předpokladu, že když si respondenti vyberou pro ně vyhovující prostředí, bude 

pro ně i samotný rozhovor příjemnější. Proto jsem výběr místa nechala zcela na 

nich, stejně tak jsem se snažila maximálně přizpůsobit časově jejich možnostem. 

 

Všechny respondenty jsem při osobním setkání nejprve požádala o podepsání 

informovaného souhlasu a následně jsem s nimi vedla polostrukturovaný 

rozhovor zaměřený na jejich preference v oblasti zaměstnaneckých výhod. 

Počáteční prolomení bariér při úvodu rozhovoru nebylo příliš obtížné a ve všech 

případech se mi podařilo vyvolat a udržet relativně příjemnou atmosféru (i když 

u pracovníků nejstarší zúčastněné generace baby boomers to bylo místy 

komplikovanější, neboť měli tendence podceňovat důležitost svých odpovědí 

v porovnání s mladšími generacemi). Navzdory doporučení Reichela (2009, 

s. 107) pokládat sociodemografické otázky až na konec dotazování, neboť 
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dřívější zařazení by mohlo připomínat výslech, jsem se na otázky týkající se věku 

a úrovně vzdělání ptala hned zpočátku rozhovoru, protože to pro mě bylo 

důležitým kritériem výběru respondenta.  

 

V průběhu rozhovorů jsem respondentům pokládala předem připravené otázky 

i doplňující dotazy, které vyplynuly z jejich předchozích odpovědí. Neustále jsem 

se snažila analyzovat a interpretovat jejich odpovědi a doptávat se dále, abych 

získala komplexnější přehled o jejich názorech a preferencích. Rozhovory nebyly 

nahrávány na diktafon, který by mohl z pohledu respondentů snížit anonymní 

povahu dotazování a celkově by mohl negativně ovlivnit atmosféru rozhovoru. 

Konkrétní odpovědi respondentů na všechny otázky jsem si zaznamenávala na 

papír. Kromě získaných odpovědí na předem připravené otázky jsem si 

zaznamenávala i odpovědi na doplňující otázky (i otázky samotné), které 

vyplynuly z průběhu rozhovoru. 

 

Délka jednotlivých rozhovorů se poměrně dost lišila podle toho, kolik času měli 

respondenti k dispozici, ale i podle úrovně jejich komunikativnosti (někteří 

odpovídali věcně a stručně pár slovy, jiní své odpovědi více rozváděli, uváděli 

příklady ze života apod.). V průměru jeden rozhovor trval zhruba čtyřicet minut. 

Po skončení rozhovoru jsem je požádala, jestli by mi mohli doporučit nějakého 

kolegu nebo kolegyni splňující daná kritéria, abych mohla v šetření dále 

pokračovat.  

 

Můj předpoklad ohledně vhodnosti aplikace metody sněhové koule, kterou jsem 

využila pro výběr respondentů, se potvrdil – respondenti sice doporučovali 

zpravidla jenom jednu nebo dvě další osoby, ale na druhou stranu se jednalo 

jenom o kolegy, u kterých si byli jisti pozicí, věkem i vzděláním, tudíž 

nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a se všemi doporučenými jsem 

mohla uskutečnit celý rozhovor. Navíc všichni respondenti přistoupili ke svému 

úkolu v organizaci A i v organizaci B velmi zodpovědně, nejenže mi dali jméno 

dalšího kolegy, ale osobně mě za ním dovedli, seznámili, a zprostředkovali tak 

další rozhovor, což jsem velmi ocenila.  
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Vzhledem k tomu, že jsem si průběh rozhovorů nenahrávala na diktafon, 

rozhodla jsem se uskutečnit maximálně dva rozhovory v jeden den tak, aby mezi 

jednotlivými rozhovory byla alespoň tříhodinová časová prodleva, neboť jsem si 

chtěla zachovat od šetření kritický odstup a jistou míru objektivity. Z tohoto 

důvodu jsem si po ukončení každého dotazování co nejdříve (zpravidla do hodiny 

od konání rozhovoru) znovu přečetla a analyzovala své poznámky z dotazování 

a rozepsala je do podrobnějšího dokumentu (protokolu), který kromě otázek 

a odpovědí obsahoval i místo, čas a délku rozhovoru, jméno účastníka, dojmy 

z jeho průběhu a krátké shrnutí. 

 

Celková organizace výzkumu byla poměrně komplikovaná, neboť plánování 

rozhovorů ve dvou organizacích zároveň vyžadovalo značnou míru koordinace. 

Tato skutečnost byla navíc vygradována tím, že jsem se s novými potenciálními 

respondenty seznamovala průběžně a domlouvala se s nimi na termínu rozhovoru 

často i ze dne na den, jelikož jsem se jim chtěla maximálně časově přizpůsobit.  

 

Při plánování výzkumu jsem předpokládala, že k teoretickému nasycení 

odpovědí by mohlo dojít zhruba u počtu osmnácti respondentů, ale nakonec jsem 

dotazování ukončila po šestnáctém rozhovoru, neboť se odpovědi začaly 

opakovat a bylo zřejmé, že už nic nového nezjistím. Realizovala jsem šest 

rozhovorů s příslušníky generace X, dalších šest s příslušníky generace Y a kvůli 

relativně brzkému nasycení pouze čtyři rozhovory s příslušníky generace baby 

boomers.  

 

3.3 Analýza a interpretace dat 

 

Stěžejní částí mého kvalitativního výzkumu bylo zjistit preference generace baby 

boomers, generace X a generace Y v oblasti zaměstnaneckých výhod a kriticky 

zhodnotit, jestli jednotlivé generace preferují různé benefity, případně jestli lze 

pro každou z výše jmenovaných generací určit stěžejní požitek, který je pro ni 

charakteristický.  
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Preference konkrétních zaměstnaneckých výhod jsem u generace baby boomers, 

X a Y zjišťovala v rámci rozhovorů dvěma předem připravenými otázkami. 

V jedné měli respondenti ohodnotit dvanáct předem připravených benefitů 

(home-office, příspěvky na spoření, příspěvky na pojištění, stravenky, pět týdnů 

dovolené, mobilní telefon, odborné kurzy, jazykové kurzy, automobil, zdravotní 

péče, poukázky na sport a poukázky na kulturu) podle toho, jak jsou pro ně 

zajímavé, přičemž měli při hodnocení sdělit svůj názor na konkrétní benefit, 

nikoliv jednotlivé benefity mezi sebou porovnávat. Smyslem druhé otázky bylo 

seřadit stejné benefity nucenou volbou od jedné do dvanácti opět podle toho, jak 

jsou pro ně zajímavé/atraktivní.   

 

Vzhledem k tomu, že tyto dvě otázky byly pro můj výzkum opravdu stěžejní, 

měla jsem pro každého respondenta připravenou vytištěnou tabulku s dvanácti 

výše uvedenými benefity (viz příloha A) a následně ho požádala o jejich 

hodnocení prostřednictvím výroků rozhodně zajímavé, spíše zajímavé, spíše 

nezajímavé nebo rozhodně nezajímavé a dále o číselné hodnocení jednotlivých 

benefitů formou nucené volby. Poté, co respondent tabulku vyplnil a požitky 

ohodnotil nejen slovně, ale i číselně, jsem na tuto tabulku navázala dalšími 

doplňujícími otázkami, které vyplynuly z respondentova hodnocení.  

 

V některých případech se ukázalo, že doplňující otázky byly velmi důležité, 

neboť se mi díky nim dostalo odpovědí na jevy, které by například ve zkoumání 

realizovaném formou dotazníků mohly být chybně interpretovány. Tak tomu 

bylo v případě odpovědí Evy (56 let, organizace B), která jako nejméně zajímavý 

požitek označila automobil. Díky tomu, že jsem se na to poté dále ptala 

a analyzovala její předchozí odpovědi, dozvěděla jsem se, že pro Evu není 

automobil zajímavý, protože nevlastní řidičský průkaz.  

 

Nikdo z respondentů neměl s hodnocením konkrétních benefitů žádný problém, 

naopak se mi zdálo, že připravená tabulka, do které měli své slovní i číselné 

hodnocení vepsat, pro ně byla příjemným zpestřením ostatních ústních otázek.  
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Na základě vyhodnocení všech vyplněných tabulek jsem došla k závěru, že 

dotázaní příslušníci generace Y nejčastěji jako rozhodně zajímavý benefit zmínili 

dovolenou navíc (za rozhodně zajímavý benefit ho považuje všech šest 

respondentů z této věkové kategorie), dále home-office, automobil, odborné 

a jazykové kurzy. Možnost home-office označili za rozhodně zajímavý všichni 

respondenti z generace Y kromě Jana (29 let z organizace B), který ho naopak 

označil za rozhodně nezajímavý benefit a svou volbu okomentoval slovy: „Já 

mám rád lidi, společnost a tak. Když jdu do práce, tak se tam s každým zastavím, 

znáte to. Navíc tam mám všechno, co potřebuju, a kdyby byl nějaký problém, tak 

mi s ním určitě někdo pomůže. Možná jsem v tomhle staromódní, ale myslím si, 

že práce by se neměla brát domů. Doma by mě buď něco rozptylovalo 

a nepracoval bych, anebo bych třeba pracoval tak moc, že bych zapomněl hlídat 

čas (smích). A to by mi nikdo nezaplatil tyhle přesčasy.“  

 

Další analýza slovního hodnocení požitků ukázala, že i mezi příslušníky generace 

Y existují v preferenci jednotlivých benefitů určité rozdíly, neboť respondenti 

z organizace B (státní správa) hodnotili většinu uvedených benefitů v nabídce 

výroky rozhodně nebo spíše zajímavé. Možnost spíše nezajímavé žádný z těchto 

tří respondentů k hodnocení nevyužil a možnost rozhodně nezajímavé využil 

jenom jednou Jan (29 let, organizace B), a to když se vyjadřoval k otázce 

home-office tak, jak je jeho odpověď popsána výše. Petra (28 let, organizace B) 

vysvětluje skutečnost, že všechny benefity ohodnotila výroky buď rozhodně, 

nebo spíše zajímavé takto: „Nebylo tam nic, u čeho bych si vyloženě řekla, že to 

nechci. Myslím, že všechno, co vám někdo jiný nabídne víceméně navíc, je 

zajímavé, tak proč to nevyužít.“ 

 

Naopak v organizaci A (komerční sektor) se mi dostalo od respondentů 

příslušících ke generaci Y rozmanitějších odpovědí, neboť k hodnocení benefitů 

využívali všech čtyř hodnotících výroků. I když si byli vědomi toho, že v podstatě 

mohou všechny benefity ohodnotit kladně, jelikož se nejednalo o nucenou volbu, 

tak k úkolu přistupovali více kriticky a například benefity v podobě příspěvků na 

spoření, pojištění nebo mobilního telefonu dva ze tří respondentů označili za 

rozhodně nezajímavé:  
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„To, že mi někdo dá mobil s neomezeným tarifem, pro mě není benefit. A tyhle 

věci jako pojištění, spoření a podobné věci jdou mimo mě. Je mi třicet, tohle 

nepotřebuju a budu to řešit nejdřív v padesáti. Teďka bych věděl o lepších 

způsobech, jak utratit peníze.“ (Tomáš, 31 let, organizace A) 

 

„Nejsem praktický typ, pojištění a spoření mi nic neříká… Ani nevím, jestli něco 

takového mám. Jestli mi to nezařídili ještě rodiče nebo přítelkyně, tak 

pravděpodobně ne. A to, že mi někdo povolí používat mobil i pro soukromé 

účely, když tam má stejně nějaký výhodný tarif a platí za to nula nula nic, tak to 

je vyloženě provokace. Tohle by měla být samozřejmost. Jasně, že ne každý si to 

uvědomuje – třeba tady uklízečka Maruška by to jako benefit asi brala, ale 

u  člověka na nějaké standardní pozici?“ (Jakub, 26 let, organizace A) 

 

Na základě analýzy číselného hodnocení, ve kterém měli respondenti nucenou 

volbou ohodnotit konkrétní požitky čísly od jedné do dvanácti podle toho, jak 

jsou pro ně zajímavé, přičemž číslo jedna znamenalo nejzajímavější požitek 

a číslo dvanáct naopak nejméně zajímavý požitek, je zřejmé, že příslušníci 

generace Y považují za nejzajímavější požitek pět týdnů dovolené. Na druhém 

místě se před možností pracovat z domova umístil možná překvapivě automobil:  

„Auto je top, ušetří spoustu peněz. Problém je, že mně ho třeba nikdo nenabídne, 

protože pracuju v kanceláři a nejsem třeba obchodník, který jezdí denně za 

klienty.“ (Tomáš, 31 let, organizace A)  

 

„Auto mě v normálním životě stojí poměrně dost peněz – nejen benzín, ale 

i údržba a tak. Každý den dojíždím do práce padesát kilometrů tam, padesát 

zpátky, takže auto nebo home-office je pro mě asi nejpodstatnější. Když to ale 

vezmu kolem a kolem, tak auto vítězí, protože přece jenom nemůžu pracovat 

z domova každý den.“ (Andrea, 27 let, organizace A) 

 

„Já auto tolik nepoužívám, protože v Praze se to ani moc nevyplatí, když jsou tu 

pořád kolony, takže je výhodnější jet metrem. Kvůli tomu vlastní auto zatím 

nemám, i když už o tom nějakou dobu uvažuju, ale zase si říkám, že stojí docela 
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dost peněz, a nejsem si jistá, jestli by se mi to vyplatilo. Kdyby mi ale v práci dali 

služební auto, se kterým bych mohla občas jezdit i do obchodu nebo na dovolené, 

tak by to bylo nejlepší řešení.“ (Petra, 28 let, organizace B) 

 

Stejně jako ve slovním hodnocení, tak i v tom číselném se respondentům 

z generace Y jeví jako nejméně zajímavé příspěvky na spoření a pojištění. 

Zajímavé je, že i když bylo číselné hodnocení konzistentnější než slovní, přesto 

se i zde objevily drobné nuance mezi preferencemi příslušníků generace Y 

z organizace A a z organizace B. Největší rozdíly mezi preferencemi pracovníků 

odlišných organizací lze sledovat právě ve volbě příspěvků na pojištění, které je 

respondenty z organizace B vnímáno pozitivněji než od respondentů z organizace 

A, stejně tak jako benefity zaměřené na zdravotní péči více oslovily respondenty 

z organizace B než z organizace A.  

 

Tab. 3: Preference konkrétních zaměstnaneckých výhod z pohledu generace Y 

(vlastní zpracování) 

 

Naopak příslušníci generace X, kteří se mého výzkumu zúčastnili, byli jak ve 

slovním, tak i v číselném hodnocení skupinou poměrně homogenní, neboť jak 

pracovníci z organizace A, tak pracovníci z organizace B hodnotili příslušné 

benefity relativně stejně a v jejich odpovědích se na rozdíl od respondentů 

z generace Y neobjevovaly výrazné rozdíly způsobené odlišnou organizační 

kulturou. Jako rozhodně zajímavé benefity generace X nejčastěji označila 

dovolenou navíc a stravenky, naopak za spíše nezajímavé nebo rozhodně 

nezajímavé benefity považují pracovníci obou organizací příslušící k této věkové 

kategorii poukázky na sport, automobil a příspěvky na spoření či pojištění.  

Preference generace Y 

Nejpreferovanější požitky Nejméně preferované požitky 

5 týdnů dovolené příspěvky na spoření 

automobil příspěvky na pojištění 

home office  
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Na základě číselného hodnocení benefitů, ve kterém museli respondenti pomocí 

nucené volby benefity seřadit od jedné do dvanácti podle atraktivity, lze vyvodit, 

že nejpreferovanějším požitkem u příslušníků generace X je pět týdnů dovolené, 

možnost pracovat z domova, zdravotní péče a stravenky:  

 

„Myslím, že pracovat z domova je dobrá výhoda. Ušetříte tím spoustu času.“ 

(Eduard, 48 let, organizace B) 

 

„Dovolená jednoznačně vede, to je věc, kterou bych upřednostnila před vším 

ostatním.“ (Karolína, 38 let, organizace B) 

 

„Ohodnotit benefity bylo v pohodě, ale když jsem se měl zamyslet nad tím, co 

bych si vybral na úkor něčeho jiného, tak už to bylo složitější. Musel jsem se nad 

tím víc zamyslet, zvážit všechna pro a proti a nakonec mi z toho vyšlo, že bych 

si vybral dovolenou a home-office, abych mohl být více s rodinou.“ (Jiří, 38 let, 

organizace A) 

 

„Jako matka dvou malých dětí bych si určitě vybrala kromě dovolené navíc 

a home-office i zdravotní péči, protože zdraví je jenom jedno.“ (Gabriela, 37 let, 

organizace A).  

 

„Home-office, stravenky a zdraví, to je pro mě nejdůležitější. Vzal jsem to 

vylučovací metodou, tohle mi z toho vyšlo, a kdyby mi někdo tohle nabídnul, tak 

bych byl spokojený.“ (Milan, 36 let, organizace B) 

 

Generace X naopak podle výsledků číselné škály za nejméně atraktivní benefity 

považuje poukázky na sport a kulturu, automobil a jazykové kurzy:  

 

„Sport a kultura jsou fajn věci, ale nevyužiju je tolik, abych jim dala přednost 

třeba před stravenkami, kterými ušetřím v podstatě denně.“ (Kateřina, 32 let, 

organizace A) 
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„Já kulturu, divadla a celkově takové věci vůbec nemusím. Do divadla jdu jednou 

za dva roky s manželkou, když mě donutí, takže to není věc, kterou bych uvítal 

jako benefit. Stejně jako poukázky na sport, protože to také není moje silná 

stránka.“ (Eduard, 48 let, organizace B) 

 

„Doma s manželem auto máme, takže služební auto by mě moc neoslovilo. Když 

už jsme si jednou pořídili vlastní, tak ho nenecháme stát jen tak v garáži. Radši 

bych si z té nabídky vybrala něco lepšího – třeba tu dovolenou, abychom někam 

s rodinou společně vyrazili.“ (Gabriela, 37 let, organizace A) 

 

„Jsem rád, že se domluvím anglicky, a to mi stačí. Jazyky nejsou moje silná 

stránka, takže tím by mě nikdo neoslnil.“ (Milan, 36 let, organizace B) 

 

Tab. 4: Preference konkrétních zaměstnaneckých výhod z pohledu generace X 

(vlastní zpracování) 

 

Preference generace X 

Nejpreferovanější požitky Nejméně preferované požitky 

5 týdnů dovolené poukázky na sport 

home office poukázky na kulturu 

zdravotní péče automobil 

stravenky jazykové kurzy 

 

Mezi odpověďmi generace baby boomers se stejně jako u generace X 

neobjevovaly výrazné rozdíly v hodnocení způsobené příslušností k jiné 

organizaci. Všichni čtyři respondenti se ve slovním hodnocení zaměstnaneckých 

výhod shodli na tom, že rozhodně zajímavé jsou pro ně požitky z oblasti zdraví, 

příspěvky na spoření a dovolená navíc, zatímco spíše nezajímavé jsou pro ně 

jazykové a odborné kurzy, příspěvky na sport nebo možnost pracovat z domova. 
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Číselné hodnocení konkrétních benefitů zvýrazňuje výše uvedené skutečnosti, 

jelikož z jeho analyzování lze vyvodit, že příslušníci generace baby boomers za 

nejatraktivnější zaměstnanecké výhody označili taktéž zdravotní péči, příspěvky 

na spoření a dovolenou navíc (v tomto pořadí):  

 

„Už nejsem nejmladší a je dost velká pravděpodobnost, že se mi něco stane, že 

budu mít nějaký úraz a podobně, takže zdraví a pojištění jsou v tomto ohledu pro 

mě nejdůležitější. A za pár let snad půjdu do důchodu, tak bych měl rád něco 

naspořeno, abych tak nějak poklidně dožil, proto jsem kladně ohodnotil 

i příspěvky na spoření.“ (František, 59 let, organizace B) 

 

„Mít o týden víc nebo míň dovolené je pořádný rozdíl, to bych klidně vyměnila 

za cokoliv. Teď když mám vnoučata, tak bych mohla víc hlídat, jet s nimi na 

dovolenou a tak.“ (Eva, 56 let, organizace B) 

 

„Proč spoření? To víte, za pár let půjdu do důchodu a ráda bych měla aspoň něco 

naspořeno, když to vidím, jak ta naše vláda přistupuje k důchodcům.“ (Alena, 55 

let, organizace A) 

 

Naopak nejméně zajímavými benefity jsou pro představitele generace baby 

boomers jazykové kurzy, poukázky na sport a možnost pracovat z domova: 

 

„Já už se žádný jazyk učit nechci, vždyť už to k ničemu nepotřebuju. Anglicky 

se jakžtakž domluvím, to mi v práci stačí.“ (Vlastimil, 54 let, organizace A) 

 

„A to bych jako nechodila do práce a dělala všechno z domu? To ne, vždyť bych 

nevěděla co a jak. Navíc by mi tam museli dovézt všechny dokumenty a tak, to 

přece nejde.“ (Eva, 56 let, organizace B) 

 

„Víte co, mladá paní, já už na to cvičení moc nejsem. Abych se někde potila 

s dalšími deseti lidmi, to už není nic pro mě.“ (Alena, 55 let, organizace A) 
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Tab. 5: Preference konkrétních zaměstnaneckých výhod z pohledu generace 

baby boomers (vlastní zpracování) 

Preference generace baby boomers 

Nejpreferovanější požitky Nejméně preferované požitky 

zdravotní péče jazykové kurzy 

příspěvky na spoření poukázky na sport 

5 týdnů dovolené home office 

 

Přehled o nabídce požitků, které jim jejich současný zaměstnavatel poskytuje, 

mají podle získaných odpovědí respondenti ze všech tří zkoumaných generací 

(baby boomers, X i Y). V rámci této oblasti však můžeme sledovat určité 

tendence týkající se toho, jak k těmto informacím přišli. Respondenti z generace 

baby boomers získali informace a přehled o nabídce zaměstnaneckých výhod 

především z neformálních rozhovorů s kolegy nebo jim tyto skutečnosti byly 

sděleny náhodou: 

 

„Hodně jsem se toho dozvěděla od kolegyní, které za mnou třeba přišly, že jsou 

lístky do divadla, tak jestli bych nešla a podobně.“ (Alena, 55 let, organizace B) 

 

„Asi vloni nám všem dávali takové brožurky, kde bylo všechno vypsané, takže 

vím, co všechno můžu využívat.“ (Vlastimil, 54 let, organizace A) 

 

Naopak většina respondentů z generace X i z generace Y si tyto informace sama 

aktivně zjišťovala prostřednictvím intranetu, firemních brožur nebo se cíleně 

zeptali nadřízeného či pracovníka personálního oddělení: 

 

„Je dobré být informovaný o tom, na co mám vlastně nárok a co všechno můžu 

využívat, proto jsem si to našel na intranetu a ptal jsem se na to pak dále 

nadřízeného i odborů.“ (Eduard, 48 let, organizace B) 
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„Díval jsem se na intranet, to je podle mě nejlepší řešení. Je to tam dostupné pro 

každého, takže bez problémů.“ (Jiří, 38 let, organizace A) 

 

„Zjišťoval jsem si to nedávno na personálním, protože mě zajímalo, jestli se to 

nějak nezměnilo od doby, kdy jsem nastupoval.“ (Tomáš, 31 let, organizace A) 

 

Vliv zaměstnaneckých výhod na výběr nového zaměstnání lze sledovat hlavně 

u pracovníků z generace X a Y, kteří při výběru nové práce kromě jiných 

důležitých aspektů (například finančního ohodnocení, náplně práce, vzdálenosti 

od místa bydliště, možnosti kariérního postupu apod.) zvažují i příslušnou 

nabídku a rozsah zaměstnaneckých výhod:  

 

„Pro mě to je velmi významné… Skoro bych i řekl, že to je na stejné úrovni jako 

plat. (…) Jednak proto, že tím mohu měsíčně dost peněz ušetřit, případně třeba 

něco zažít nebo naučit se. A pak taky protože si myslím, že je to taková dobrá 

známka toho zaměstnavatele. Když mi někdo nabídne benefity, tak z toho mám 

pocit, že tu firmu nezajímají jenom výsledky, ale i lidé, co pro ni pracují. Že se 

o ně zajímají a chtějí si je udržet.“ (Jan, 29 let, organizace B) 

 

„Důležité to pro mě určitě je. Ne důležitější než třeba plat a to, co budu dělat, 

jaká bude moje každodenní náplň práce, ale hraje to poměrně dost velkou roli.“ 

(Petra, 28 let, organizace B) 

 

„Určitě ano, když je dobrá nabídka, tak to měsíčně může ušetřit dost peněz.“ 

(Tomáš, 31 let, organizace A) 

 

„V dnešní době už benefity poskytuje skoro každá firma, takže pro mě je spíš 

důležité, co konkrétního mi v nich nabídnou, a to pak o tom dost uvažuju, protože 

když mi nabídnou třeba home-office nebo dovolenou navíc, tak už si mě skoro 

získali.“ (Eduard, 48 let, organizace B) 

 

„Já na to teda beru dost ohledy, protože to něco vypovídá i o té firmě samotné, 

co třeba nabízí a jak se stará o svoje lidi.“ (Gabriela, 37 let, organizace A) 
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Naopak respondenti z generace baby boomers při výběru nového zaměstnání 

nabídku benefitů nezohledňují: 

 

„Je příjemné, že dostávám stravenky nebo můžu jít s kolegyněmi do divadla za 

levnější lístky, ale nijak zvlášť to k životu nepotřebuju. Kdybych je nedostávala, 

tak do divadla prostě nejdu. Práci si vybírám podle něčeho jiného, a ne podle 

toho, jestli mi dají lístky do divadla.“ (Eva, 56 let, organizace B) 

 

„No, já už si vzhledem ke svému věku moc vybírat nemůžu. A kdybych mohl, 

tak by mě spíš zajímalo, co konkrétně budu dělat nebo kolik za to dostanu 

zaplaceno.“ (František, 59 let, organizace B) 

 

„Benefity jsou fajn věc, ale když si vybírám novou práci, tak se na ně neohlížím. 

To, co firma nabízí letos, nemusí nabízet příští rok, takže to pro mě není 

směrodatné.“ (Vlastimil, 54 let, organizace A) 

 

Získávání informací o nabídce zaměstnaneckých výhod už při přijímacím 

pohovoru je podle odpovědí respondentů poměrně diskutabilní téma. O rozsahu 

a konkrétní nabídce zaměstnaneckých výhod, které potenciální zaměstnavatel 

svým zaměstnancům nabízí, se při přijímacím pohovoru běžně informují 

respondenti generace Y, kteří na tom nevidí nic neobvyklého: 

 

„Vždyť to je přece normální, že se ptáte na všechno, co vás zajímá. Na plat se 

taky zeptám, tak proč ne na tohle.“ (Hana, 30 let, organizace B) 

 

„Já se ani tak moc neptám na celou jejich nabídku, ale konkrétně na to, jestli mi 

nabídnou auto, mobil, home-office a tak, protože to je pro mě nejdůležitější.“ 

(Andrea, 27 let, organizace A) 

 

„Vždycky jsem se zeptala, tohle je věc, kterou by člověk měl vědět.“ (Petra, 

28 let, organizace B) 
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Respondenti z generace X na tuto otázku nemají vyhrazený názor a jejich 

odpovědi se liší podle toho, jestli jsou zaměstnanci organizace A, nebo B. 

Zatímco pracovníci organizace A se jednoznačně shodují v tom, že se 

o možnostech poskytování benefitů na přijímacím pohovoru informují, 

pracovníci organizace B se sice přiklánějí k názoru, že by bylo vhodné se na tuto 

skutečnost zeptat, ale zatím se nikdy neptali:  

 

„Nikdy na to nebyla vhodná chvíle a ta nabídka byla většinou i tak dobrá.“ 

(Milan, 36 let, organizace B) 

 

„Kolikrát jsem se opravdu chtěla zeptat, ale pak jsem si řekla, že by mě kvůli 

tomu nemuseli vybrat, a rozmyslela jsem si to.“ (Karolína, 38 let, organizace B) 

 

Pracovníci příslušící ke generaci baby boomers se naopak v obou organizacích 

shodují v tom, že otázku zaměstnaneckých výhod na přijímacích pohovorech 

nikdy neřešili a nemají to ani do budoucna v plánu, protože se to z jejich pohledu 

nesluší a mohlo by je to při finálním výběru diskriminovat:  

 

„To určitě ne. Jednak mě to zase tolik nezajímá, jak už jsem říkala, a jednak bych 

to rozhodně na pohovoru neřešila.“ (Eva, 56 let, organizace B) 

 

„To bych se určitě neptala, jsem stará škola a zajímalo by mě spíš, co budu dělat. 

Pak by si mohli myslet, že mi jde jenom o to a že mě ta práce jako taková vlastně 

nezajímá.“ (Alena, 55 let, organizace A) 

 

Přechod k jinému zaměstnavateli kvůli lepší nabídce požitků (za předpokladu, že 

by finanční ohodnocení, náplň práce, vzdálenost od místa bydliště apod. zůstaly 

stejné) by zvažovali hlavně respondenti z generace X i Y: 

 

„No úplně nevím, jestli vám to můžu říct, aby mě pak nevyhodili (smích). Ale 

řekl bych, že ano. Pro mě to je hodně důležité.“ (Jan, 29 let, organizace B) 
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„Kdyby to byla hodně zajímavá nabídka, tak proč ne. V tom případě by pro mě 

byla rozhodující délka dovolené a home-office.“ (Gabriela, 37 let, organizace A) 

 

Naopak pracovníci z generace baby boomers by kvůli lepší nabídce benefitů 

zaměstnavatele nezměnili, neboť tvrdí, že ve svém věku si už moc vybírat 

nemohou a benefity pro ně nejsou natolik zásadní záležitostí, která by je vedla ke 

změně práce:  

 

„Rozhodně ne. To se nevyplatí.“ (Vlastimil, 54 let, organizace A) 

 

„Já už nikam nejdu, za chvíli jdu do důchodu.“ (František, 59 let, organizace B) 

 

Systém flexibilních výhod je pojem, který znají především respondenti z generace 

X a Y, zatímco respondenti z generace baby boomers o tom zatím neslyšeli nebo 

si to nevybavují. Nicméně po vysvětlení a upřesnění toho, co si pod tímto 

pojmem lze představit, se všichni dotázaní respondenti (z generace baby 

boomers, X i Y) shodují, že je to velmi zajímavý způsob poskytování 

zaměstnaneckých výhod: 

 

„Myslím, že ano. Zní to zajímavě.“ (Alena, 55 let, organizace A) 

 

„Určitě ano. Vždycky je lepší, pokud má člověk možnost volby. Vybere si, co 

mu vyhovuje, a je spokojený.“ (Milan, 36 let, organizace B) 

 

„To by se mi líbilo. Bylo by fajn, aby to zavedli i u nás, hodně lidí by to určitě 

ocenilo.“ (Hana, 30 let, organizace B) 

 

3.4 Diskuse 

 

Z informací, které jsem v rámci rozhovorů od respondentů získala a následně 

analyzovala, vyplývá, že generace Y a generace X má v oblasti zaměstnaneckých 

výhod velmi podobné názory, což koresponduje s tvrzením Brennera (2010, 
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s. 24-25), který poukazuje na to, že i když se všichni zabývají generací Y, 

organizace by neměly opomíjet i pracovníky z jiných generací, kteří si také 

zaslouží pozornost a ve svých preferencích v oblasti zaměstnaneckých výhod se 

od generace Y nijak zásadně neodlišují.  

 

Konkrétně lze na základě výsledků výzkumu konstatovat, že generace X i Y (na 

rozdíl od generace baby boomers) považují nabídku zaměstnaneckých výhod za 

stěžejní kritérium výběru nového zaměstnavatele, což sice odpovídá výše 

zmíněným předpokladům Brennera (2010, s. 24-25), nicméně je to v rozporu 

názory Howa (2014, s. 8) a s výzkumem společnosti Metlife z roku 2010 

zaměřeného na aktuální trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod, jehož data 

potvrzují, že pro zhruba 60 % respondentů příslušících ke generaci Y byly 

benefity velmi důležitým faktorem při výběru nového zaměstnání a pro zhruba 

65 % respondentů jsou benefity velmi dobrým důvodem k tomu, aby 

u současného zaměstnavatele zůstali (Howe, 2014, s. 8).  

  

Zajímavé je, že i když odborná literatura a zahraniční výzkumy poukazují na to, 

že generace Y nemá problém opustit stávajícího zaměstnavatele kvůli lepší 

nabídce zaměstnaneckých výhod, což potvrzují například data z výzkumu 

společnosti Barclays realizovaného v roce 2013, ze kterých vyplývá, že více než 

12 % respondentů z generace Y by v případě nedostatečné/lepší nabídky benefitů 

bylo ochotných změnit zaměstnavatele (Barclays, 2013, s. 9), výsledky mého 

šetření ukazují, že stejně uvažují i příslušníci generace X.  

 

Pokud analyzujeme preference konkrétních požitků z pohledu jednotlivých 

generací, je zřejmé, že ani v tomto ohledu se odpovědi respondentů z generace X 

a Y příliš neodlišují. Obě generace za nejatraktivnější požitky považují pět týdnů 

dovolené a možnost home-office. Tato skutečnost odpovídá tvrzení Brennera 

(2010, s. 24-25), který se dosti radikálně vymezuje oproti ostatním autorům 

a konkrétně poukazuje na to, že flexibilní pracovní doba, možnost pracovat 

z domova, sick days nebo benefity týkající se volného času (tedy benefity, které 

se doporučují především pro mladší pracovníky) nejsou záležitostmi atraktivními 

pouze pro generaci Y, nýbrž jsou mnohdy zajímavější pro příslušníky generace X 
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než generace Y (Brenner, 2010, s. 24-25). Dále z výzkumného šetření vyplývá, 

že pro generaci baby boomers je nejzajímavější zdravotní péče, dovolená navíc 

nebo příspěvky na spoření, což zhruba odpovídá obecně rozšířeným 

předpokladům.  

 

Zajímavé je, že i když většina autorů (například Červenková 2014, Brončeková 

2010, Ledvinková 2010 apod.) zastává názor, že pro generaci Y je jedním 

z nejzajímavějších benefitů možnost profesního vzdělávání a osobního rozvoje, 

podle výsledků tohoto výzkumu se tento benefit nejen neumístil na prvních třech 

místech, ale nevešel se ani do první pětky. A to ani u příslušníků generace Y ani 

u generace X a baby boomers, kteří rovněž v rámci svých odpovědí sdělili, že by 

dali přednost jiným benefitům. 

 

O možnostech poskytování zaměstnaneckých výhod se na přijímacím pohovoru 

bez problémů informují respondenti z generace Y, což potvrzuje předpoklady 

Hurábové (2010, nestránkováno) o tom, že generace Y se nebojí otevřeně říct své 

názory a projevit své preference už při přijímacím pohovoru, protože na něj 

nahlížejí jako na skvělou příležitost pro ujasnění představ o tom, jestli pro danou 

organizaci chtějí, či nechtějí pracovat. Naopak u generace X jsou v tomto ohledu 

zřetelné dvě tendence – pracovníci z komerčního sektoru taktéž nemají problém 

se už při pohovoru na nabídku benefitů zeptat, zatímco pracovníci ze státního 

sektoru přiznávají, že i když se na to už několikrát chtěli zeptat, ve skutečnosti se 

nikdy nezeptali. Oproti tomu si příslušníci generace baby boomers jednotně 

myslí, že na benefity by se člověk na přijímacím pohovoru ptát neměl, neboť by 

ho to mohlo při výběru diskriminovat.  

 

U všech tří zkoumaných generací prokázalo, že mají přehled o konkrétní nabídce 

zaměstnaneckých výhod, které jim jejich stávající zaměstnavatel poskytuje, což 

neodpovídá předpokladům Howa (2014, s. 8), který zastává názor, že generace 

Y vstupující na pracovní trh projevuje o oblast benefitů mnohem větší zájem než 

předchozí generace v mladším věku. Nicméně bližší analýza výsledků výzkumu 

ukazuje, že jak generace X, tak generace Y vykazují v této oblasti větší iniciativu, 
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neboť se příslušníci těchto generací na rozsah nabídky sami aktivně informují, 

zatímco příslušníci generace baby boomers jsou v tomto ohledu pasivnější.  

 

Přestože systém flexibilních výhod (také známý pod pojmem cafeteria systém) 

znají jen respondenti z generace X a Y, po vysvětlení a upřesnění toho, o co 

vlastně jde, se ukazuje, že je to koncept zajímavý nejen pro příslušníky generace 

X a Y, ale i baby boomers.  
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4 ZÁVĚR 

 

Zaměstnanecké výhody se od vstupu generace Y na pracovní trh stávají 

v kontextu odměňování pracovníků stále významnějším tématem. Především 

velké organizace, které si chtějí zachovat dobré jméno a udržet si svou 

konkurenceschopnost na trhu práce, reorganizují systémy zaměstnaneckých 

výhod a rozšiřují portfolio poskytovaných benefitů, neboť se v poslední době 

stále více ukazuje, že pro mladší pracovníky (zejména absolventy vysokých škol) 

je tato složka odměňování při výběru nového zaměstnání stejně důležitá jako 

výše samotného finančního ohodnocení.  

 

Nárůst významu zaměstnaneckých výhod však lze sledovat i u starších 

pracovníků generace X nebo generace baby boomers. Starší pracovníci mnohdy 

oceňují zajímavou nabídku benefitů více než pracovníci generace Y přesto, že 

zájem odborníků i organizací je věnován přizpůsobení systému zaměstnaneckých 

výhod především generaci Y například v rámci tzv. work-life balance benefitů.  

 

Každá věková kategorie může mít v oblasti zaměstnaneckých výhod odlišné 

preference, což vyplývá z aktuální životní situace a potřeb lidí v daném věkovém 

rozmezí. Podle mého mínění však jednoznačně nelze v nabídce zaměstnavatelů 

odlišit benefity pro různé generace. Příslušnost k určité generaci je pouze sociální 

konstrukt, který nevypovídá o tom, jaké má konkrétní člověk potřeby, jaká je 

jeho rodinná a sociální situace nebo zdravotní stav apod. Tato skutečnost 

a rozdílné názory na problematiku generací v kontextu odměňování zaměstnanců 

byla výchozím podnětem mého kvalitativního šetření zaměřeného na preference 

generace baby boomers, X a Y v oblasti zaměstnaneckých výhod. Vzhledem 

k tomu, že toto šetření bylo realizováno na relativně malém vzorku respondentů, 

nelze jeho výsledky generalizovat na celou populaci v rámci České republiky. 

Z výsledků kvalitativního šetření realizovaného formou osobních rozhovorů 

s příslušníky výše zmíněných generací vyplývá, že preference příslušníků 

generace X a generace Y jsou si velmi podobné a nelze tedy konstatovat, že 

generace Y preferuje více benefity zaměřené na work-life balance, jelikož obě 

generace za nejatraktivnější požitky považují pět týdnů dovolené a možnost 
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home-office. Na druhou stranu lze ale v oblasti preferencí jednotlivých generací 

sledovat určitou odlišnost odpovědí generace baby boomers od již zmíněných 

generací X a Y.  

 

Na základě analýzy dalších odpovědí respondentů je zřejmé, že generace X 

a generace Y si nejsou podobné pouze v preferenci konkrétních benefitů, ale že 

mají celkově na problematiku poskytování zaměstnaneckých výhod relativně 

stejné názory, o čemž svědčí například skutečnost, že obě generace zvažují při 

výběru nového zaměstnání i konkrétní nabídku zaměstnaneckých výhod, které 

jim potenciální zaměstnavatel nabízí. Z odpovědí respondentů dále vyplývá, že 

příslušníci generace X a Y by byli ochotní v případě lepší nabídky 

zaměstnaneckých výhod změnit zaměstnavatele. 

 

Generace baby boomers přikládá zaměstnaneckým výhodám v porovnání 

s ostatními generacemi o něco menší význam, neboť její příslušníci se v rámci 

kvalitativního šetření shodovali v tom, že benefity pro ně nejsou při výběru 

nového zaměstnání podstatné, stejně tak jako v tom, že by kvůli lepší nabídce 

benefitů nezměnili zaměstnavatele. Navíc respondenti této věkové kategorie sice 

mají přehled o tom, co jim jejich stávající zaměstnavatel v rámci 

zaměstnaneckých výhod nabízí, ale o nabídku se sami nezajímali, čímž se liší od 

X a Y, které jsou v tomto ohledu mnohem více proaktivní.  
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Příloha A: Otázky k rozhovoru 

 

1) Máte přehled o nabídce zaměstnaneckých výhod, které váš 

zaměstnavatel poskytuje? 

2) Informujete se o možnostech a rozsahu poskytování zaměstnaneckých 

výhod už při přijímacím pohovoru? 

3) Jsou pro vás zaměstnanecké výhody důležité při výběru nového 

zaměstnání?  

4) Uvažoval/a byste kvůli lepší nabídce zaměstnaneckých výhod o odchodu 

k jiné společnosti (za předpokladu, že náplň práce, finanční ohodnocení, 

vzdálenost od místa bydliště apod. by se nezměnily)? 

5) Víte, co je to systém flexibilních výhod také známý pod názvem cafeteria 

systém?  

6) Byl by pro vás tento systém flexibilních výhod (neboli cafeteria systém) 

zajímavý? 

7) Mohl/a byste následující benefity ohodnotit podle toho, jak jsou pro vás 

zajímavé? Můžete k tomu použít výroky rozhodně zajímavé, spíše 

zajímavé, spíše nezajímavé a rozhodně nezajímavé.  

 

 
Rozhodně 

zajímavé 

Spíše 

zajímavé 

Spíše 

nezajímavé 

Rozhodně 

nezajímavé 

Home office     

Příspěvky na spoření     

Příspěvky na pojištění     

Stravenky     

5 týdnů dovolené     

Mobilní telefon     

Odborné kurzy     

Jazykové kurzy     

Automobil     

Zdravotní péče     

Poukázky na sport     

Poukázky na kulturu     
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8) Mohl/a byste ty samé benefity nyní seřadit od jedné do dvanácti opět 

podle toho, jak jsou pro vás zajímavé? Jedna znamená rozhodně zajímavé 

a dvanáct naopak rozhodně nezajímavé.  

 home-office 

 příspěvky na spoření 

 příspěvky na pojištění 

 stravenky 

 5 týdnů dovolené 

 mobilní telefon 

 odborné kurzy 

 jazykové kurzy 

 automobil 

 zdravotní péče 

 poukázky na kulturu 

 poukázky na sport 
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Příloha B: Informovaný souhlas 

 

Souhlas ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů 

 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, uděluji Anetě Juricové zastupující Filozofickou fakultu Univerzity 

Karlovy, Katedru andragogiky a personálního řízení svůj souhlas se zpracováním 

osobních a citlivých údajů, které jsem autorce poskytl(a) v rámci rozhovoru 

spojeného s výzkumem Preference v oblasti zaměstnaneckých výhod u různých 

generací pracovníků.  

 

Zároveň souhlasím, aby byl přepis rozhovoru uchován ve sbírce Anety Juricové 

a zveřejněn pro vědecké a vzdělávací účely.  

 

V ...................... dne ..................           Podpis ........................................ 

 


