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Cíl výzkumu

• Zjistit, jaké zaměstnanecké výhody studenti očekávají ve svém prvním 
zaměstnání.

• Dílčí cíl: Provést komparaci preferencí studentů MVŠO (zástupci 
generace Y, Z poprvé vstupující na trh práce) a respondentů dříve 
vzniklého průzkumu (zástupci všech generací pohybující se na trhu 
práce).



Hypotézy

Benefit
Grafton recruitment

Shrnutí názoru

Grafton recruitment

hlavní vzorek

Generace X a Z (studenti)

shrnutí názoru

Hypotéza

Pracovní

prostředí
Téměř nejméně důležité 3 %

Vyhledávají moderní a designové 

prostředí.

Studenti více než respondenti z 

průzkumu společnosti Grafton

recruitment ocení firemní akce.

Finanční

odměny
Nejdůležitější 70 %

Peníze znamenají svobodu, proto 

jsou finanční benefity důležité.

Studenti budou stejně jako 

respondenti z průzkumu společnosti 

Grafton recruitment preferovat 

finanční prostředky.

Firemní akce Méně důležité 9 %

Chtějí mít dobré vztahy na 

pracovišti, proto se budou 

zúčastňovat firemních akcí.

Studenty více než respondenty 

průzkumu Grafton recruitment

motivuje pracovní prostředí.

Možnost 

homeoffice

Čtvrtina respondentů 

benefit požaduje.
27 %

Snaha o skloubení pracovního a 

osobní života, homeoffice je 

ideálním řešením.

Studenti více než respondenti z 

průzkumu společnosti Grafton

recruitment vyhledávají možnost 

homeoffice.



Výsledky šetření a Komparace
5 benefitů o které mají respondenti nejmenší zájem

Grafton recruitment MVŠO studenti

1. Firemní autobus Firemní autobus

2. Hrazené očkování Kancelář přátelská ke zvířatům

3. Otcovská dovolená nad rámec zákona Hrazené očkování

4. Kancelář přátelská ke zvířatům Otcovská dovolená nad rámec zákona

5. Relokační balíček Relokační balíček



Výsledky šetření a Komparace
Co respondenty nejvíce motivuje (stimuluje) v zaměstnání?

Grafton recruitment MVŠO studenti

1. Výše platu či mzdy Výše platu či mzdy

2. Osobní rozvoj, nové zkušenosti Osobní rozvoj, nové zkušenosti

3. Smysluplnost práce Smysluplnost práce

4. Kolegové Kariérní růst

5. Kariérní růst Kolegové

6. Benefity Benefity, pracovní prostředí

7. Vedení Benefity, pracovní prostředí

8. Pracovní prostředí Vedení



Výsledky šetření a Komparace
Co respondenty nejvíce demotivuje?

Grafton recruitment MVŠO studenti

1. Nízká mzda Nízká mzda

2. Špatná organizace práce Nesmysluplnost práce

3. Pracovní kolektiv Pracovní kolektiv

4. Stres Stres

5. Nesmysluplnost práce Špatná organizace práce

6. Vedení, šéf Nevyhovující pracovní prostředí

7. Nedostatek uznání Vedení, šéf

8. Nemožnost osobního rozvoje Nedostatek uznání

9. Nevyhovující pracovní prostředí Nemožnost kariérního růstu

10. Nemožnost kariérního růstu Nemožnost osobního rozvoje

11. Pracovní doba Pracovní doba



Závěr

• Všechny stanovené hypotézy byly potvrzeny.

➔ U studentů roste zájem o homeoffice a firemní akce (především 
večírky a sportovní akce).

➔ Zájem o finanční benefity zůstává stejně vysoký.

➔ Studenti více než respondenti předchozího dotazníku dbají na vzhled 
a prostředí pracoviště.



Ta to prezentace je zpracována pro workshop „Vzdělávání pro trh práce“, který je 

výstupem projektu EDULAM.

Projekt EDULAM - „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu 

práce, digitalizaci a internacionalizaci“ (č. projektu 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341) je spolufinancován Evropskou unií.


