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Abstract 

 
DUDA,J., ŠIŠLÁKOVÁ,H.: Students` preferences in the area of employee benefits 
 

The aim of this paper is identification the employee benefits, that students of 
economic and agronomic specialisation would ask at firm they want to work. It was 
detected if statistically significant differences exist between preference students of 
the Faculty of Business and Economics and Faculty of Agriculture Mendel University 
of Agriculture and Forestry in Brno. It was detected if preferences were changed 
importantly during monitored years. Among the most desired employee benefits by 
students belongs a contribution on food, additional salary. Next desirable employee 
benefits are possibility to use office car for private purpose as well and providing of 
language courses by the firm. 
    The students` preferences in the area of employee benefits are very similar 
and students ask for providing the same employee benefits on the both of faculties.  
 During years of research the statistically significant differences was detected 
on the relative number of students of the Faculty of Business and Economics, who 
prefer the most important benefit – contribution on food. The number of preferred 
student took massive changed. On comparison between faculties the statistically 
significant difference was evidenced only in year 1999/2000. 
   We tested the relative representation on the individual order of relevancy. 
During the test of five globally the most preferable employee benefits the statistically 
significant difference was detected only on the benefits – week and more holiday 
extra. In order four cases the significant difference between the rate of economical 
and agricultural students, who class this employee benefit from the first to the five 
sentence was not detected.  

The published results can be helpful in creation of optimal composition of 
employee benefits for corporate environment. These employee benefits then become 
a significant stabilisation factor. 
 
employee benefits, research, students 
 

Motivování lidí je jedním z klíčových aspektů manažerské práce a jedním 
z nástrojů, kterým se mohou ovlivnit výsledky firmy. Poskytování zaměstnaneckých 
výhod je jedním z motivačních faktorů. Specifická hmotná odměna, kterou jsou 
zaměstnanecké výhody, mají často významnější hodnotu subjektivní. Pracovník 
vnímá zájem podniku o jeho osobu, uvědomuje si, že je pro podnik cenný, roste jeho 
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sebevědomí, upevňuje se pocit sounáležitosti. Studenti, kteří absolvují studium na 
vysoké škole a často získávají  první pracovní zkušenosti již během studia, mají určité 
představy o zaměstnaneckých výhodách. Pokud zaměstnavatelé chtějí motivovat tyto 
studenty, měli by znát jejich preference.  

Cílem této práce je identifikovat ty zaměstnanecké výhody, které by studenti 
ekonomického a zemědělského zaměření preferovali v nabídce firem, kde by chtěli 
pracovat. Cílem je také zjistit, zda existují statisticky významné rozdíly mezi 
preferencemi  studentů Provozně ekonomické a Agronomické fakulty Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zda v průběhu sledovaných let došlo 
k významným změnám preferencí. Tyto cíle jsou dílčí součástí vyhodnocení  
čtyřletého průzkumu o představách studentů 5. ročníků Provozně ekonomické a 
Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který se 
zaměřil na problematiku poskytování zaměstnaneckých výhod zaměstnavatelem.  

 
Materiál a metody 

 
 Na seminářích předmětů Řízení lidských zdrojů a Management se studenti    

5. ročníků Provozně ekonomické a Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské        
a lesnické univerzity v Brně v průběhu akademických let 1998-2002 zúčastnili 
průzkumu zaměřeného na oblast zaměstnaneckých výhod. Počty studentů, kteří se 
zúčastnili průzkumu zobrazuje tabulka I.  

 
I: Počty respondentů v jednotlivých akademických letech 
 
Akademický rok 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 

PEF 141 112 97 108 
AGRO 128 115 * 76 
* výzkum v daném roce nebyl proveden 
 
Studentům byl předložen dotazník celkem se 37 navrženými možnými 

zaměstnaneckými výhodami. 
Součástí dotazníku byly také dvě otázky, týkající se informovanosti o 

zaměstnaneckých výhodách a jedna otázka pro spontánní uvedení nejdůležitějších 
zaměstnaneckých výhod. 

Pro účely  tohoto příspěvku byla využita pouze část průzkumu věnovaná 
spontánním odpovědím na nejdůležitější zaměstnanecké výhody.  

Výsledky byly zpracovány pomocí programu Excel a byly využity statistické 
testy: test o dvou relativních četnostech, Kolmogorovův-Smirnovův test pro dva 
výběry. Pro porovnání pořadí preferencí zaměstnaneckých výhod byl použit 
Spearmanův korelační koeficient. 
 

Výsledky a diskuse 
 
 Studenti měli spontánně uvést a seřadit, kterých pět zaměstnaneckých výhod 
by měl podnik poskytovat.  
 Výsledky provedeného průzkumu jsou uvedeny v tab. II až VI podle 
akademických let. Je zde uvedeno deset nejčastěji uváděných zaměstnaneckých 
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výhod (ZV), vždy pro Provozně ekonomickou fakultu (PEF) a Agronomickou fakultu 
(AGRO). V akademické roce 2000/2001 nebyl průzkum na AGRO proveden.  
    Tabulky obsahují relativní četnosti studentů, kteří danou zaměstnaneckou 
výhodu zařadili na 1.–5. místo podle preference. Ve sloupci "není" jsou ti, kteří tuto 
výhodu mezi prvních pět nezařadili.  
 
 
 
II: Nejžádanější ZV v akademickém roce 1998/1999 
 
Zaměstnanecké 
výhody: 

PEF AGRO 
1 2 3 4 5 není 1 2 3 4 5 není 

příspěvek na 
stravování 0,14 0,29 0,10 0,06 0,05 0,35 0,23 0,16 0,09 0,09 0,04 0,39 
13. plat, mzda 0,33 0,09 0,05 0,07 0,04 0,42 0,29 0,05 0,03 0,04 0,04 0,56 
používání firem. auta i 
pro soukromé účely  0,16 0,11 0,10 0,07 0,06 0,50 0,05 0,11 0,09 0,06 0,02 0,68 
týden a víc dovolené 
navíc 0,09 0,09 0,09 0,09 0,04 0,59 0,02 0,03 0,04 0,08 0,09 0,75 
jazykové kurzy hrazené 
zaměstnavatelem 0,06 0,07 0,09 0,07 0,14 0,57 0,06 0,09 0,06 0,06 0,05 0,68 
14. plat, mzda 0,11 0,05 0,03 0,03 0,04 0,75 * * * * * * 
možnost bezúročné 
půjčky 0,01 0,06 0,03 0,06 0,04 0,80 0,02 0,04 0,06 0,03 0,05 0,80 
příspěvek na penzijní 
připojištění 0,00 0,02 0,08 0,07 0,01 0,82 * * * * * * 
příspěvek na rekreaci 0,02 0,03 0,05 0,03 0,04 0,84 * * * * * * 
používání telefonu i pro 
soukromé účely 0,00 0,04 0,06 0,05 0,01 0,84 0,01 0,04 0,06 0,02 0,02 0,84 
podíl na zisku 
společnosti * * * * * * 0,06 0,06 0,08 0,04 0,04 0,73 
možnost nákupů 
výrobků podniku * * * * * * 0,02 0,04 0,07 0,06 0,06 0,75 
podnikové ubytování * * * * * * 0,09 0,01 0,02 0,01 0,03 0,84 
* zaměstnanecká výhoda nebyla v nejvýznamnějších deseti uvedena 
 
III: Nejžádanější ZV v akademickém  roce 1999/2000 
 
Zaměstnanecké 
výhody: 

PEF AGRO 
1 2 3 4 5 není 1 2 3 4 5 není 

příspěvek na 
stravování 0,35 0,20 0,13 0,11 0,08 0,13 0,21 0,19 0,1 0,09 0,08 0,34 
13. plat, mzda 0,27 0,10 0,05 0,06 0,03 0,49 0,17 0,06 0,03 0,02 0,04 0,69 
týden a víc dovolené 
navíc 0,06 0,13 0,11 0,04 0,07 0,59 0,04 0,02 0,04 0,05 0,04 0,83 
používání firem. auta i 
pro soukromé účely 0,06 0,08 0,10 0,04 0,08 0,63 0,03 0,08 0,04 0,03 0 0,83 
používání firem. auta 
pro služební účely 0,08 0,03 0,07 0,03 0,02 0,78 0,04 0,1 0,06 0,01 0,02 0,77 
možnost bezúročné 
půjčky 0,02 0,06 0,06 0,10 0,04 0,72 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,79 
jazykové kurzy hrazené 
zaměstnavatelem 0,00 0,08 0,04 0,09 0,06 0,72 0,03 0,06 0,09 0,04 0,05 0,73 
příspěvek na stavební 
spoření 0,01 0,05 0,04 0,00 0,04 0,87 * * * * * * 
používání telefonu i pro 
soukromé účely 0,00 0,04 0,02 0,06 0,04 0,85 * * * * * * 
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příspěvek na rekreaci  0,00 0,03 0,04 0,03 0,05 0,85 * * * * * * 
podíl na zisku 
společnosti * * * * * * 0,09 0,06 0,08 0,04 0,04 0,70 
možnost nákupů 
výrobků podniku * * * * * * 0,03 0,04 0,05 0,07 0,04 0,78 
podnikové ubytování * * * * * * 0,06 0,06 0,02 0,02 0,03 0,82 
* zaměstnanecká výhoda nebyla v nejvýznamnějších deseti uvedena 
 
 
IV: Nejžádanější ZV v akademickém roce 2000/2001 
 
Zaměstnanecké 
výhody: 

PEF 
1 2 3 4 5 není 

příspěvek na 
stravování 0,23 0,09 0,08 0,13 0,04 0,42 
13. plat, mzda 0,18 0,16 0,05 0,03 0,02 0,56 
týden a víc dovolené 
navíc 0,08 0,08 0,11 0,07 0,05 0,60 
jazykové kurzy hrazené 
zaměstnavatelem  0,08 0,09 0,09 0,04 0,08 0,61 
používání firem. auta i 
pro soukromé účely  0,06 0,09 0,05 0,04 0,05 0,70 
14. plat, mzda 0,08 0,04 0,01 0,02 0,01 0,84 
používání firem. auta 
pro služební účely 0,03 0,05 0,02 0,04 0,05 0,80 
příspěvek na penzijní 
připojištění 0,01 0,04 0,06 0,04 0,04 0,80 
příspěvek na rekreaci 0,00 0,02 0,04 0,07 0,06 0,80 

 
V: Nejžádanější ZV v akademickém roce 2001/2002 
 
Zaměstnanecké 
výhody: 

PEF AGRO 
1 2 3 4 5 není 1 2 3 4 5 není 

příspěvek na 
stravování 0,21 0,22 0,15 0,08 0,09 0,24 0,25 0,17 0,09 0,07 0,09 0,33 
13. plat, mzda 0,31 0,11 0,07 0,05 0,02 0,44 0,30 0,18 0,07 0,03 0,05 0,37 
týden a víc dovolené 
navíc 0,08 0,14 0,08 0,07 0,09 0,53 0,05 0,05 0,03 0,07 0,07 0,74 
používání firem. auta 
pro služební účely  0,06 0,11 0,08 0,07 0,03 0,65 0,04 0,07 0,05 0,08 0,01 0,75 
jazykové kurzy hrazené 
zaměstnavatelem 0,05 0,06 0,06 0,04 0,09 0,70 0,03 0,04 0,11 0,13 0,12 0,58 
používání firem. auta i 
pro soukromé účely 0,05 0,04 0,05 0,01 0,04 0,82 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01 0,82 
příspěvek na penzijní 
připojištění 0,04 0,01 0,05 0,06 0,07 0,77 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,82 
14. plat, mzda 0,02 0,08 0,03 0,00 0,00 0,87 * * * * * * 
podnikové vzdělávání 0,04 0,04 0,02 0,06 0,00 0,85 * * * * * * 
příspěvek na rekreaci  0,02 0,03 0,04 0,06 0,04 0,82 0,00 0,01 0,08 0,08 0,05 0,78 
podíl na zisku 
společnosti * * * * * * 0,05 0,01 0,07 0,03 0,03 0,82 
možnost bezúročné 
půjčky * * * * * * 0,01 0,03 0,08 0,03 0,03 0,83 
* zaměstnanecká výhoda nebyla v nejvýznamnějších deseti uvedena 
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VI: Pořadí nejžádanějších ZV v jednotlivých letech průzkumu 
 

Zaměstnanecké výhody: 
PEF AGRO 

1998/
1999 

1999/
2000 

2000/
2001 

2001/
2002 

1998/
1999 

1999/
2000 

2001/
2002 

příspěvek na stravování 1 1 1 1 1 1 2 
13. plat, mzda 2 2 2 2 2 2 1 
jazykové kurzy hrazené 
zaměstnavatelem 

5 7 4 5 3 5 3 

týden a víc dovolené navíc 4 3 3 3 5 10 5 
používání firem. auta i pro soukromé 
účely 

3 4 5 6 6 7 6 

používání firem. auta i pro služební 
účely 

23 5 7 4 4 4 4 

14. plat,mzda 6 12 6 8 11 13 11 
možnost bezúročné půjčky 7 6 14 13 10 9 10 
příspěvek na penzijní připojištění 8 14 8 7 8 17 8 
podíl na zisku společnosti 12 14 16 14 7 3 7 

 
Při vyhodnocení tabulek II až VI – si lze všimnout, že nejžádanější 

zaměstnanecké výhody se během sledovaného období opakují a zaujímají přibližně 
stejné pozice. Nejvýznamnější zaměstnaneckou výhodou, kterou studenti, bez ohledu 
na jaké fakultě studují, podle průzkumu vyžadují, aby byla v podniku poskytována, je   
“příspěvek na stravování“. Tato zaměstnanecká výhoda je stálicí a její poskytování je 
finančně výhodné pro obě strany. Zaměstnanci mají stravování za nižší cenu a 
zaměstnavatel si může určitou výši nákladů na stravování uplatnit do daňově 
uznatelných nákladů podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb. (Duda, 1999). Vůdčí 
postavení stravování za dotovanou cenu také potvrzuje souhrnná studie poradenské 
společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) a firmy KNO Česko, která ukazuje tři 
nejčastěji nabízené zaměstnanecké výhody v ČR a stravování zaujímá první místo 
(Přikryl, 1999). I druhou nejčastěji žádanou zaměstnaneckou výhodou, kterou je 
“13. plat, mzda“, požadují studenti bez ohledu na typ studované fakulty. I tato 
zaměstnanecká výhoda je velmi často poskytována podniky. Velkou oblibu u studentů 
5. ročníků získávají “jazykové kurzy hrazené zaměstnavatelem“, studenti si uvědomují 
důležitost znalosti cizích jazyků. Oproti tomu by si podniky měly uvědomit, že 
studenti mohou mít problémy s komunikací v cizím jazyce u odborných speciálních 
termínů a je v zájmu podniku v rámci vzdělávání zaměstnance umožnit studentům 
tento potencionální nedostatek odstranit.  

Velmi častou žádanou zaměstnaneckou výhodou u studentů obou fakult je 
“poskytování více dovolené na zotavenou, než je zákonná čtyřtýdenní dovolená na 
zotavenou.“ Tato zaměstnanecká výhoda se v každém roce u studentů sledovaných 
fakult zařadila mezi deset nejžádanějších zaměstnaneckých výhod.  
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 Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu rs(a,b) lze porovnat pořadí 
zaměstnaneckých výhod podle preference. Podle něj lze zjistit, jaká je shoda pořadí 
vypracovaných studenty Provozně ekonomické a Agronomické fakulty v jednotlivých 
letech.  
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kde ai  jsou pořadová čísla studentů Provozně ekonomické fakulty a  bi jsou pořadová 
čísla studentů Agronomické fakulty. 
 
 Spearmanův korelační koeficient nabývá hodnot z intervalu 1;1− . Čím více se 
obě pořadí shodují, tím více se tento koeficient blíží k 1, čím více jsou obě pořadí 
opačná, tím více se blíží k -1. 
 
Hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu v jednotlivých akademických letech: 

67,0
)110(10

4346
1)99/98(

2
=

−⋅
⋅−=sr   

 

88,0
)110(10

2036
1)00/99(

2
=

−⋅
⋅−=sr  

 

95,0
)110(10

786
1)02/01(

2
=

−⋅
⋅−=sr  

 
 V našem případě hodnoty naznačují poměrně značnou shodu pořadí 
zaměstnaneckých výhod. Lze pozorovat přibližování se tohoto koeficientu k hodnotě 
1, tzn. úplné shodě pořadí preferencí zaměstnaneckých výhod studentů sledovaných 
fakult, ale z důvodu menšího počtu let výzkumu nemůžeme toto přibližování  
statisticky označit za průkazný trend. Vysoká hodnota koeficientu blízká hodnotě 1 
(zvláště v akademickém roce 2001/2002) ukazuje  velkou podobnost pořadí 
preferencí studentů obou fakult.  

 
Dále bylo sledováno, jaký poměr studentů na obou fakultách nezařadil 

stravování mezi pět nejpreferovanějších zaměstnaneckých výhod. Tyto údaje jsou 
shrnuty v tab. VII. 

 
VII: Relativní počty studentů, kteří nezařadili stravování mezi nejpreferovanější ZV 
 
Akademický rok: 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 
PEF 0,355 0,134 0,423 0,241 
AGRO 0,391 0,339 * 0,329 

* výzkum nebyl proveden 
 

Pomocí testu o dvou relativních četnostech lze zjistit, zda je rozdíl mezi dvojicí 
relativních četností pouze náhodný, nebo je již natolik velký, že jej za náhodný 
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považovat nelze. Hypotézu o shodě dvou relativních četnostech ověříme pomocí 
testového kritéria 
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kde pA, pB jsou relativní četnosti nezařazení “stravování“ mezi nejdůležitější 
zaměstnanecké výhody a nA, nB jsou absolutní počty studentů odpovídající relativním 
četnostem, n = nA + nB. Například “stravování“ neuvedlo v akademickém roce 
2000/2001 asi 42 % (pA=0,423), tj. 41 studentů PEF a v roce 2001/2002 jen asi 24 
% (pB=0,241), tj. 26 studentů. V obou těchto letech  však bylo “stravování“ celkově 
uvedeno nejčastěji. Pro tento případ je tedy  
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Tuto vypočtenou hodnotu pak srovnáváme s tabelovanou hodnotou pro 
hladinu významnosti α=0,05 případně  α=0,01. Testovanou hypotézu zamítáme, 
překročí-li testové kritérium uvyp tabelovanou hodnotu  u1-α/2  (u0,975=1,96). Pokud uvyp 
> (u0,995=2,58), je tento rozdíl dokonce statisticky vysoce významný. Protože v tomto 
případě uvyp > u0,995 zamítáme testovanou hypotézu o shodě dvojice relativních 
četností a prokázali jsme na 1% hladině významnosti, že se liší. Rozdíl v této dvojici 
relativních četnosti je tedy statisticky vysoce významný. V akademickém roce 
2001/2002 tedy stravování nezařadilo mezi pět nejpreferovanějších statisticky 
významně méně studentů Provozně ekonomické fakulty než v předchozím roce.  

Toto testování jsme provedli u dvojic relativních četností z tab. VII vždy mezi 
sousedními roky. Statisticky vysoce významné rozdíly byly zjištěny u studentů 
Provozně ekonomické fakulty, a to mezi všemi sousedními roky výzkumu, přičemž 
nejvýznamnější rozdíl (uvyp = 4,70) byl mezi akademickými rokem 1999/2000 a 
2000/2001. Naproti tomu u studentů Agronomické fakulty nebyl zjištěn významný 
rozdíl ani v jednom případě. Následně bylo toto testování provedeno také v 
jednotlivých školních letech mezi oběma fakultami. Statisticky významný rozdíl (uvyp 
= 3,63) byl zjištěn pouze ve školním roce 1999/2000.  
 

V akademické roce 2001/2002 došlo u studentů Agronomické fakulty k posunu 
preferencí u dvou nejvýznamnějších zaměstnaneckých výhod, kdy si tyto prohodily 
pořadí. Z toho důvodu bylo podrobněji zkoumáno jaké je relativní zastoupení 
studentů na jednotlivém pořadí preference v rámci sledované zaměstnanecké 
výhody.  
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1: Pořadí preference příspěvku na stravování v akademické roce 2001/2002 
 

 
2: Pořadí preference 13. platu, mzdy v akademické roce 2001/2002 
 

 
3: Pořadí preference týdnu a více dovolené navíc v akademické roce 2001/2002 
 
 
 Obr. 1. až 3. ukazují zastoupení zaměstnaneckých výhod – “příspěvek na 
stravování, 13. plat, mzdu“ a “týden a více dovolené navíc“ – podle pořadí důležitosti. 
Písmeno "N" značí neuvedení této zaměstnanecké výhody mezi pět 
nejvýznamnějších. Podle grafického znázornění se zastoupení fakult u jednotlivých 
pořadí jeví jako rozdílné. Toto ověříme pomocí Kolmogorova-Smirnovova testu pro 
dva výběry. Tento test patří do skupiny testů dobré shody, s jejichž pomocí jsou 
ověřovány hypotézy o shodě dvou empirických rozdělení četnosti. Shodu dvou 
empirických rozdělení četností ověřujeme pomocí testového kritéria pro dva výběry 

D¨= max ¦kpAi – kpBi¦  
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jehož kritické hodnoty jsou tabelovány a kde kpAi jsou součtové relativní četnosti 
odpovědí studentů Provozně ekonomické fakulty a kpBi součtové relativní četnosti 
Agronomické fakulty, které nalezneme v tabulce. Hypotézu o shodě rozdělení 

zamítáme na hladině významnosti α=0,05, je-li D¨vyp > D¨1-α. V našem případě je u 

příspěvku na stravování D¨vyp = 0,09 a u 13. platu, mzdy hodnota jen 0,07. Hodnota 

D¨1-α=0,18, která byla získána pomocí následujícího vzorce:  

αα ln
2

)(

21

21
1 nn

nn
D

⋅⋅
−−

=••
− ,  

kde n1 je počet respondentů z Provozně ekonomické fakulty   a n2 z Agronomické 
fakulty.  
 Z toho tedy vyplývá, že hypotézu o shodě rozdělení nemůžeme u prvních dvou 
uvedených zaměstnaneckých výhod zamítnout. Test nám tedy nepotvrdil, že by 
rozdíly v zastoupení u jednotlivých pořadí, jak je vidíme na obr. 1 a 2, byly statisticky 
významné. Přitom u Agronomické fakulty v posledním roce výzkumu byla jako 
nejpreferovanější zaměstnanecká výhoda uveden “13. plat, mzda“ a “příspěvek 
stravování“ se posunul až na 2. místo, na rozdíl od ostatních let průzkumu a také na 
rozdíl od Provozně ekonomické fakulty. 
 Ve třetím případě u zaměstnanecké výhody “týden a více dovolené navíc“ jsme 

tímto testem zjistili statisticky významný rozdíl, protože D¨vyp (= 0,21) > D¨1-α 

(=0,18). Pokud by D¨vyp bylo větší i na hladině významnosti α=0,01 (D¨1-α=0,227), 
byl by tento rozdíl dokonce statisticky vysoce významný.  
 
VIII: Relativní četnosti preferencí v akademickém roce 2001/2002 
 
Pořadí preference 1 2 3 4 5 ne 

př
ís

p.
 n

a 
st

ra
vo

vá
ní

 PEF 
pAi 0,21 0,22 0,15 0,08 0,09 0,24 
kpAi 0,21 0,44 0,58 0,67 0,76 1,00 

AGRO 
pBi 0,25 0,17 0,09 0,07 0,09 0,33 
kpBi 0,25 0,42 0,51 0,58 0,67 1,00 

kpAi - kpBi -0,04 0,01 0,07 0,09 0,09 0,00 

13
. 

pl
at

,m
zd

a 

PEF 
pAi 0,31 0,11 0,07 0,05 0,02 0,44 
kpAi 0,31 0,43 0,50 0,55 0,56 1,00 

AGRO 
pBi 0,30 0,18 0,07 0,03 0,05 0,37 
kpBi  0,30 0,49 0,55 0,58 0,63 1,00 

kpAi - kpBi 0,01 -0,06 -0,05 -0,03 -0,07 0,00 

tý
de

n 
a 

ví
ce

 
do

vo
le

né
 

na
ví

c 

PEF 
pAi 0,08 0,14 0,08 0,07 0,09 0,53 
kpAi 0,08 0,22 0,31 0,38 0,47 1,00 

AGRO 
pBi 0,05 0,05 0,03 0,07 0,07 0,74 
kpBi 0,05 0,11 0,13 0,20 0,26 1,00 

kpAi - kpBi 0,03 0,12 0,17 0,18 0,21 0,00 
 

Podle tohoto testovaní můžeme konstatovat, že v zaměstnaneckých výhodách  
“příspěvek na stravování“ a “13. plat, mzda“ není významný rozdíl mezi zastoupením 
na jednotlivém pořadí důležitosti. V případě zaměstnanecké výhody „týden a více 
dovolené navíc“ už je zastoupení na jednotlivém pořadí důležitosti statisticky  
významné. Zatímco 31 % studentů Provozně ekonomické fakulty tuto výhodu 
zařadilo na první tři místa, u Agronomické fakulty jen 17 %. Celkově za ročník 
studenti Provozně ekonomické fakulty tuto zaměstnaneckou výhodu uvedli na         
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třetím místě, studenti Agronomické fakulty na pátém místě. Opačně je toto pořadí                  
u zaměstnanecké výhody “jazykové kurzy hrazené zaměstnavatelem“. Tam však 
statisticky významný rozdíl nebyl zjištěn, stejně jako u “používání firemního auta i pro 
služební účely“, které se na obou fakultách umístnilo čtvrtém místě.  
  
 
 
 

Závěr 
 

Ve čtyřletém průzkumu věnovanému zaměstnaneckým výhodám studenti 
Provozně ekonomické a Agronomické fakulty MZLU v Brně určili ty zaměstnanecké 
výhody, které by rádi získávali v nabídce podniků, u nichž budou pracovat.  

Mezi nejžádanější patří příspěvek na stravování, poskytování 13. platu, mzdy. 
Velkou důležitost přikládají také možnosti používat služební automobil i pro soukromé 
účely. Studenti by také rádi uvítali možnost hrazení jazykových kurzů podnikem. 

Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu bylo porovnáváno pořadí 
zaměstnaneckých výhod podle preference studentů obou fakult v jednotlivých letech 
a můžeme konstatovat, že preference studentů dvou různých zaměření se velmi 
podobají a žádají poskytování shodných zaměstnaneckých výhod.  

Nejžádanější  zaměstnaneckou výhodou studentů obou fakult byl příspěvek na 
stravování a testem o dvou relativních četnostech jsme srovnávali, zda mezi počtem 
studentů, kteří nezařadili stravování mezi nejpreferovanější jsou statisticky významné 
rozdíly; z výsledků však zároveň vyplývá, zda jsou statisticky významné rozdíly v 
počtech studentů, kteří stravování mezi pět nejdůležitějších zařadili, ať už na první až 
páté místo. Bylo zjištěno, že ačkoliv příspěvek na stravování byl až na jednu výjimku 
(AGRO 2001/2002) zařazen v rámci celého ročníku v jednotlivých letech nejčastěji, 
mezi relativním počtem studentů, kteří tak učinili, se výrazně mění počty studentů na 
Provozně ekonomické fakultě, kteří tuto zaměstnaneckou výhodu preferují a tento 
rozdíl je statisticky vysoce významný. Naproti tomu na Agronomické fakultě byl tento 
poměr studentů relativně neměnný – nezjistili jsme statisticky významný rozdíl. Při 
srovnání mezi fakultami se projevil statisticky významný rozdíl jen v akademickém 
roce 1999/2000.  

Použitím Kolmogorova-Smirnovova testu pro dva výběry bylo otestováno 
prvních pět celkově nejpreferovanějších zaměstnaneckých výhod uvedených 
v posledním roce výzkumu. U každé z nich bylo sledováno zastoupení jednotlivých 
pořadí důležitosti určené studenty obou fakult. Statisticky významný rozdíl mezi 
fakultami v relativním zastoupení na jednotlivých pořadí důležitosti byl zjištěn jen 
u zaměstnanecké výhody – týden a více dovolené navíc. V ostatních čtyřech 
případech nebyl zjištěn významný rozdíl mezi tím jaký poměr studentů Provozně 
ekonomické a Agronomické fakulty zařadilo danou zaměstnaneckou výhodu na první, 
druhé až páté pořadí. 

Publikované výsledky mohou být podnikatelskému prostředí nápomocny 
k vytvoření optimální skladby zaměstnaneckých výhod. Tyto zaměstnanecké výhody 
se potom stávají významným motivujícím faktorem. 

 
Souhrn 
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Cílem čtyřletého výzkumu, prezentovaného v tomto příspěvku, je identifikovat 
ty zaměstnanecké výhody, které by studenti ekonomického a zemědělského zaměření 
požadovali u podniku, ve kterém chtějí pracovat. Bylo zjišťováno, zda existují 
statisticky významné rozdíly mezi preferencemi  studentů Provozně ekonomické a 
Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zda 
v průběhu sledovaných let došlo k významným změnám preferencí. Mezi nejžádanější 
zaměstnanecké výhody patří příspěvek na stravování, poskytování 13. platu, mzdy. 
Dalšími velmi žádanými výhodami je možnost používat služební automobil i pro 
soukromé účely a hrazení jazykových kurzů podnikem. 

Preference studentů obou fakult v oblasti zaměstnaneckých výhod se velmi 
podobají a studenti žádají poskytování shodných zaměstnaneckých výhod.  

V průběhu let výzkumu byly zjištěny u relativního počtu studentů Provozně 
ekonomické fakulty, kteří preferovali nejvýznamnější zaměstnaneckou výhodu, a to 
příspěvek na stravování, statisticky významné rozdíly. Docházelo tedy k výrazným 
změnám v počtu preferujících studentů. Při srovnání mezi fakultami se projevil 
statisticky významný rozdíl jen v akademickém roce 1999/2000.  

Při testování pěti celkově nejpreferovanějších zaměstnaneckých výhod 
uvedených v posledním roce výzkumu byl statisticky významný rozdíl mezi fakultami 
v relativním zastoupení na jednotlivých pořadí důležitosti zjištěn jen u zaměstnanecké 
výhody – týden a více dovolené navíc. V ostatních čtyřech případech nebyl zjištěn 
významný rozdíl mezi tím jaký poměr studentů Provozně ekonomické a Agronomické 
fakulty zařadily danou zaměstnaneckou výhodu na první, druhé až páté pořadí. 

Publikované výsledky mohou být podnikatelskému prostředí nápomocny 
k vytvoření optimální skladby zaměstnaneckých výhod. Tyto zaměstnanecké výhody 
se potom stávají významným motivujícím faktorem. 

 
zaměstnanecké výhody, průzkum, studenti 
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