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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá systémom motivácie, odmeňovania a hodnotenia pracovníkov 

v komunikačnom centre spoločnosti Generali Česká pojišťovna, a. s. Súčasťou tejto práce je 

zameranie sa na súčasný stav motivačného systému a zamestnaneckých benefitov a pomocou 

dotazníkového šetrenia a jednotlivých rozhovorov je tento stav ďalej analyzovaný. V poslednej 

časti práce sú na základe zistených výsledkov navrhnuté riešenie, ktoré by zlepšili aktuálny stav 

motivačného systému. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

motivácia, stimulácia, benefity, systém odmeňovania, hodnotenie zamestnancov, spokojnosť 

zamestnancov 

 

ABSTRACT 

The master’s thesis deals with the system of motivation, remuneration and evaluation of 

employees in the communication center of the company Generali Česká pojišťovna, a. s. Part 

of this thesis is to focus on the current situation of the motivation system and employee 

benefits, and this state is further analysed using a questionnaire survey and interview. In the 

last part of the thesis, based on the results, solutions that would improve the current situation 

of the motivation system are proposed. 

 

KEY WORDS 

motivation, stimulation, benefits, motivation system, employee evaluation, employee 

satisfaction  
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ÚVOD 

 

Každá organizácia chce dosahovať stanovených cieľov a plniť tak svoje poslanie a víziu. 

Stabilný, odborne vyškolený, ale aj motivovaný personál je k tomu potrebný. Medzi 

najdôležitejšie činnosti manažérov v každom podniku patrí práve motivácia zamestnancov. 

Samozrejme aj medzi úlohy vedúcich zamestnancov spadajú také kompetencie, aby vytvárali 

v podniku prostredie a podmienky, ktoré budú zamestnancov motivovať k lepším výkonom 

a spokojnosti. Faktory, ktoré ovplyvňujú ich pracovníkov, by mala poznať každá organizácia.  

Táto diplomová práca skúma problematiku motivácie a riadenie pracovného výkonu. Aktivačné 

optimum je dôležité pre dosahovanie, čo možno najvyššieho pracovného výkonu (Hroník, 

2007). Do istej miery je miera motivácie individuálna a záleží na osobnosti každého jedného 

pracovníka. Potrebujeme tieto faktory vymedziť, aby daný podnik mohol na nich reagovať, 

ktoré faktory pôsobia na zamestnancov motivačne a tak zvyšujú pracovný výkon.  

Človek, ktorý je nemotivovaný alebo málo, môže byť pre podnik príťažou a musí nosiť veľké 

bremeno. To práve môže vplývať celkovo na atmosféru na pracovisku, image a vzťahy medzi 

pracovníkmi.  

Pre túto diplomovú prácu bola vybraná spoločnosť v oblasti poisťovníctva, konkrétne 

komunikačné centrum. Jedná sa o spoločnosť Generali Česká pojišťovna, a. s., ktorá má 

dlhodobé pôsobenie na trhu. Vďaka môjmu pracovnému pôsobeniu v danom podniku, mi bolo 

umožnená komunikácia so zamestnancami o organizačných procesoch, o podnetoch, ktoré 

vplývajú na pracovný výkon. Ústretový prístup zamestnancov mi pomohol pri realizácií práce. 

Hlavným podnetom pre zvolenie tejto témy je možnosť zamestnancov motivovať či už finančne 

alebo nefinančne. Je potrebné teda vymedziť, ktoré ďalšie faktory ovplyvňujú výkon  

s spokojnosť zamestnanca.  

Naplnením cieľa tejto práce je zodpovedanie otázok týkajúcich sa hodnotiaceho a motivačného 

systému vo vybranej spoločnosti. Na základe týchto výsledkov a získaných dát prebehne 

optimalizácia a návrh týchto systémov. 
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CIEĽ PRÁCE 

 

V tejto diplomovej práci sa budem zaoberať motivačným systémom spoločnosti Generali Česká 

pojišťovna, a. s. konkrétne na oddelenie komunikačného centra. Zameriam sa aj na 

problematiku fluktuácie zamestnancov. 

Cieľom tejto diplomovej práce je posúdiť pôvodný motivačný systém v spoločnosti a na 

základe teoretických poznatkov a kombinácie kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu 

navrhnúť pre spoločnosť Generali Česká pojišťovna, a. s. optimalizáciu motivačného systému. 

Malo by to viesť k stabilite a udržaniu stávajúcich zamestnancov.  

V teoretickej časti diplomovej práce sa nachádzajú východiská čerpané z odbornej literatúry, 

ktorá slúži ako základ pre vypracovanie vlastnej práce k téme motivácie. V praktickej časti 

nasleduje popísanie spoločnosti Generali Česká pojišťovna, a. s. jej súčasnej situácie. Aby bol 

naplnený cieľ tejto práce je potrebné vychádzať z aktuálnych trendov motivácie a odmeňovania 

zamestnancov a na to slúži výskum momentálneho stavu motivačného systému vo vybranej 

spoločnosti. Na základe získaných výsledkov týchto výskumov je vyhotovený návrh 

a odporúčanie pre optimalizáciu aktuálneho motivačného systému. 

Centrálnou výskumnou otázkou tejto diplomovej práce je: „V akej miere sú zamestnanci 

spokojní s aktuálnym motivačným systémom a jednotlivými benefitmi v komunikačnom centre 

spoločnosti Generali Česká pojišťovna, a. s. ?“ 

Z kvalitatívneho hľadiska bude výskum prebiehať pomocou interview. Znovu naviažeme na 

centrálnu výskumnú otázku. V praktickej časti budem rozoberať jednotlivé ciele práce 

a výskumné otázky, stratégiu, metódy, výskumné vzorky, spôsob realizácie výskumu 

a operacionalizáciu jednotlivých výskumných otázok, ktoré som využil v práci.  

Všeobecným cieľom je predstaviť faktory, ktoré môžu ovplyvňovať zamestnancov 

v poisťovníctve, konkrétne v komunikačnom centre. Tieto faktory ich môžu jednak 

ovplyvňovať, prípadne pomáhať zamestnancom pri ich práci.  

Z teoretických poznatkov boli k hlavnej výskumnej otázke formulované čiastočné výskumné 

otázky, ktoré špecifikujú oblasti problému a budem sa v tejto diplomovej práci zameriavať. 

Tieto čiastkové výskumné otázky sú nasledujúce: 

DVO1: „Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný?“ 

DVO2: „Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov?“ 

DVO3: „Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov?“ 
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DVO4: „Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov?“ 

DVO5: „Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov?“  
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1. TEORETICKÁ ČASŤ 

 

1.1. Teória motivácie 

V odbornej literatúre existuje veľké množstvo teórií motivácie. Veľa autorov pristupuje 

k rozdeľovaniu motivácie rozličným spôsobom. Zhodujú sa avšak, že motivácia pramení, 

z toho, že ľudia robia veci, ktoré im prinášajú vnútorné uspokojenie alebo dostanú za to 

odmenu. V tejto kapitole sa zameriam predovšetkým na najznámejšie motivačné teórie. 

Všeobecne najväčšieho uznania dostali tieto teórie: 

• Maslowova hierarchická teória potrieb, 

• Herzbergova dvojfaktorová teória, 

• Vroomová teória očakávania, 

• Adamsová teória spravodlivosti, 

• Skinnerova teória zosilnenia, 

• McClellandova teória získaných potrieb. 

Najskôr uvedené teórie jednotlivo predstavím v nadväznosti na pracovné prostredie a pracovné 

podmienky. 

 

1.1.1. Maslowova hierarchická teória potrieb 

Medzi najčastejšie využívané modely pracovnej motivácie patrí motivačná teória od 

amerického psychológa Abrahama Maslowa. Ako môžeme vidieť už z názvu vychádza z toho, 

že potreby, ktoré práca uspokojuje majú hierarchickú povahu. Potreby sú preto uspokojované 

od hierarchicky nižších a až potom môžu byť uspokojované potreby hierarchicky vyššie. Sú tak 

uspokojované postupne. Podľa Urbana (2017, s. 13) rozdeľuje motivačné faktory do piatich 

skupín, na ktorých Maslowova pyramída potrieb stoji, a sú to: 

• Potreby fyziologické, ich podmienkou je prežitie. Uspokojuje je predovšetkým mzda 

za prácu. 

• Potreby istoty, bezpečia a zdravia, o ich uspokojení rozhodujú predovšetkým pracovné 

podmienky a prostredie pracoviska. 

• Potreby sociálne, tj. spolupatričnosti, spoločenského prijatia, priateľstva a pod., k ich 

uspokojeniu slúži príjemná atmosféra na pracovisku, či vytváranie sociálnych vzťahov, 

ktoré práca umožňuje. 
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• Potreby uznania, tj. prestíže, sebaúcty, úspechu, rešpektu, ocenenia a pozornosti a iné, 

označované taktiež za potreby vlastného ega. Ak je týmto potrebám vyhovené, zvyšujú 

sebavedomie či sebahodnotenie. 

• Potreby sebarealizácie, k týmto potrebám spadá potreba rozvíjať sa a presadzovať 

vlastné schopnosti, nadobúdať nové skúsenosti, podieľať sa na riešení problémov, byť 

súčasťou kreatívnych projektov atď. 

Z tejto teórie teda vyplýva, že pracovnú motiváciu ovplyvňujú predovšetkým potreby 

neuspokojené. Motivácia sa vytráca, keď je potreba uspokojená. Avšak to neplatí pre 

hierarchicky najvyššiu pozíciu a tou je sebarealizácia. Táto potreba nemôže byť nikdy úplne 

naplnená. Môže sa stať, že ďalším uspokojovaním sa táto potreba stáva žiadanejšou.  

 

 

Obrázok č. 1 Maslowova pyramída potrieb 

Zdroj: Vlastné spracovanie. A. Maslowa, 1970, upravené a doplnené Plamínek 

 

1.1.2. Herzbergova dvojfaktorová teória 

Podľa Urbana (2017, s. 18) sa táto motivačná teória rozdeľuje na dva faktory a to na tzv. 

motivátory a hygienické faktory.  
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Motivátory sa vyznačujú tým, že pracovníci vykonávajú svoju prácu s vyšším záujmom 

a nasadením. Sú to hlavne okolnosti, o ktoré sa môžu usilovať, napr. možnosť kariérneho rastu 

alebo lepšieho finančného ohodnotenia.  

Naopak hygienické faktory nepatria medzi faktory s motivačným účinkom. Niekedy môžu 

pôsobiť až demotivovane. Tieto faktory sa nespájajú so samotnou prácou, ale týkajú sa práve 

pracovných podmienok. Patria sem napr. negatívne vzťahy na pracovisku, či už s priamym 

nadriadeným, pracovné istoty, zamestnanecké výhody, mzdy, finančné ohodnotenia, 

organizácia práce a iné. Hlavným zdrojom demotivácie alebo nepriaznivej spokojnosti 

zamestnancov býva predovšetkým nespravodlivé hodnotenie a odmeňovanie, 

netransparentnosť v povyšovaní zamestnancov, obmedzenosť komunikácie pracovníkov 

s vedúcimi.  

Urban (2017, s.19) vyvodzuje z toho dva závery. Prvým je to, že nespokojnosť v práci vedie 

k tomu, že prácu chápu ako menej významnú súčasť svojho života. Nespokojných 

zamestnancov je možné len ťažko motivovať. Ich motivácia býva drahá. Pracujú pod úroveň 

svojich možností a plnia ciele, ktoré majú zadané. 

Druhým záverom podľa Herzbergovej teórie je, že odstránenie nespokojnosti zamestnancov 

nemusí viesť k ich motivácií. Mnoho spoločností intuitívne robí opatrenia, aby zamestnanci 

neboli nespokojní, pretože veria, že ich to vedie k motivácií. Keď pracovníkom chýbajú 

motivátory, je pre nich práca len príležitosťou k zarobeniu.  

 

1.1.3. Vroomová teória očakávania 

Nazýva sa tiež aj teória expektancie a jej autorom je V. H. Vroom. Pauknerová (2012, s. 178) 

uvádza, že zásadný význam je možné v tomto prístupe prisudzovať tzv. expektancií a valencií: 

 

𝑀 = 𝑓(𝑉 . 𝐸), 

 

kde:  M je úroveň motivácie; 

 V je valencia, subjektívna hodnota (význam) očakávaného výsledku; 

 E je expektancia, subjektívna pravdepodobnosť, že dané jednanie povedie  

   k očakávanému výsledku. 
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1.1.4. Adamsová teória spravodlivosti 

Túto teóriu  vypracoval J. S. Adams a základom je tzv. fenomén sociálneho zrovnania, ako 

uvádza Pauknerová (2012, s.178). Ľudia tak inklinujú k rovnováhe, tzv. zrovnávajú svoje 

schopnosti, vzdelanie, skúsenosti s odmenou, ktorú dostávajú za svoje úsilie. Porovnávajú sa 

teda s pracovníkmi vykonávajúcimi rovnakú alebo podobnú činnosť. Záverom je potom 

subjektívne vnímanie spravodlivosti alebo nespravodlivosti.  

 

1.1.5. Skinnerova teória zosilnenia 

Autorom tejto teórie je Frederic Skinner. Vychádza z toho, že ľudské správanie predstavuje 

situačne podmienené zvyky. Pozitívny faktor motivácie, ktorú vedúci pracovník predáva 

svojim podriadeným je založená na podvedomom či vedomom vytvorení efektu kladnej 

skúsenosti. Tým daný pracovník zotrváva v opakovaní danej činnosti, za ktorú bol pozitívne 

odmenený. Naopak pri motivácií negatívnej dochádza k uvedomovanému alebo 

neuvedomovanému varovaniu pred správaním, ktoré bolo pred tým penalizované. Treba teda 

zaviesť opatrenia, ktoré by predchádzali nežiadúcemu správaniu pracovníkov. Možné cesty, 

ktoré je použiť sú napr. ignorovanie zo strany nadriadeného alebo prejsť k bezprostrednému 

trestaniu. Tým by sa málo zabrániť nepriaznivému správaniu zo strany zamestnancov. Je 

dôležité, aby nadriadený bol dôsledný v svojom jednaní a jeho reakcie by mali byť vnímateľné, 

zreteľné a predvídateľné (Blažek, 2011, s. 166). 

 

1.1.6. McClellandova teória získaných potrieb. 

Autorom tejto teórie je David McClelland a delí potreby do troch skupín. Medzi 

charakteristické znaky teórie patria potreby spolupatričnosti, moci a úspechu. Má veľmi blízky 

vzťah v porovnaní s Maslowovou teóriou.  

Potrebu spolupatričnosti môžeme chápať ako vytvárať a mať v spoločnosti priateľské vzťahy. 

Pri tímovej práci má veľký význam, pretože úspech závisí na jednaní s partnermi. Týmito 

charakteristickými znakmi disponujú osoby s veľkým sociálnym cítením.  

Potreba moci je chápaná ako snaha dosiahnuť alebo sa zaujímať o dominantnú pozíciu. Tieto 

vlastnosti sa dajú priradiť manažérom alebo zamestnancom, ktorým záleží na vodcovskom 

postavení v tíme.  
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Potreba úspechu vedie k určeniu si vyšších cieľov a komplikovaných úloh, aby dochádzalo 

k neustálemu zlepšovaniu. Nestanovujú si ciele, ktoré sú schopné zvládnuť alebo u ktorých je 

riziko neúspechu mimoriadne vysoké (Blažek, 2011, s. 163). 
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1.2. Riadenie pracovného výkonu 

 

Z hľadiska tradičného vnímania sa pracovný výkon zameriaval predovšetkým na výsledky, 

množstvo a kvalitu vykonanej práce. Dá sa to nazvať, že bolo zamerané na kvantifikovateľnú 

podobu pracovného výkonu. Naopak z moderného vnímania je to komplexnejší prípad. 

V konkrétnosti hovorí o správaní súvisiacim s prístupom k práci, ochote prijímať pracovné 

úlohy, prispôsobovať sa meniacim požiadavkám, fluktuáciou, absenciou, frekvencií 

pracovných úrazov a dodržiavanie pracovnej doby.  

Pracovný výkon je výkon, ktorý je daný snahou pracovníka, jeho schopnosťami a hlavne ako 

rozumie svojej pozícií a svojím prideleným úlohám. Podľa Štikara (2003, s. 95) je pracovný 

výkon vysvetlený ako výsledok činnosti človeka, ktorý je zameraný k danému cieľu, prebieha 

v určitom čase a za určitých podmienok.  

Ďalším pojmom je výkonnosť. Avšak nevyjadruje maximálny výkon, ale je spravidla 

jednorazový, za daných okolností účelový a stabilne neudržateľný. Definícia výkonnosti znie 

ako: „reálne dosiahnutý výkon, ktorý je pre pracovníka štandardný, typický, vyplýva z jeho 

schopností, pracovného tempa, motivácie, aktuálnych pracovných podmienok a podobne.“ 

(Štikar, et al., 2003, s. 96) Výkonnosť človeka ovplyvňuje niekoľko faktorov, ktorými môžu 

byť napr. podmienky organizačné, technické, sociálne, mikroklimatické, osobné determinanty 

atď. Veber (2009, s. 657) hovorí o výkonnosti ako o obecnom meradle úsilia jednotlivca alebo 

skupiny. Na výkonnosť pracovníkov sa môžeme pozerať rozdielne vzhľadom k typu 

poskytovateľa sociálnych služieb. Niektorí môžu spojiť výkonnosť s vysokým počtom 

výkonov, iný so spokojnosťou pracovníkov alebo maximálnou vyťaženosťou pracovníkov. 

Táto oblasť je pre podnik dôležitá aj cez rozdiely vnímania vo výkonnosti pracovníkov. Veľa 

autorov rozlišuje výkonnosť a efektivitu. Efektívne odvedená práca nemusí vždy byť 

výsledkom výkonnosti pracovníkov. K tomuto aj prispieva Handy (2008, s. 11), že ak sa 

nedokážeme na výkonnosť pozerať zo správneho uhlu, môže sa stať, že sa ocitneme 

v postavení, kedy budeme tak usilovne pracovať na výkonnosti, že zabudneme na pôvodný 

zmysel svojho počínania. O výkonnosti sa často hovorí v súvislosti s manuálnou prácou. Tu je 

jasne definovať požadovanú kvantitu a kvalitu a v tomto prípade je cieľom. Na druhej strane 

u vedúcich a odborných pracovníkoch je dôležitá skôr efektivita, ktorá je zároveň pre nich 

značným motivačným faktorom. Aká je závislosť pracovnej motivácie a výkone vyjadruje 

práve tzv. Yerkesov – Dodsonov zákon. Na nasledujúcom obrázku je tento zákon znázornený.  
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Obrázok č. 2 Yerkesov-Dodsonov zákon 

Zdroj: Provazník, Komárková, 2004, s. 43 

 

Pripomína to tzv. „obrátenú U-krivku,“ ktorá napovedá, že k dosiahnutiu najvyššieho výkonu 

je potrebná vhodná miera motivácie. (Wagnerová, 2008) Predstavuje aj intenzitu zaťaženia 

a úzkosti pracovníka. Ak je pracovník veľmi motivovaný, tzn. pociťuje nadmerné zaťaženie 

a úzkosť, nemôže dosiahnuť vysokého výkonu, podobne je to aj naopak pri nedostatočnom 

motivovaní. Wagnerová (2008) uvádza, že rozpätie závisí taktiež na rôznych osobnostných 

faktoroch, ako napr. temperamente či stabilite osobnosti. Tak môže mať u rôznych 

pracovníkoch odlišný motivačný účinok. Voľba a udržanie vhodnej miery motivácie nie je 

jednoduchou záležitosťou a musí byť rešpektovaná mnohými okolnosťami.  
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Obrázok č. 3 Determinanty výkonu podľa Catella 

Zdroj: Nakonečný, 1998, s. 94 

 

Na predchádzajúcom obrázku sú ilustrované determinanty výkonu podľa Cattella. Táto teória 

zakladá na tom, že motivácia a schopnosti sú základnými prvkami subjektívnych 

a osobnostných determinantov výkonu. Provazník (1997) na základe tejto súvislosti uvádza 

výpočet úrovne výkonu takto: 

 

𝑉 = 𝑓(𝑆 ∙ 𝑀) 

 

V – úroveň výkonu 

S – úroveň schopností človeka 

M – úroveň motivácie k práci 

 

Ďalej pripája, že podstatou stimulácie jedinca k práci je zámerne a cieľavedomé ovplyvňovanie 

jeho pracovnej motivácie. To znamená ovplyvňovanie jeho ochoty k práci, ktorá je optimálna 

vtedy, ak sú osobné zamerania človeka – zamestnanca v súlade so záujmami, potrebami 

a cieľmi podniku. Ďalej vyplýva z rovnice, že motivácia môže byť ovplyvnená nedostatkom 

schopností, a naopak nedostatok motivácie môže byť do istej miery kompenzovaný vyvinutými 

schopnosťami.  
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Podľa Koubka (2003) je riadenie pracovného výkonu založené na princípe riadenia ľudí, na 

základe ústnej či písomnej dohody o budúcom pracovnom výkone, prisvojovanie si schopností 

potrebných k pracovnému výkonu. Tak dochádza k vytváraniu pracovných úloh, rozvoj 

zamestnancov, ich vzdelávania, hodnotenia zamestnancov a ich odmeňovania. Amstrong 

(2007) zas uvádza riadenie pracovného výkonu ako o procese, ktorý vyžaduje jednanie ľudí 

s cieľom zameraným na každodenné dosahovanie výsledkov a na zlepšovanie svojich výkonov 

aj výkonov ostatných. Dochádza k prehlbovaniu manažérskych schopností na základe riadenia 

výkonnosti pracovníkov a je to popisované ako neustály proces, ktorý prebieha na každodennej 

báze. Zavádzanie nových postupov je na nižšej úrovni než manažérske schopnosti. Efektívne 

riadenie pracovného výkonu má výnimočný význam pre sústavnú a efektívnu komunikáciu 

medzi zamestnancom a jeho vedúcim v priebehu celého obdobia. Mimoriadne dôležité je 

včasné spoločné odhaľovanie a riešenie problémov pracovného výkonu. (Koubek, 2003, s. 193) 

 

1.3. Faktory ovplyvňujúce pracovnú výkonnosť 

Práca zamestnanca nie je ovplyvnená len jedným činiteľom, teda nie je možné jedným 

činiteľom motivovať zamestnanca k výkonu. V tejto časti sa nepopisuje, že ktoré faktory môžu 

ovplyvňovať výkonnosť pracovníkov, či už pozitívnym alebo negatívnym účinkom. Ide o výber 

faktorov, ktoré môžu zásadne ovplyvniť výkon v danom podniku.  

Podľa Mayerovej (1997) sa uvádza, že výkonnosť je ovplyvnená subjektívnymi a objektívnymi 

predpokladmi. Ku subjektívnym predpokladom môžeme priradiť predpoklady vzťahujúce sa 

priamo k jedincovi. Ide o radu telesných a duševných vlastností, schopností pre prácu 

a kvalifikačných predpokladov. Na druhej strane objektívne predpoklady môžu byť založené 

na organizačnej kultúre, technológií, technickom vybavení, štruktúre podniku a riadení 

pracovného procesu, spôsoboch hodnotenia, odmeňovania práce, sociálnom a hygienickom 

vybavení pracovísk a iné. (Wagnerová, 2008)  

Na základe literatúry som rozdelil faktory, ktoré môžu ovplyvňovať výkonnosť pracovníkov do 

troch kategórií: 

• individuálne faktory – osobná charakteristika, vzťah k práci, stres, osobný život, 

sebarealizácia, dosiahnutie úspechu, 

• skupinové faktory – vzťahy na pracovisku, odborné vedenie, vedenie podriadených, 

• organizačné faktory – organizačná štruktúra, kultúra, zmeny, uznanie, odmena za prácu, 

systém benefitov, pracovná istota, možnosť odborného rastu, možnosť povýšenia, 

bezpečnostné podmienky. 
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Táto kategorizácia môže byť nápomocná pri objasňovaní hodnôt pracovníkov v danom 

podniku, ktoré môžu ovplyvňovať význam a vplyv jednotlivých faktorov na pracovný výkon. 

Je možné predpokladať, že ekonomické hodnotové orientácie budú zastupované vo vysokej 

miere. Oblasť poisťovníctva je špecifická pre hodnoty peňazí, moci, vlastné úžitku atď.  

Dosiahnutie úspechu patrí medzi najzákladnejšie motivačné potreby. Zamestnanci teda musia 

disponovať vhodným meradlom úspechu k tomu, aby mali svoje úspechy s čím porovnávať 

(napr. spokojnosť zákazníkov, kvalita, produktivita, čas vykonanej práce). Na pozíciách, na 

ktorých nie je možný kariérny rast alebo dosahovanie úspechu, budú vždy menej uspokojujúce. 

Motivácia založená na dosahovaní úspechu je teda kľúčovým faktorom. 

Uznanie je smerujúce hlavne managementu, vedeniu a nadriadeným spolupracovníkom. 

Uznanie z pohľadu vedenia je prejavom záujmu, podporuje a dodáva hodnotu. Podnik môže 

veľmi ľahko vytvoriť prostredie, aby bol tento faktor naplnený. Pozície zamerané na 

autonómiu, zodpovednosť a výkonnosť sú príkladom takého prostredia. Uznanie sa môže 

uskutočňovať či už prostredníctvom slovnej pochvaly, spätnej väzby a následné povýšenie 

alebo kariérny posun zamestnanca. Bělohlávek (2003, s. 49) vysvetľuje šesť zásad motivujúcej 

pochvaly: 

• konkrétnosť, 

• adresnosť, 

• včasnosť, 

• zverejnenie, 

• neformálnosť, 

• pripravenosť. 

 

Samozrejme pre zvýšenie pracovného výkonu môže byť prospešné aj uznanie od ostatných 

pracovníkov a nadriadených, ktoré je skvelým stimulom. 

Stres je podľa Plamínka (2008) vysvetľovaný ako istý stav napätia, pri ktorom dokáže 

organizmus reagovať na rôzne podnety, tzv. stresory. Najskôr bol stres ponímaný ako negatívny 

faktor, ktorý narúša zdravie a pohodu jedinca. Z vedeckého hľadiska rozdeľujú stres na 

pozitívny a negatívny. Pozitívny stres môže mať jedinečný vplyv na pracovné výkony a naopak 

negatívny stres môže pôsobiť deštruktívne. Počiatok stresu môže byť či už z faktorov 

vonkajších (počasie, pracovné podmienky, atď) alebo z faktorov vnútorných (ochorenie, nálada 

a iné). Každý zamestnanec inak vníma a je odolný voči stresu. V prípade dlhodobého zaťaženia 
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môže práve dochádzať k závažnejším dôsledkom ako je napr. vyčerpanosť zamestnanca, 

depresiám, srdečným ochoreniam a dokonca infarktu. Príkladom môže byť aj „syndróm 

vyhorenia“, kde je jedinec psychicky, emocionálne a fyzicky vyčerpaný.   

 

1.4. Hodnotenie zamestnancov 

Medzi významné činnosti hodnotenia zamestnancov, ktoré poskytujú prehľad o výkonoch 

a pracovnej schopnosti jednotlivých pracovníkov. Hodnotenie je pre pracovníkov takou 

spätnou väzbou k ich pôsobeniu v spoločnosti. Veľké množstvo systémov hodnotenia 

zamestnancov sú účinným nástrojom motivácie, hlavne zamerané na rozvoj schopností ľudí 

a kariérny rast.  

Hodnotenie patrí ku významným zložkám riadenia pracovného výkonu. V spoločnostiach, kde 

tieto zložky chýbajú, prebieha riadenie pracovného výkonu v rozličných podobách. Často 

využívaný systém hodnotenia zamestnancov je systém, ktorý vplýva na pracovný výkon ale aj 

pracovné správanie a popritom je hodnotenie spojené so vzdelávaním., osobným rozvojom 

a s riadením v rámci kariérneho rastu.  

Hlavný zámer hodnotenia zamestnancov je nadobudnúť informácie o pracovnom výkone 

a pracovnom správaní jednotlivcov. Dôležité je aj poskytnutie spätnej väzby v rámci 

pracovného pôsobenia. Cieľom je teda zvýšiť výkonnosť a skvalitniť pracovné správanie 

zamestnancov. K posudzovaniu pracovníkov dochádza pri rôznych príležitostiach a sú 

využívané rôzne metódy a rozličné systémy (Kocianová, 2010, s. 145, 146). 

 

1.4.1. Základné funkcie hodnotenia zamestnancov 

Duda (2008, s. 77) rozdeľuje tradične uvádzané funkcie hodnotenia pracovníkov na funkciu: 

• poznávaciu – priebežne sleduje pracovnú výkonnosť z kvantitatívneho 

i kvalitatívneho hľadiska, 

• zrovnávaciu – uplatňuje princíp diferenciácie medzi pracovníkmi,  

• regulačnú – zameriava sa na dočasné alebo trvalé zmeny pracovného zaradenia 

jednotlivcov, 

• kauzálnu – sleduje príčiny zmien v pracovnom jednaní, zlepšuje pozitívne, zhoršuje 

alebo odstraňuje negatívne zmeny, 

• stimulačnú – podnecuje snahu pracovníkov dosahovať vyhovujúceho hodnotenia, 
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• výberovú – umožňuje postup, resp. jeho plánovania u talentovaných 

zamestnancoch. 

 

1.4.2. Úlohy hodnotiacich systémov a formy hodnotenia 

Medzi hlavné úlohy hodnotiacich systémov patrí nadobudnutie informácií o výkone a správaní 

zamestnancov, ktoré sú nutné pre jeho vedenie. Pomáha aj pri rozhodovaní o umiestnení 

pracovníkov, príprave a ich vzdelanie. Poskytuje zamestnancom informácie, ktoré sú dôležité 

pre skvalitnenie jeho práce. Hodnotiace systémy sú východiskom k plánovaniu osobného 

rozvoja, diferenciácií odmeňovania a k zisteniu, či personálne riadenie nadobudlo účinnosti, 

tzv. spokojnosti zamestnanca (Duda, 2008 s. 77). 

Hodnotenie môže mať dve formy a to formálnu a neformálnu. Neformálne hodnotenie je 

charakterizované tak, že nemá svoju pravidelnosť. Prebieha náhodne pri každodennej 

komunikácií s manažérom. Ide predovšetkým o veci spojené s priebežnou kontrolou plnenia 

pracovných úloh a okamžitú spätnú väzbu. Má teda subjektívny charakter, pretože je 

ovplyvnené skôr dojmom, pocitom a momentálnou náladou hodnotiacej osoby. Hodnotenie nie 

je nikde zaznamenané. Manažér by mal vedieť pochváliť, pretože má veľký dopad na 

smerovanie zamestnanca a jeho motiváciu, aj keď ide o neformálne hodnotenie. Formálne 

hodnotenie sa výrazne odlišuje od neformálneho a to svojou periodickosťou, systematickosťou 

a plánovaním. Hodnotenie sa zaznamenáva a uloží sa do osobných materiálov jednotlivých 

zamestnancov. Formálne hodnotenie môže byť aj príležitostne, ale len vo výnimočných 

prípadoch. Môže nastať napr. v prípade ukončenia pracovného pomeru, kedy pracovník 

potrebuje referenciu alebo posudok pre svojho nadchádzajúceho zamestnávateľa. Preto je 

formálne hodnotenie významnejšie a má väčšiu vypovedaciu hodnotu.  

Pravidelnosť formálneho hodnotenia má tieto výhody: 

• komplexnosť hodnotenia a poznávanie zamestnancov, ich znalostí, zručností a kvalít, 

ktoré sú potrebné, aby bola práca dobre vykonávaná, 

• rozpoznanie slabých stránok zamestnancov, aby mohlo odstránenie prebehnúť 

efektívne, 

• rozvoj silných stránok,  

• rozpoznanie potreby vzdelávania a potenciálneho rozvoja pre prácu so zložitejšími 

činnosťami, 

• skoré rozpoznanie disciplinárnych problémov a sťažností, 
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• vyvíjanie tlaku na pracovníka, aby vnímal svoj výkon a pripojil sa ku skvalitňovaniu 

pracovnej morálky v spoločnosti (Koubek, 2015). 

 

1.4.3. Hlavné kritéria a metódy hodnotenia zamestnancov 

Najprv si musíme stanoviť kritéria ešte pred samotným hodnotením pracovníkov. Podľa týchto 

kritérií budeme zamestnancov hodnotiť a medzi nich patrí: 

• pracovný výkon (množstvo a kvalite práce, nepodarkovosť, počet reklamácií, 

spokojnosť zákazníkov, atď.), 

• pracovné správanie (plnenie a akceptovanie úloh, rešpektovanie inštrukcií a pravidiel, 

včasná dochádzka, podávanie návrhov, atď.), 

• sociálne správanie (vzťah spolupracovníkov ku zákazníkom, jednanie s ľuďmi, ochota 

kooperácie, štýl vedenia nadriadeného k podriadeným, atď.) (Koubek, 2003). 

 

Okrem týchto kritérií musí hodnotenie zamestnancov spĺňať určité základné požiadavky: 

• validita – dané kritérium meria, čo má byť merané, 

• objektivita – pri hodnotení zamestnanca musí každý hodnotiteľ dosahovať rovnakých 

výsledkov, 

• nezávislosť – jedno z kritérií nesmie byť založené na ďalšom, 

• relevantnosť – kritérium sa musí týkať danej práce (mať predpoklady), 

• jednoznačnosť a zrozumiteľnosť – pracovná pozícia hodnoteného pracovníka musí 

odpovedať nárokom na vykonávanie tejto práce. 

Rôzni hodnotitelia sa používajú pre rôzne typy hodnotenia, medzi ktoré môžu patriť napr. 

nadriadený, spolupracovníci, podriadení alebo tretia osoba ako zákazník, zoskupenie 

hodnotiteľov. Z týchto hodnotiteľov medzi najčastejších možno zaradiť nadriadeného alebo 

manažéra, ktorý sa podieľa na riadení pracovných výkonov zamestnancov. V niektorých 

prípadoch môže hodnoť aj väčší počet osôb, ale musia byť zapojený do pracovných výkonov.  

Preto sa v tejto situácií využíva koncepcia 360° spätnej väzby, ktorú môžeme vidieť aj na 

nasledujúcom obrázku.  
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Obrázok č. 4 Koncepcia 360° spätnej väzby 

Zdroj: Kubeš 2008 

 

Ako bolo spomínané, hlavným znakom je viacnásobné hodnotenie, čiže hodnotenie pomocou 

spolupracovníkov. Výstupom tohto viacnásobného hodnotenia je správa, ktorú získa nariadený 

od všetkých ľudí, s ktorými príde zamestnanec do kontaktu. Nadobudne tak prehľad o tom, ako 

daný zamestnanec prejavuje pocity, ako komunikuje a aké je celkovo jeho správanie. Do 

hodnotenia sa taktiež angažujú aj kolegovia na rovnakej úrovni, vedúci, podriadený a môžu to 

byť aj subjekty z tretej strany, čiže samotní zákazníci. Nesmieme zabudnúť, že do hodnotenia 

je zapojený aj samotný zamestnanec, ktorého sa hodnotenie týka.  

Spätná väzba má veľkú dôležitosť a hodnotený zamestnanec môže z toho veľa čerpať. 

Vypovedacia hodnota je obrovská a pracovník môže získať užitočné informácie z hodnotenia 

manažérskych kompetencií a výkonových štandardov.  

Pre zber informácií sa v tejto koncepcií využívajú dotazníky, kde obsahujú položky 

manažérskeho správania a je nutné hodnotiť stupnicou. Výstupom by mala byť prehľadná 

správa rozčlenená podľa jednotlivých hodnotiteľov (Kubeš, 2008). 

 

1.5. Metódy hodnotenia pracovníkov 

Na svete existuje rada postupov hodnotenia pracovníkov. Niektoré z metód sú vhodné pre 

nerobotnícke kategórie a niektoré zas pre robotnícke kategórie. Ďalšie sú univerzálnejšie. 

Medzi najznámejšie metódy hodnotenia patria nasledujúce metódy 
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1.5.1. Hodnotenie podľa stanovených cieľov 

Táto metóda je veľmi populárna a v praxi ma vysoký výskyt. Jej priebeh vyzerá takto: 

1. Stanovenie presne definovaných cieľov práce, ktorých má pracovník dosiahnuť 

s konkrétnym termínom. 

2. Detailný plán postupu, v ktorom sú jasne určené ciele a ako ich dosiahnuť. 

3. Vytvorenie akceptovateľných pracovných podmienok pre zamestnancov, aby mohli 

dosahovať svojich cieľov. 

4. Posudok plnenia plánu a jeho meranie.  

5. Ak je to potrebné, tak dochádza k návrhu a realizácií opatrení a následne zlepšenie. 

6. Tvorba nových cieľov. 

 

Jednotlivé ciele majú určité podmienky, podľa ktorých sú definované. Cieľ by sa teda mal 

správať podľa metódy SMART, čiže dobre špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, reálny 

a časovo sledovateľný. Spoločnosť vytvára vhodné pracovné podmienky, aby tieto ciele boli 

uskutočnené (Koubek, 2015). 

 

1.5.2. Hodnotenie na základe plnenia noriem 

Metóda, ktorá je najčastejšie využívaná vo výrobných spoločnostiach, kde je potrebné napĺňať 

určité normy. Jej hlavné kroky sú: 

1. Stanovenie noriem a výkonov zamestnancov 

2. Predanie očakávaných noriem zamestnancom 

3. Porovnanie dosiahnutých výsledkov zamestnancov vopred určenými normami 

 

Tieto normy je potrebné stanoviť objektívne, reálne a primerane danému stavu. Podnik sa 

zameriava na vybudovanie adekvátneho prostredia, aby zamestnanci docielili požadovaných 

noriem (Koubek, 2015). 

 

1.5.3. Hodnotenie pomocou stupnice 

Ide o metódu, ktorá je univerzálna a patrí medzi najpoužívanejšie metódy hodnotenia 

zamestnancov. Taktiež je ju možné použiť v rozličných spoločnostiach. Už od názvu je možné 

túto metódu chápať, ako metódu hodnotenia zamestnancov prostredníctvom stupnice. Väčšinou 
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je buď v číselnej alebo slovnej forme. Zaraďuje sa medzi analytické metódy v čom spočíva to, 

že dokáže spoločnosť skúmať jednotlivca z rôznych kritérií a zrovnávať ich tak navzájom.  

Charakteristickými znakmi tohto postupu je slovné ohodnotenie na jednotlivých úrovniach, 

ktoré majú zamestnanca zaradiť na konkrétnu úroveň. Tieto slovné charakteristiky bývajú 

nahradené aj číselnou stupnicou, napr. od 1 do 5. Ak zrovnávame jednotlivých pracovníkov, 

číselná stupnica je v tomto prípade najjednoduchšia, pretože každý zamestnanec dostane určitý 

počet bodov. Je možné porovnávať celkovú sumu alebo skóre alebo len konkrétne kritériá. 

Hodnotiteľ si môže stanoviť váhu na jednotlivé kritéria a tým pádom vzniká skutočnosť, že čím 

väčšia váha, tak tým väčší dopad na celkový výkon a naopak. V tomto číselnom postupe avšak 

môže vzniknúť nedostatok, pretože hodnotiteľ nie vždy dokáže zamestnanca správne obodovať. 

Často dáva prednosť číselné ohodnotenie pred slovným. 

Všetky tieto charakteristiky zaevidované do formulára spoločnosti, ktorý zahŕňa popis stupnice, 

meno hodnotiteľa, popis pracovného miesta alebo funkcie, dátum uskutočnenia hodnotenia, 

dĺžka pracovného pomeru, odporučenie a na záver popis hodnotiteľa a hodnoteného (Koubek, 

2015). 

 

1.5.4. Ďalšie metódy hodnotenia 

Existujú ešte ďalšie varianty, ktorými môžeme hodnotiť zamestnancov a to sú: 

• Voľný popis – patrí medzi univerzálne metódy využívané pri ohodnotení manažérov. 

Podľa určitých stanovených kritérií vypracuje hodnotiteľ, ktorý okomentuje výkon 

zamestnanca. Taktiež tento postup je využiteľný pre sebahodnotenie, avšak negatívnym 

znakom je nedostatočná objektivita. 

• Hodnotenie na základe kritických prípadov – hodnotiteľ sa zameriava na vypracovanie 

písomných záznamov pri vykonávaní práce zamestnanca. Pri tejto metóde je 

vyžadovaná pravidelnosť týchto záznamov.  

• Metóda BARS – dôležité je väčšie zameranie na prístup k práci ako na jednotlivé 

výsledky. Verí, že požadované správanie vedie k efektívnemu výkonu. 

• Checklist – tento postup je vytvorený pomocou dotazníkov. Vyhodnotenie má na 

starosti odborník z personálneho útvaru. Táto metóda je časovo náročná. Pre každé 

oddelenie je potrebný iný formulár, ktorý sa zameriava na daný odbor.  

• Assessment centre – tento typ metódy, je použiteľný pri nábore zamestnancov 

a hodnotení ich potenciálu, schopností a výkonu. Hlavným negatívom tohto postupu je 
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posudzovanie v umelo vytvorených podmienkach a tieto podmienky nemusia 

korešpondovať so skutočným prostredím (Koubek, 2015). 

 

1.6. Odmeňovanie zamestnancov 

Medzi najzložitejšie a najdôležitejší nástroje personálneho riadenia vo všetkých spoločnostiach 

patrí odmeňovanie zamestnancov. Už dlhú dobu sa do odmeňovania nezaraďujú len finančné 

odmeny, ako môže byť napr. mzda alebo plat za vykonanú prácu. Skladá sa zo širšieho spektra 

a prislúchajú sem aj rada nefinančných odmien vo forme uznania, pochvaly, zamestnaneckých 

benefitov, výhod, povýšenia alebo vzdelávania, ktoré je prístupné pre zamestnancov 

spoločnosti (Koubek, 2015). 

K odmeňovania pracovníkov v spoločnosti je potrebné pristupovať zakaždým opatrne. 

Implementovaním akejkoľvek zmeny v systéme, aj keď je nevyhovujúci, sú vnímané s veľkou 

nedôverou a pozornosťou. Ak by sme ostali naopak v nevhodnom systéme mohlo by to mať 

veľký dopad na finančnú stránku spoločnosti. Najväčšie ťažkosti v riadení ľudí môžu byť 

spojené práve s motiváciou, stabilizáciou a prijímaní nových pracovníkov. V praxi sa taktiež 

často stretávame s netransparentným a nespravodlivým odmeňovaním, nedocenením alebo 

preplácaním niektorých pracovných pozícií či profesií. Systém odmeňovania by mal byť 

nastavený tak, aby bol schopných rozdeľovať nevýkonných pracovníkov od výkonných. Mali 

by byť aj rozdiely medzi pracovníkmi s rôznou tržnou hodnotou a pracovníkmi so žiadúcim 

stupňom kompetencií. Pomoc nám môžu poskytnúť rôzne benchmarkingové štúdie, analýza 

trhu práce a naopak kompetencie a výkony by mali byť poskytované od interných systémov 

hodnotenia (Pilařová, 2008). 

 

1.6.1. Systém odmeňovania 

Do hlavných zložiek systému odmeňovania sa radí:  

• Stratégia odmeňovania – určuje vlastne, ako spoločnosť premýšľa z dlhodobého 

hľadiska vykonávať vytváranie a realizovanie praxe, procesov, postupov a politiky 

odmeňovania, tak aby docielili podnikateľských zámerov. Ako príklad môžeme uviesť, 

že spoločnosť má stratégiu na zdravú konkurencieschopnosť v oblastí mzdových 

sadzieb.  
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• Politika odmeňovania – udeľuje inštrukcie pre rozhodovanie a nutné postupy. 

Príkladom môže byť, že spoločnosť určuje politiku v oblasti finančných odmien a tieto 

odmeny odpovedajú priemerným tržným sadzbám. 

• Prax odmeňovania – vytvárajú ju sadzby, štruktúry stupňov, rôzne metódy, ako sú 

programy hodnotenia práce. Napríklad politika v sfére finančných odmien sa zameria 

na zhromažďovanie a analýzu údajov o tržných sadzbách a k modifikácií miezd 

a platov v závislosti na rast tržných sadzieb. 

• Procesy odmeňovania – stvárňujú spôsoby realizácie politiky a vykonávanie praktickej 

časti odmeňovania, napr. ako vedúci spravujú revízie a úpravy miezd vyplývajúcich 

z výsledkov šetrenia. 

• Procedúry odmeňovania – tieto postupy sú využívané tak, aby zabezpečili správne 

a účinné fungovanie systému. Musia teda prinášať požadovanú hodnotu za vynaložené 

finančné prostriedky. Jedná sa napr. o bežné kroky využívané pri každoročných 

revíziách a modifikáciách platov a miezd (Armstrong, 2009). 

 

1.6.2. Formy odmeňovania  

V tejto sfére existuje niekoľko foriem odmeňovania. Môžu sa od seba odlišovať a to ovplyvňuje 

viacero dôvodov. Jedná sa napr. o kvalifikáciu zamestnancov a ich preukázateľný pracovný 

výkon. Jeden z cieľov spoločnosti je aj znižovanie nákladov, preto je pre zamestnávateľa hradiť 

čo najnižšiu mzdu, aby svoj zisk dokázal maximalizovať. Pracovníci sa znovu uchádzajú o čo 

najvyšší plat, ktorý ich podnecuje k vyšším pracovným výkonom (Kaesler a Kaesler-Probst, 

2013). 

 

Časová mzda 

Túto formu odmeňovania ovplyvňuje dĺžka pracovnej doby a aký má význam pre spoločnosť. 

Väčšinou sa tento druh mzdy využíva, keď: 

• pracovný výkon nie je možné zmerať, 

• množstvo práce nie je možné zamestnancom ovplyvniť, 

• pre spoločnosť je práca dôležitá. 
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Časová mzda má svoje pozitíva aj negatíva. Výhodou je možnosť jednoduchého výpočtu 

hrubého zárobku a medzi nevýhody patrí nedostatočná alebo chýbajúca motivácia (Kaesler a 

Kaesler-Probst, 2013). 

 

Úkolová mzda 

Táto forma je charakteristická tým, že mzda je závislá na odvedenom pracovnom výkone. 

Pracovné tempo si stanovuje sám pracovník a jednotlivé výsledky je schopný merať v určitých 

jednotkách. Môže sa týkať celých skupín pracovníkov alebo konkrétnych jednotlivcov. Medzi 

pozitíva tejto formy môžeme zaradiť to, že zamestnanec môže získať väčší zárobok, ak ide 

o šikovných pracovníkov. Odmeňovanie práve súvisí s pracovným výkonom. Nevýhoda 

vysokého tempa môže vyvrcholiť ku opakovaným omylom alebo v horšom prípade 

k zdravotným problémom (Kaesler a Kaesler-Probst, 2013). 

 

Prémiová mzda 

Ide o mzdu, kde sa pripočíta k základu mzdy prémia alebo prémiová mzda. Tieto prémie sú 

poskytované pracovníkovi na základe odvedeného pracovného výkonu. Ide napr. o úsporné 

nakladanie s energiou, návrhy na znižovanie nákladov, bezchybná práca, dodržiavanie lehôt, 

starostlivá obsluha strojov atď. Reprezentuje pre pracovníka akýsi bonus za nadštandardný 

výkon (Kaesler a Kaesler-Probst, 2013). 

 

Provízia 

Vypočítava sa na základe predaných jednotiek alebo taktiež z počtu predajov nepredaných 

kusov. Najčastejšie býva provízia vyplácaná ako percentuálny podiel z obratu podniku. 

Hlavným cieľom je pracovníka podnietiť k vyššej produktivite v podniku (Kaesler a Kaesler-

Probst, 2013). 

 

Podiel na zisku 

Zamestnanci nedostávajú mzdu za jednotlivé pracovné snahy alebo výkony. Podiel na zisku 

funguje na tom, ako sa danej spoločnosti darilo za uplynulý rok. Porovnáva sa hospodárnosť 

spoločnosti a ak vznikol prebytok zamestnávatelia rozhodnú, či daný zisk rozdelia medzi 

zamestnancov (Kaesler a Kaesler-Probst, 2013). 
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1.7. Zamestnanecké benefity 

Benefity pre pracovníkov znamenajú, to čo získavajú nad rámec základnej zložky mzdy. Sú 

nástrojom nadobudnutie a udržiavanie pracovnej motivácie. Jestvuje mnoho definícií tohto 

pojmu. Napríklad podľa Dvořákovej (2012) definície znejú: 

1. Benefity sú zamestnanecké výhody, ktoré nie sú stanovené zákonom alebo ktoré nie sú 

finančným produktom podporované štátom. 

2. Benefity sú akákoľvek forma príjmu zo závislej činnosti, ktorá nie je mzdou za 

vykonávanú prácu, t. j. môžeme sem napríklad zaradiť závodné stravovanie, dodávku 

bioproduktov či poradenstvo o duchovnom živote. 

 

Tieto benefity môžu byť vo forme finančnej alebo nefinančnej a napomáhajú k zvýšeniu lojality 

a motivácie pracovníkov. Keďže sú benefity pre niektorých pracovníkov pri výbere pracovného 

miesta rozhodujúcim faktorom, zamestnávatelia neberú túto skutočnosť na ľahkú váhu. Cieľom 

spoločnosti je poskytnúť pracovníkovi dostatočný počet zamestnaneckých benefitov, aby to ho 

to prinútilo ostať v podniku čo najdlhšie.  

Podľa Macháčka (2010) sa medzi najčastejšie zamestnanecké benefity radia poskytovanie 

straveniek, príspevky na osobný rozvoj pracovníkov, zvyšovanie kvalifikácie, rekreáciu, 

športovné a kultúrne vyžitie, penzijné pripoistenie, životné poistenie , masáže, očkovanie, dary, 

pôžičky, sociálna výpomoc pracovníkom.  

Blažek (2014) uvádza dôležitosť týchto benefitov. Zamestnávatelia by mohli svojím 

pracovníkom zvýšiť mzdu a nech si financujú svoje potreby z finančných prostriedkov 

o navýšenú časť svojho platu. Dôvodom prečo zamestnávatelia nekonajú takéto rozhodnutia je, 

že benefity prinášajú spoločnosti reciprocitu, vernosť a lojalitu.  

Duda (2008) rozdeľuje zamestnanecké benefity na štyri oblasti: 

• Majúce sociálnu povahu – životné a penzijné poistenie, firemné pôžičky, príspevky na 

rekreáciu, deti atď. 

• Skvalitňujúce voľný čas – poukazy na kultúrne a športovné podujatia, organizácia 

zájazdov, rekreácia pracovníkov atď. 

• Majúce vzťah k práci – stravenky, zľavy na produkty spoločnosti, možnosť 

sebavzdelávania atď. 

• Spojené s postavením v spoločnosti – sú to benefity určené pre pracovné aj súkromné 

využitie, napr. auto, mobilný telefón, notebook, odevy, bývanie atď.  
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1.7.1. Klasifikácia zamestnaneckých benefitov 

Zamestnanecké benefity môžeme rozdeliť z niekoľkých hľadísk. Zo strany zamestnávateľa sú 

najvýhodnejšie benefity, u ktorých je možné uplatniť si daňové a odvodové zvýhodnenie. 

U týchto benefitov je možné odčítať výdaj (náklad) od základu dane, čo mu nakoniec ušetrí 

finančné prostriedky.  

Rozdelenie zamestnaneckých benefitov uvádza Pelca (2011) z rôznych hľadísk. 

 

Z hľadiska daňového a odvodového zvýhodnenia na:  

• mimoriadne výhodné – sú benefity, ktoré sú daňovým výdajom na strane 

zamestnávateľa a sú oslobodené na strane zamestnanca od dane z príjmu fyzických osôb 

zo závislej činnosti. Ďalej nie sú súčasťou vymeriavacieho základu pre odvod 

zdravotného a sociálneho poistenia; 

• čiastočne výhodné – sú benefity výhodné v určitej miere len pre zamestnanca, 

zamestnávateľa, alebo v obmedzenom rozsahu pre zamestnanca a pre zamestnávateľa. 

Predstavujú daňový výdaj zamestnávateľa a daňový príjem zamestnanca zo závislej 

činnosti a nemusí byť súčasťou vymeriavacieho základu pre odvody. 

 

Z vecného hľadiska na: 

• pomoc pre zamestnancov vo vzťahu súvisiaca z pracovným zaradením (napr. príspevky 

na ubytovanie, dopravu alebo poskytnutie firemného automobilu pre súkromné 

potreby), 

• osobnostný rozvoj (napr. rozvoj v oblasti kvalifikácie, vzdelávacie kurzy), 

• zdravotné aspekty pracovníkov (napr. lekárska starostlivosť alebo príspevky na 

zdravotnú starostlivosť, rehabilitácie, liečebné pobyty v kúpeľoch , sick days, atď.), 

• sociálne aspekty pracovníkov (napr. pôžičky alebo podpora pracovníkov v zložitých 

životných situáciách), 

• trávenie voľného času (poukazy na kultúrne a športové podujatia). 

 

Z hľadiska charakteru výdajov a príjmov existujú dve oblasti. 

V oblasti výdajov zamestnávateľa sa benefity rozdeľujú na: 

• finančné – sú benefity, na ktoré zamestnávateľ poskytuje finančné prostriedky (napr. 

príspevok na dovolenku), 
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• nefinančné – sú benefity, na ktoré zamestnávateľ bez využitia finančný výdajov (napr. 

služobný mobil, automobil či už pre pracovné alebo súkromné účely pracovníka, 

výrobky a služby poskytované zamestnancom za zvýhodnenú cenu) 

 

V oblasti príjmov zamestnanca je možno benefity rozdeliť na: 

• peňažné – zamestnanec dostáva peňažné prostriedky (napr. stravenky, príspevky na 

životné poistenie, penzijné pripoistenie), 

• nepeňažné – zamestnancovi sú udelené benefity vo forme rôznych bezplatných alebo 

výhodnejších služieb (napr. flexibilná pracovná doba, home office alebo vyššie 

spomínané služobné prostriedky používané na súkromné účely). 

 

Z hľadiska času na: 

• jednorázové – ide napr. o poskytnutie bezúročnej pôžičky, sociálna výpomoc 

• krátkodobé – napr. príspevok na stravovanie, kultúru a šport,  

• dlhodobé – napr. príspevok na životné poistenie, penzijné pripoistenie atď. 

 

Z hľadiska diferenciácie na: 

• počet odpracovaných rokov, 

• funkciu alebo pozíciu, ktorou zamestnanec v spoločnosti disponuje, 

• charakter činnosti zamestnanca a ovplyvňovanie jeho zdravotného stavu. 

 

Motivačný program organizácie 

Obsahuje prostriedky stimulácie pracovníkov v zhode s personálnou stratégiou, so sociálnou 

a personálnou politikou a prepletá celým systémom riadenia pracovníkov v organizácií. Úlohou 

motivačného programu spoločnosti je zapôsobiť na pracovnú ochotu zamestnancov, ich 

výkonnosť, stabilizáciu a spokojnosť.  

Je konkretizáciou systému práce s ľuďmi s vymedzením zacielením na kladný vplyv pracovnej 

motivácie zamestnancov. Motivačný program určuje základné postupy stimulačných 

prostriedkov. V určitej podobe znamená motivačný program súbor pravidiel, opatrené 

a postupov, ich hlavnou funkciou je dosiahnutie požadovanej pracovnej motivácie a prístupu 

zamestnancov spoločnosti k práci.  
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Motivačný program by mal mať na pamäti všeobecné poznatky o motivácií a stimulácií ľudí 

a mal by pochádzať z rozboru motivačnej štruktúry zamestnancov spoločnosti. Najčastejšou 

formou sú prieskumy motivačnej štruktúry zamestnancov, sociologické a psychologické 

prieskumy majú možnosť vyhodnotiť východiskový stav v spoločnosti v oblasti riadenia 

ľudských zdrojov. Dokážu zmerať aj silné a slabé stránky systému riadenia a tvorbu 

motivačného programu (Kocianová, 2010). 

K sociálno-ekonomickým informáciám, ktoré sú dôležité pri tvorbe motivačného programu 

spoločnosti patria informácie o: 

• technických, technologických a organizačných podmienkach práce; 

• sociálno-demografických a profesijne-kvalifikačných podmienkach pracovníkov; 

• stave pracovného prostredia, podmienkach v práci a vybavení priestorov atď.; 

• hodnotiacom systéme a odmeňovaní zamestnancov; 

• správe a vedení zamestnancov; 

• personálnom systéme a organizačnej práci personálneho oddelenia; 

• starostlivosti zamestnancov v spoločnosti; 

• analyzovaných informáciách spokojnosti zamestnancov, ich hodnotách, ambícií vo 

vzťahu k profesií a k práci, k aplikovanému štýlu riadenia a vedenia ľudí, informácie 

o ich názoroch na informačnú politiku, ich subjektívne názory na vedenie organizácie, 

cieľov, víziách, zámeroch spoločnosti, sociálne politike atď.  

(Provazník, Komarková, 1996). 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI 

Česká pojišťovna je univerzálnou poisťovňou so 190 ročnou bohatou tradíciou poskytovania 

životného aj neživotného poistenia. Po znovuzavedení konkurenčného prostredia v roku 1991 

zostávajú aj v súčasnej dobe jednou z najvýznamnejších poisťovní na českom poistnom trhu. 

Poskytujú či už individuálne životné a neživotné poistenie, tak aj poistenie pre malých, 

stredných a veľkých klientov v oblasti priemyslových a podnikateľských rizík 

a poľnohospodárstva.  

Generali Česká pojišťovna má tri milióny klientov, spravuje viac než sedem miliónov poistných 

zmlúv a jej tržný podiel na domácom trhu dosahuje 21,5 %. 

Generali Česká pojišťovna je súčasťou skupiny Generali Group, ktorá je štruktúrovaná tak, aby 

optimálne pokrývala spektrum služieb spojených s poskytovaním súkromného poistenia, 

dôchodkového sporenia a investovania. V maximálnej možnej miere tak Spoločnosť využíva 

výhody plynúce z takého usporiadania.  

 

2.1. Základné údaje a história 

Obchodná firma Generali Česká pojišťovna a.s. 

Právna forma Akciová spoločnosť 

Sídlo spoločnosti Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 

Identifikačné číslo 452 72 956 

Daňové identifikačné číslo CZ 4527 2956 

Dátum vzniku 1. mája 1992 

 Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú. 

Právny predpis Spoločnosť bola (v zmysle § 11 odst. 3 

zákona č. 92/1991 Sb., o podmienkach 

prevodu majetku štátu na iné osoby, v znení 

neskorších zmien a doplnkov) založená 

Fondom národného majetku Českej 

republiky – zakladateľskou listinou z dňa 

28. apríla 1992 – a vznikla zápisom do 

obchodného registra dňa 1. mája 1992. 

Zápis v obchodnom registri Mestský súd v Prahe 
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 Spisová značka B 1464 

Dátum a účel poslednej zmeny V decembri 2018 došlo k zápisu nových 

členov dozornej rady volených 

zamestnancami – pani Miroslavy Mašovej 

a pána Marka Kubisky. Deň vzniku ich 

členstva 1. 1. 2019. 

 

27. októbra 2017 oslávila Česká pojišťovna 190. výročie svojho založenia. Jej históriou prešli 

významní štátnici, výnimočné osobnosti českej kultúry aj aristokrati. Česká pojišťovna prestála 

mnoho režimov, vojnových konfliktov, panovníkov aj prezidentov a zažila celú radu udalostí. 

Stála pri svojich klientoch v dobách dobrých i zlých. Jej poslaním bolo pomáhať v ťažkých 

situáciách – to dodržovala v minulosti a dodržuje to aj teraz.  

Neskôr pojišťovna zmenila svoje meno a pod novým názvom Prvá česká vzájomná pojišťovna 

pokračovala v činnosti ďalších niekoľko desiatok rokov. Postupne ponúkala nielen poistenie 

proti požiaru či krupobití, ale taktiež poistenie majetku, dobytka, osôb aj jazdných silostrojov 

– teda automobilov.  

Prvé sídlo poisťovni sa nachádzalo v jednej izbe v byte tajomníka Františka Josefa, grófa 

z Vrtby. V tejto izbe pojišťovna „bývala“ v rokoch 1827–1829. Izba na pražskom Novom 

Meste bola síce len zapožičaná, ale za to táto adresa bola výnimočná a dalo by sa povedať, že 

aj symbolická – Spálená č. 76. 

Medzi najznámejšie a najväčšie historické poistné udalosti môžeme zaradiť požiar Národného 

divadla v roku 1881. Na jeho obnovu vyplatila Česká pojišťovna 297 869 zlatých, či pre ňu 

znamenalo veľkú finančnú stratu, zároveň však získala v očiach českého národa značnú prestíž. 

Už v 20. rokoch 20. storočia ponúkala pojišťovna takmer všetky druhy poistenia okrem 

bežného poistenia motorových vozidiel. V roku 1945 bolo poisťovníctvo zoštátnené, 

ustanovených bolo päť poisťovní, z ktorých v roku 1948 vznikla jediná Československá 

pojišťovna. 

V roku 1992 bola Fondom národného majetku Českej republiky Česká pojišťovna 

transformovaná na akciovú spoločnosť a v roku 1993 boli akcie Spoločnosti uvedené na hlavný 

trh Burzy cenných papierov Praha, a.s. Z obchodovania boli vyradené v súvislosti s výkupom 

akcií od minoritných akcionárov dňa 31. augusta 2005. 

V roku 1991 Česká pojišťovna začala budovanie silnej finančnej skupiny. Založila dcérinu 

spoločnosť s názvom KIS a.s. kapitálová investičná spoločnosť Českej pojišťovni, teraz pod 
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názvom Generali Investments CEE, investičná spoločnosť, a.s., poskytujúca služby na trhu 

kolektívneho investovania a správy aktív. V roku 1992 založila Česká pojišťovna spoločne 

s partnerom Vereinte Krankenversicherung AG Mnichov Českú poisťovňu ZDRAVÍ, dnes 

najväčšiu poisťovňu v oblasti súkromného zdravotného a nemocenského poistenia. O päť 

rokov neskôr v nej získala 100% podiel. V deväťdesiatych rokoch v stúpila na trh penzijného 

pripoistenia, kedy založila Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (teraz Penzijní společnost 

Českej pojišťovni, a.s.). Ide o najväčšieho poskytovateľa penzijného pripoistenia v Českej 

republike. V roku 2008 skupinu rozšíril rumunský penzijný fond Generali Societate de 

Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. 

Významným dátumom v modernej histórií Českej poisťovni sa stal 17. január 2008, kedy 

vstúpila v účinnosť Zmluva o spoločnom podniku (Joint Venture Agreement), podpísaná medzi 

Assicurazioni Generali a PPF Group N.V., ktorá bola založená Generali PPF Holding B.V. 

vlastnená z 51 % skupinou Generali Group a zo 49 % skupinou PPF Group. Česká pojišťovna 

sa teda stala súčasťou jednej z najväčších poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe. 

Od januára 2015 je Česká pojišťovna už naplno vo vlastníctve skupiny Generali. V roku 2019 

došlo ku spojeniu aktivít. Česká pojišťovna kúpila poistný kmeň poisťovni Generali. Spoločne 

spojili svoje aktivity a pôsobia pod novým názvom Generali Česká pojišťovna. Vznikla tak 

najväčšia pojišťovna na českom trhu.  

 

2.2. Predmet podnikania 

Generali Česká pojišťovna je univerzálnou poisťovňou ponúkajúca širokú paletu životných aj 

neživotných poistení. 

Predmetom podnikania Spoločnosti je na základe rozhodnutia Ministerstva financií 

č.j. 322/26694/2002 z dňa 11. apríla 2002, ktoré nadobudlo právnej moci dňa 30. apríla 2002 

a ktorým sa udeľuje Spoločnosti povolenie k prevádzkovaniu poisťovacej činnosti, zaisťovacej 

činnosti a činností súvisiacich, na základe rozhodnutia Ministerstva financií ČR 

č.j. 32/133245/2004-322 z dňa 10. januára 2005, ktoré nadobudlo právanej moci dňa 14. januára 

2005 a ktorým sa udeľuje Spoločnosti povolenie k rozšíreniu činností súvisiacich 

s poisťovacou alebo zaisťovacou činnosťou, a na základe rozhodnutia Českej národnej banky, 

č.j. 2012/11101/570, ktorým sa mení rozsah doposiaľ povolenej činnosti: 

1. Poisťovacia činnosť podľa zákona č. 277/2009 Sb., o poisťovníctve, v rozsahu 



39 

-  poistných odvetví životných poistení uvedených v prílohe č. 1 k zákonu 

o poisťovníctve, časť A bod I, bod II, bod III, bod VI, bod VII a bod IX, 

-  poistných odvetí neživotných poistení uvedených v prílohe č. 1 k zákonu 

o poisťovníctve, časť B bod 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18. 

2. Zaisťovacej činnosti pre všetky typy zaisťovacích činností podľa zákona 

o poisťovníctve. 

3. Činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou  

-  sprostredkovateľská činnosť vykonávaná v súvislosti s poisťovacou a zaisťovacou 

činnosťou podľa zákona o poisťovníctve, 

- poradenská činnosť súvisiaca s poistením fyzických a právnických osôb podľa 

zákona o poisťovníctve, 

- šetrenie poistných udalostí vykonávaných na základe zmluvy s poisťovňou podľa 

zákona o poisťovníctve, 

- uplatňovanie a výkon práv a povinností menom a na účet Českej kancelárie 

poistiteľov v zmysle zákona č. 168/1999 Sb. v platnom znení, 

- sprostredkovanie finančných služieb uvedených pod písm. a) až j): 

a) sprostredkovanie prijímania vkladov a iných splatných fondov od verejnosti, a to 

i sprostredkovanie v oblasti stavebného sporenia a penzijného pripoistenia, 

b) sprostredkovanie pôžičiek všetkých druhov vrátane – medzi iným – 

spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, factoringu a financovania 

obchodných pripoistení, 

c) sprostredkovanie finančného leasingu, 

d) sprostredkovanie všetkých platieb a peňažných prevodov vrátanie kreditných 

a debetných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek, 

e) sprostredkovanie záruk a záväzkov, 

f) sprostredkovanie obchodovania na vlastný účet zákazníkov na burze alebo na trhu 

za hotové alebo inak s obchodovateľnými nástrojmi a finančnými aktívami, 

g) sprostredkovanie správy majetkových hodnôt, ako správy hotovosti alebo 

portfólia, všetkých foriem správy kolektívnych investícií, správy penzijných 

fondov, ukladania do úschovy a zverenectva, 
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h) sprostredkovanie platobných a clearingových služieb týkajúcich sa finančných 

aktív vrátanie cenných papierov, odvodených produktov a iných 

obchodovateľných nástrojov, 

i) poradenské sprostredkovanie a ostatné pomocné finančné služby ku všetkým 

činnostiam uvedených v bodoch a)ˇaž h) vrátane referencií o úveroch a ich 

rozboru, výskumu a poradenskej činnosti v oblasti investícií a portfólia, 

poradenskej činnosti v oblasti akvizícií a reštrukturalizácia a podnikovej stratégie, 

j) sprostredkovanie poskytovania a prenosu finančných informácií, spracovaných 

finančných údajov, ako i príslušného programového vybavenia zo strany 

poskytovateľov ostatných finančných služieb, 

4. Vzdelávacia činnosť pre poisťovacích sprostredkovateľov a samotných likvidátorov 

poistných udalostí. 

 

Spoločnosť ďalej vykonáva všetky činnosti spojené s ich majetkovými účasťami v iných 

právnických osobách. 

 

2.3. Ekonomická situácia 

Na základe výročnej správy budem vychádzať pre rok 2018, pretože pre rok 2019 ešte nie sú 

uvedené ukazovatele. V roku 2018 dosiahlo zmluvné poistenie členských poisťovní Českej 

asociácie poisťovní (ČAP) celkového predpisu 129,3 miliardy Kč, čo je o 4,8 % viac než 

v predchádzajúcom roku.  

Životné poistenie počas niekoľko rokov útlmu sa prebudilo a mierne rástlo. Oproti roku 2018 

sa navýšil predpis o 0,6 %. Vývoj neživotného poistenia je taktiež pozitívny. Tempo rastu 

zrýchlilo na 7,2 % z predchádzajúcich 5,9 %. Predpísané poistné v neživotnom poistení tak 

predstavovalo 85,4 miliardy Kč, čo je o 5,7 miliardy Kč viac než v roku 2017. Priaznivá 

hospodárska situácia dopomohla k navýšeniu všetkých zložiek neživotného poistenia. 

V absolútnej výške najviac prispelo havarijné poistenie s nárastom o 1,9 miliardy Kč. Vysoké 

tempo rastu 10,3 % je tiahnuté predovšetkým predajom nových vozidiel. V nasledujúcich 

rokoch je dvojciferný rast už menej pravdepodobný.  

Generali Česká pojišťovna, a. s. si uvedomuje, že v tejto modernej dobe nie sú až také výrazné 

rozdiely v produktoch a cenách. Preto sa zaoberá predovšetkým konkurencieschopnosťou 

v zavedení nových benefitov a rastom kvality svojich služieb. Generali Česká pojišťovna po 
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zlúčení aktivít disponuje so silnou pozíciou na trhu, je teda leaderom. Samozrejme táto pozícia 

už nie je tak výrazná ako pred 15-20 rokmi. Medzi najväčších konkurentov patria spoločnosti 

ako Allianz a Kooperativa. Jedná sa teda o boj v oblasti benefitov alebo v poskytovaní služieb. 

Je to nekonečný boj o podiel na trhu. Rozličnosti cien a produktov sú minimálne a tento 

ukazovateľ je pri týchto poisťovniach zhodný.  

Posledné roky sú zaujímavé poisťovaním distančne, čiže na diaľku. Pomocou internetových  

zrovnávačov je možné získať informácie a vyhodnocovať na základe rôznych parametrov. 

Klienti, tak nemusia navštevovať pobočky a stáva sa táto služba pohodlnejšou. Preto by mali 

tieto spoločnosti myslieť na tieto technické aspekty moderných technológií a využívať ich vo 

svoj prospech, aby priniesli vyššiu pohodlnosť a úsporu času. Vďaka modernej technike 

(smartfóny, tablety, fotoaparáty) je možné využívať rôzne služby a to bez výjazdu 

zamestnancov poisťovní.  

 

2.4. Organizačná štruktúra 

 

 

Obrázok č. 5 Organizačná štruktúra Generali Česká pojišťovna, a. s. 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe internej dokumentácie 
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2.5. Komunikačné centrum 

Komunikačné centrum Generali Česká pojišťovna funguje ako súčasť útvaru prevádzky. Do 

tohto útvaru patria aj útvary služieb klientom, ktorí zaisťujú obsluhu klientov prostredníctvom 

komunikačného centra. Ďalšími službami sú napr. administrácia poistných zmlúv, zavedenie 

zmlúv do systémov, zmeny zmlúv, spracovanie platieb a celková agenda týkajúca sa likvidácie 

poistných udalostí.  

Jednotlivé útvary budú zhrnuté v nasledujúcej organizačnej štruktúre.  

 

Obrázok č. 6 Jednotlivé útvary prevádzky 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe internej dokumentácie 
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dokumenty ku škode, zmeny poistenia, dotazy alebo sťažnosti. Tieto servisné hovory je možné 

rozdeliť na dve veľké oblasti a to životné poistenie a neživotné poistenie.  

Okrem servisnej činnosti sa Komunikačné centrum Generali Česká pojišťovna zameriava ja na 

funkciu obchodnú. Medzi známe techniky predaja patrí Service to Sales, kde pri splnení 

všetkých požiadaviek klienta, na konci hovoru prebieha obchodná ponuka produktov.  

Medzi užšie špecializovanejšie činnosti patrí napr. emailová komunikácia s klientmi, retenčné 

hovory, aktívne hovory s telemarketingom, uvítacie hovory, hovory zamerané na penzijné 

pripoistenie atď.  

 

2.5.2. Kariérny poriadok 

V tejto časti sa budem zameriavať hlavne na zamestnancov, ktorý majú hlavný pracovný 

pomer. Ďalej sa budem zaoberať hodnotením a odmeňovaním operátorov. Nezaraďujeme sem 

pracovníkov, ktorý majú uzatvorenú zmluvu na základe brigády alebo dohody o pracovnej 

činnosti (DPČ). 

V komunikačnom centre môžeme operátorov rozdeliť podľa základného rámca na: 

• operátor junior (cca do 9. mesiacu) – základná mzda + prémie za výkon; 

• operátor (cca od 9. mesiacu do 18. mesiacu) – mzda operátora juniora + navýšenie cca 

o 2000 Kč; 

• operátor senior (cca od 18. mesiacu) – mzda operátora + finančné ohodnotenie 

jednotlivca na základe rozhodnutia vedúceho. 

 

Každý operátor podlieha hodnoteniu a odmeňovaniu vo viacerých oblastiach. Ako už bolo 

vyššie spomenuté tieto hodnotenia sa zameriavajú na obchodné činnosti (zjednané zmluvy, 

predpísané poistné), ale predovšetkým sa jedná o servisnú oblasť. Servisná oblasť sa zaoberá 

ďalšími dvomi sférami. Prvou sférou je kvalita, ktorá sa meria na základe odpočúvania hovorov. 

Vedúci tímov, takto kontrolujú každého operátora minimálne dva krát do týždňa a prideľujú 

hovorom určité skóre. Na konci mesiaca môže toto skóre mať pozitívny vplyv na ohodnotenia 

zamestnanca. Operátora hodnotí teda jednak vedúci a metodik, ktorý má na to nezávislý 

pohľad. Medzi základné ukazovatele hodnotenia hovorov patria obsah, spisovné vyjadrovanie, 

riešenie problémov, empatia, flexibilné a rýchle vybavenie. Druhou sférou je produktivita, 

ktorá sa meria na základe kritériu, ako je počet a dĺžka hovorov atď. Finančné ohodnotenia na 

konci mesiaca závisí hlavne na týchto dvoch sférach. 



44 

 

2.5.3. Školenie 

Metodici v Komunikačnom centre Generali Česká pojišťovna zohrávajú dôležitú úlohu 

v školení. Majú na starosti školenie nových zamestnancov, ktorý mali záujme o prácu 

a prichádzajú do Komunikačného centra. Tieto školenia nemusia byť nutné len pre nových 

zamestnancov, ale aj súčasných zamestnancov v rámci prestupu na nové oddelenie. Tieto 

vstupné školenia trvajú cca 1 – 6 týždňov, záleží na pozícií vykonávanej práce. V prvých dňoch 

sú začínajúci pracovníci oboznámení so základnými technikami telefonovania, čo funguje 

a naopak čomu sa vyhýbať.  Nasleduje školenie v oblasti produktov spoločnosti a orientácia 

v systémovom prostredí. Cca po 1. – 2. týždni prebiehajú prvé hovory v praxi spolu so 

školiacim personálom. Významnou zložkou tohto školenia je zameranie sa na techniku 

operátorov. Môže sa práve jednať aj o tzv. „soft skills“, ako napr. predajné a komunikačné 

schopnosti, empatia, počúvanie klienta a typológia klientov. Tieto odborné školenia sú 

testované nováčikmi rovno v praxi a týmto nadobudnú nových schopností a skúsenosti už 

v prvom mesiaci.  

Po ukončení školenia je nový zamestnanec pripravený pracovať samostatne. Záleží na pozícií 

operátora, ale na začiatku sú vykonávané úlohy nižšej náročnosti (napr. základné informácie 

o spoločnosti, jednoduché úpravy telefónneho čísla, e-mailovej adresy). Ak operátor nemá 

dostatočné schopnosti na vykonanie týchto úloh, je možné diskutovať so skúsenejšími kolegami 

ohľadom problémov, ktoré naskytli. V prípade zložitejších úkonov je možné delegovať na 

pracovníkov s dlhšou praxou.  

Spoločnosť si zakladá na dlhodobom vzdelávaní a rozvoji operátorov. Či už sa jedná 

o priebežné školenia v oblasti nových produktov alebo procesov v systémoch. Ďalšou súčasťou 

týchto školení sú v závislosti na kompetenciách pracovníkov. Pri práci so skutočným klientom 

to znamená, že je schopný plniť jednoduché úlohy a postupne dokáže spĺňať aj zložitejšie 

požiadavky týkajúce sa napr. platieb, rôznych dotazov spojených so situáciou v ekonomike na 

českom trhu. V rámci predajnej činnosti postupuje operátor školenie stále ďalších a ďalších 

produktov, ktoré môže využiť vo svojom callscripte a tak získať zaujímavé finančné 

ohodnotenie na konci mesiaca. 
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2.6. Motivačný systém firmy 

Zamestnanci dostáva okrem základnej sadzby mzdy, ktorá závisí práve na akej pozícií sa daný 

pracovník nachádza, nárok na jednotlivé benefity. Mzdu môžeme rozdeliť na dve zložky, a to 

fixnú časť a flexibilnú zložku. Táto flexibilná zložka sa môže líšiť v závislosti na období 

vyplácania či už mesačne alebo štvrťročne.  

Ďalšie formy mzdy sú rôzne príplatky ako: 

• mzda alebo náhradné voľno za prácu nadčas (§ 114, Zákoník práce 262/2006 Sb.); 

• mzda, náhradné voľno alebo náhrada mzdy za sviatok 

(§ 115, Zákoník práce 262/2006 Sb.); 

• mzda za nočnú prácu (§ 116, Zákoník práce 262/2006 Sb.); 

• mzda za prácu v sobotu a v nedeľu (§ 118, Zákoník práce 262/2006 Sb.). 

Na základe tohto zákonníku je možné vykonávať prácu v komunikačnom centre Generali Česká 

pojišťovna 24 hodín denne a 7 dní v týždni.  

Keď sa pozrieme na motivačný systém spoločnosti z hľadiska benefitov, je možné tieto benefity 

rozdeliť do niekoľkých oblastí. Jednotlivé benefity sú využiteľné pre všetkých pracovníkov 

Generali Česká pojišťovna. Okrem odborného a osobného rastu ponúka Generali Česká 

pojišťovna zamestnanecké výhody podľa vlastnej voľby výberu. Tieto benefity môžeme 

rozdeliť do týchto oblastí: 

 

1. Zvýhodnené podmienky na produkty Generali Česká pojišťovna: 

• Povinné ručenie - na toto poistenie sa vzťahuje 40 % zľava, predpokladom je 

zmluva na HPP 

• Havarijné poistenie – podobne ako u povinného ručenia, na toto poistenie sa 

vzťahuje 40 % zľava, predpokladom je zmluva na HPP 

• Poistenie majetku – vzťahuje sa 40 % zľava na poistenie domácnosti a stavby, 

súčasťou je aj poistenie zodpovednosti za škodu, predpoklad je zmluva na HPP 

• Príspevky na penzijné poistenie a životné poistenie – zamestnávateľ prispieva 

podľa toho koľko si sporí zamestnanec v rozsahu 300 – 1500 Kč mesačne. 

Predpokladom je zmluva na HPP a zmluva založená u Penzijného fondu 

Generali Česká pojišťovna. 
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• Cestovné poistenie – uzatvárané na celý rok s platnosťou po celom svete, 

k tomuto sa vzťahuje poistné vo výške 100 Kč za rok, predpokladom zmluva na 

HPP 

• Úrazové poistenie - pre každého zamestnanca zdarma, predpokladom zmluva na 

HPP 

 

2. Rodina: 

• Voľno pre otcov po narodení dieťaťa – nárok na voľno 3 dni 

• Rodinný deň – usporiadané napr. v rodinnom parku Mirakulum a vojenský 

Tankodrom 

• Príspevky na detský tábor 

 

3. Športové a kultúrne aktivity: 

• Letné a zimné športové hry; 

• Vstupenky a príspevky na športové aktivity – jednou z možností je ČP Liga, kde 

sa zamestnanci môžu zúčastniť rôzny športov (napr. badminton, squash, plážový 

volejbal, tenis, ping-pong ), zamestnanci tak môžu využiť zľavy na kurty 

a zoznámiť sa s novými kolegami;  

• Multisport karta – relaxačný a športový program pre pracovníkov vo viac ako 

2600 zariadeniach a 500 mestách a obciach, kde je možné ju využiť, či už 

v Česku alebo na Slovensku; 

• Posilňovňa na centrále – kde môžu zamestnanci odštartovať svoj deň, prípadne 

sa natiahnuť po práci.; 

• WE-FIT program – či už vo forme rôznych seminárov, workshopov, dní zdravia 

atď.; 

• Vstupenky a príspevky na kultúrne akcie – dotovaný spoločnosťou vo výške 400 

Kč na rok na osobu. 

 

4. Dovolenka a voľno 

• Dovolenky naviac – týždeň naviac, čo znamená pre zamestnanca 25 dní za 

kalendárny rok, predpokladom zmluva na HPP 
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• Dni voľna naviac na osobné dôvody, zdravotné voľno a dobročinné účely – 

jedná sa o 2 dni za rok naviac 

 

5. Pracovné podmienky 

• Cafeterie (Benefit Plus) – zamestnanci majú vlastný bodový účet, ako napr. 

v banke. Z neho je možné nakupovať benefity podľa vlastných preferencií, 

využíva viac ako 250 firiem a môžete ich využiť napr. na dovolenku, vitamíny, 

vstupenky do kina, knihy, permanentky do fitness centier, koncerty, tábory pre 

deti atď. 

• Celodenné stravovanie na centrálach – možnosť výberu až zo siedmich jedál, 

pestré stravovanie či už pre vegetariánov alebo vegánov 

• Príspevok na stravovanie – hodnota stravenky je 100 Kč za deň, zamestnávateľ 

prispieva vo výške 55 % z hodnoty 

• Flexibilná pracovná doba – podľa prieskumov (www.flexjobs.cz) zaviedlo 

flexibilný čas už 75 % firiem, aj Generali Česká pojišťovna ponúka túto 

možnosť, čo má za následok zvýšenie produktivity a zamestnanci si tak môžu 

zvoliť kedy budú pracovať. 
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3. METODOLÓGIA VÝSKUMU  

Hlavným cieľom v tejto diplomovej práci je uvedomiť si, ako vnímajú pracovníci 

komunikačného centra Generali Česká pojišťovna v Brne súčasný motivačný systém, 

odmeňovanie a hodnotenie zamestnancov. Tento výskum vznikol pomocou dvoch metód, a to 

kvantitatívnej, ktorá bude rozobraná v prvej časti prostredníctvom dotazníkového šetrenia 

a v druhej časti bude zahrnutý kvalitatívny výskum formou pološtruktúrovaných rozhovorov 

s vybranými zamestnancami. 

 

3.1. Kvantitatívne metódy 

Z hľadiska kvantitatívneho budú výsledky z dotazníkového šetrenia zhodnotené pomocou 

nasledujúcich hypotéz:  

Hypotéza 1: 

H0 – Motivácia pracovníkov odpovedajúca výške mzdy nie je závislá na veku jednotlivcov. 

H1 - Motivácia pracovníkov odpovedajúca výške mzdy je závislá na veku jednotlivcov. 

Hypotéza 2: 

H0 – Motivácia pracovníkov nie je závislá na odpracovaných rokoch jednotlivcov v podniku. 

H1 - Motivácia pracovníkov je závislá na odpracovaných rokoch jednotlivcov v podniku. 

 

Testovanie hypotéz bude vypracované v programe Microsoft Excel, pomocou funkcie CHI-

TEST a kontingenčných tabuliek. Testovacie kritérium je vypočítané na základe vzorca podľa 

Pearsonovho chí-kvadrátu: 

𝜒2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑛�̂�𝑖𝑗)

2

𝑛�̂�𝑖𝑗

𝑠

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

 

Dotazník bol vytvorený elektronicky pomocou nástroja pre meranie hodnotenia zamestnancov 

na webových stránkach www.survio.com. Vygenerovaný internetový odkaz bol odoslaný 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie na firemnú poštu. Keďže každý zamestnanec pri 

nástupe získa prístup do firemného e-mailu, nebolo potrebné vytvárať dotazník v tlačenej 

podobe. Celkovo tento internetový odkaz obdržalo 121 pracovníkov. Tento zber dát trval 

2 týždne v období od 30. 2. 2020 do 12. 3. 2020.  

http://www.survio.com/
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Tento výskum pozostával z 20 otázok, väčšina otázok obsahovala hodnotenie s piatimi 

možnosťami a to nie, skôr nie, nie som si istý/á, skôr áno, áno. Pri otázke č. 10 je výber zo 7 

možností, kde je možné vybrať maximálne 3 odpovede. V posledných dvoch otázkach je možné 

sa vyjadriť textom, ktoré zahrňujú prípadne dotazy a vylepšenia. Dotazník je konštruovaný 

anonymne a zúčastnilo sa ho celkovo 91 zamestnancov. Návratnosť dotazníku bola teda 

75,20 %. Dôvodom tejto návratnosti môže byť aj aktuálna situácia vo svete a väčšina 

pracovníkov sa nenachádza v práci.  

 

3.1.1. Výsledky dotazníkového šetrenia 

Táto časť bude zameraná na vyhodnotenie jednotlivých otázok dotazníkového šetrenia, ktoré 

prebiehalo pomocou webových stránok www.survio.com. Najskôr budú popísané prvé štyri 

identifikačné otázky a ďalej sa budem zaoberať ostatnými otázkami dotazníku.  

 

Identifikačná otázka č. 1 – Vaše pohlavie? 

Z tejto otázky vychádza, že väčšina respondentov boli ženy v presnom počte 55. Zvyšný počet 

respondentov 36 predstavujú muži z celkového počtu 91, ktorí dotazník vyplnili. Je to 

spôsobené aj tým, že sa jedná väčšinou o administratívne práce a operátorov a túto sféru preto 

uprednostňujú zvyčajne ženy.  

 

Identifikačná otázka č.2 – Váš vek? 

Na nasledujúcom grafe je možné vidieť, rozdelenie pracovníkov na základe veku. Najväčšiu 

skupinu tvoria mladí ľudia od 18 do 30 rokov. Je to spôsobené aj tým, že spoločnosť hľadá 

v rámci praxe alebo brigády mladých šikovných ľudí. Druhou najpočetnejšou skupinou je 

skupina od 31 až 40 rokov. Zamestnanci nad 41 rokov disponujú už menším počtom. 

 

http://www.survio.com/
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Graf č. 1 Vek zamestnancov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Identifikačná otázka č.3 – Ako dlho pracujete v spoločnosti? 

Ďalšou identifikačnou otázkou je dĺžka pracovného pomeru. Najväčšiu skupinu tvoria 

pracovníci od 3 až 5 rokov. Hneď na druhom mieste sa umiestnili skupina od 1 až 2 rokov. Ako 

už bolo spomínané aj vyššie je, že najviac zamestnancov v spoločnosti je mladých ľudí, ktorí 

ešte nemajú toľko skúseností a preto boli nastavené tieto intervaly na kratšie obdobia.  

Práve zamestnanci, ktorí sú v spoločnosti maximálne 5 rokov, tak túto skupinu tvoria študenti 

a absolventi vysokých škôl.  
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Graf č. 2 Dĺžká pracovného pomeru 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Identifikačná otázka č.4 – Aká je vaša pozícia? 

Táto identifikačná otázka zisťovala zaradenie zamestnancov. Ako je zrejmé najviac 

zamestnancov patrí do skupiny operátorov a to v celkovom počte 55. Naopak medzi najmenej 

početné skupiny sa zaraďujú vedúci, manažérske pozície, dispečeri a analytici.  

 

 

Graf č. 3 Pozícia zamestnancov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 5 – Ste za dobre odvedenú prácu pochválený/á od svojho nadriadeného? 

V rámci vzťahu nadriadeného a podriadeného pracovníka je pochvala dôležitou súčasťou 

vykonávania daných úloh na pracovisku. Zvyšuje spokojnosť, dôveru a stimuluje zamestnancov 

k vyšším pracovným výkonom. V nasledujúcom grafe vidíme, že 20 % zamestnancov pociťuje 

pochvalu zo strany vedúceho a 32 % uviedlo skôr áno. Väčšinová časť respondentov reagovala 

pozitívne na tú okolnosť. Pochvala je dôležitou súčasťou pre motiváciu pracovníkov a keď nie 

je súčasťou ich pracovného života, môže sa odrážať na celkovom výkone.  

 

 

Graf č. 4 Pochvala zo strany vedúceho 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 6 – Pre lepšie pracovné výsledky je pre vás dôležitá pochvala? 

Táto otázka je pokračovaním otázky č. 5. Zámerom tejto otázky je zistiť, či je pre pracovníkov 

dôležitá pochvala v závislosti na ich výsledky počas vykonávania úloh. Ako môžeme vidieť 

v grafe, pre 47 % respondentov je dôležitá pochvala a pre 31 % skôr áno. Pre 3 % respondentov 

nie je dôležitá a pre 11 % skôr nie. Táto otázka teda dosvedčuje odpovede respondentov 

z otázky č. 5. Pochvala je teda pre pracovníkov veľmi dôležitá v rámci ich výkonov, preto by 

sa vedenie malo zamerať na správnu stimuláciu zamestnancov v podobe pochvaly.  
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Graf č. 5 Dôležitosť pochvaly 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 7 – Dostávate od svojho nadriadeného dostatočnú spätnú väzbu ohľadom svojej 

práce? 

Medzi najdôležitejšie úlohy nadriadeného patrí aj spätná väzba. Mala by byť postavená na 

každodennej báze. Dopomáha k rozširovaniu schopností jednotlivých pracovníkov, 

predchádzaniu nedorozumení a podporujú nové myšlienky a nápady. Viac ako 40 % 

pracovníkov má negatívny názor na túto otázku. Najväčšou skupinou sú pracovníci, ktorí nie 

sú istí a to 27 %. Tieto výsledky sa prikláňajú negatívnejším hodnotám a preto na základe tohto 

môžu vznikať slabiny vo vzťahu nadriadeného s podriadeným a vzájomnom nepochopení sa.  
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Graf č. 6 Spätná väzba od nadriadeného 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 8 – Máte prístup k dostatku informáciám o spoločnosti? 

Prístup k informáciám je tiež dôležitý, aby spoločnosť bola transparentnejšou. Zamestnanci sú 

tiež spokojnejší, keď vedia o spoločnosti a ako to funguje. V spoločnosti je diskutabilný názor 

na prístup k informáciám. 16 % respondentov tvrdí, že nemá v spoločnosti prístup 

k informáciám a 27 % skôr nemá. Často zamestnanci nemajú takto prehľad o ďalších cieľoch, 

víziách a to určite vplýva aj na ich motiváciu. 

 

 

Graf č. 7 Prístup k informáciám spoločnosti 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 9 – Ste spokojný/á s prácou v spoločnosti? 

Účel tejto otázky je zistiť spokojnosť zamestnancov s prácou v komunikačnom centre. S týmto 

ukazovateľom je spojená fluktuácia zamestnancov. Závery dopadli pomerovo kladne. To 

znamená, že náplň ich práce zodpovedá im predstavám a sú umiestnení na správnych pozíciách. 

Celkovo 43 % pracovníkov, že sú skôr spokojní a 20 % zamestnancov je spokojných s prácou, 

ktorú vykonávajú. Len 3 % opýtaných nie je spokojných a 5 % je skôr nespokojných.  

 

 

Graf č. 8 Spokojnosť s prácou 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 10 – Čo vás v práci najviac motivuje? 

V tejto otázke bolo na výber zo siedmich možností, a to prémie a finančné odmeny, pochvala 

a uznanie, zamestnanecké benefity, pracovný kolektív, možnosť osobného rastu, dobré 

pracovné podmienky a kariérny postup. Bolo možné vybrať maximálne tri odpovede. Medzi 

najfrekventovanejšie odpovede patril pracovný kolektív so 69 %. Za ním sa umiestnil s 67 % 

prémie a finančné odmeny a až potom s 39 % možnosť osobného rastu. Medzi najsilnejšie 

motivačné prostriedky patria samozrejme finančné odmeny a prémie, preto sa umiestnili medzi 

prvými priečkami. Prekvapivých 69 % získal pracovný kolektív, ktorí je v spoločnosti veľmi 

dôležitou položkou motivácie. S vysokou zhodou disponovali aj ostatné druhy motivácie ako 

možnosť osobného rastu, dobré pracovné podmienky, pochvala a uznanie. 
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Graf č. 9 Podiel motivácie v spoločnosti 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 11 – Ste spokojný/á s pracovným prostredím, v ktorom vykonávate prácu? 

Z tejto otázky je vidieť, že zamestnanci nemajú problémy s prostredím, v ktorom pracujú. Je 

potrebné, aby sa tam cítili bezpečne a vykonávali svoje úlohy v kľudnom a čistom prostredí. 

Preto 44 % je spokojných s prostredím a 25 % je skôr spokojných. Iba 3 % respondentov nie je 

spokojných s prostredím a 5 % je skôr nespokojných. 

 

Graf č. 10 Spokojnosť s pracovným prostredím 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 12 – Ako hodnotíte pracovný kolektív, v ktorom vykonávate prácu? 

Táto otázka súvisí aj s otázkou č. 10, kde pracovný kolektív sa zaradil na prvom mieste 

s podielom 69 % ako druh motivácie. Spokojnosť s pracovným kolektívom je v spoločnosti 

samozrejme a preto si ľudia zakladajú na blízkych vzťahoch. Tieto dobré vzťahy nie sú len 

v spoločnosti, ale aj rozvíjajú ich mimo nej, či už na rôznych akciách alebo teambuildingoch. 

Výsledok 45 % hovorí za všetko a 32 % opýtaných je skôr spokojných. Minoritná časť 

zamestnancov je nespokojných s kolektívom. 

 

 

Graf č. 11 Spokojnosť s pracovným kolektívom 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 13 – Ste spokojný/á s firemnými benefitmi 

Benefity spoločnosti sa v súčasnej dobe hodnotia v spojitosti s motiváciou veľmi vysoko. 

Určite dôležitosť využívania tých prostriedkov je v dnešnom svete samozrejmá, ale taktiež je 

potrebné ich meniť, rozširovať podľa potrieb a požiadaviek zamestnancov. Výsledky tejto 

otázky vychádzajú kladne. Viac ako 50 % zamestnancov je spokojných s využívaním 

firemných benefitov, čiže spoločnosť zvolila vhodné firemné benefity, ktoré motivujú 

zamestnancov k stabilizácií na ich pracovných pozíciách.  
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Graf č. 12 Spokojnosť s firemnými benefitmi 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 14 – Motivujú vás tieto firemné benefity k vyššej pracovnej výkonnosti? 

Táto otázka nadväzuje na predošlú otázku č. 13. Výsledkom sú negatívne výsledky v tejto 

oblasti. Viac ako 40 % zamestnancov má negatívny názor. Podľa týchto výstupov je zrejmé, že 

niektoré benefity pre zamestnancov nie sú dostatočným motivátorom k výkonu práce, už s ním 

práve počítajú. Preto by spoločnosť mala previesť rozbor svojich benefitov. Až 34 % 

respondentov si myslí, že firemné benefity skôr nemajú vplyv na ich výkonnosť a 11 % si to 

nemyslí vôbec. 

 

 

Graf č. 13 Motivácia benefitov k pracovnej výkonnosti 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 15 – Ak by došlo k rozšíreniu firemných benefitov, zvýšila by sa Vaša 

motivácia? 

Výsledky tejto otázky vyšli pozitívne. Súvisí samozrejme s predchádzajúcou otázkou, kde 

súčasné benefity nemotivujú pracovníkov k dostatočným výkonom. Skoro väčšina, až 74 % 

zamestnancov uviedlo, že by sa ich výkonnosť pro rozšírení benefitov zvýšila. Zamestnanecké 

benefity sú v dnešnej dobe obľúbené a preto býva medzi nimi konkurenční boj iných 

spoločností. Treba zdôrazniť dôležitosť tohto druhu motivácie.  

 

 

Graf č. 14 Rozšírenie firemných benefitov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 16 – Ste spokojný/á s možnosťami vzdelávania v spoločnosti (školenia, 

semináre, kurzy...)? 

Možnosti sebavzdelávania a osobného rastu patria k vyšším prioritám v živote každého 

pracovníka. Na základe tohto merania sme docielili k nasledovným výsledkom. Z grafu je 

možné vidieť, že viac ako polovica opýtaných má negatívny názor na vzdelávanie. U 22 % 

zamestnancov je nespokojnosť s týmito možnosťami a 31 % uviedlo, že sú skôr nespokojní. Iba 

5 % respondentov zaujalo stanovisko spokojnosti a 16 % bolo skôr spokojných. Z týchto 

znalostí môže vytýčiť stanovisko, že v spoločnosti sú tieto možnosti vzdelávania obmedzené 

alebo je tu absencia vzdelávacích možností. Z toho je vyplýva, že sa tu nachádza pomerne málo 

alternatív vzdelávania. 
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Graf č. 15 Spokojnosť so vzdelávaním 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Otázka č. 17 – Ste spokojný/á so mzdou za vykonávanú prácu? 

Hodnotenie zamestnancov na základe mzdy patrí medzi najdôležitejšie zložky motivácie. 

Z toho 4 % je spokojných so svojou mzdou, za vykonávanú prácu a 36 % je skôr spokojných. 

Celkovo 11 % pracovníkov je nespokojných so svojou mzdou a 18 % skôr nie.  

 

Graf č. 16 Spokojnosť so mzdou 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Otázka č. 18 – Myslíte si, že hodnotenie jednotlivých pracovných pozícií je spravodlivo 

nastavené? 

Z výsledkov je možné usúdiť, že prevláda negatívny názor. 16 % opýtaných si myslí, že je 

hodnotenie jednotlivých pozícií nastavené nespravodlivo a u 25 %, že skôr nie je spravodlivé. 

Naopak 11 % respondentov si myslí, že je ohodnotenie pozícií spravodlivé a 19 %, že je skôr 

spravodlivé. Ako môžeme vidieť, 41 % zamestnancov cíti, že hodnotenie jednotlivých pozícií 

je v spoločnosti potrebné zmeniť. Tento fakt môže v konečnom dôsledku viesť k demotivácií 

niektorých pracovníkov a tak to bude mať vplyv aj na ich výkonnosť. Nutne nemusí ísť o to, že 

hodnotenie je koncipované nespravodlivo. Vo väčšine prípadov je to spôsobené práve 

nedostatkom informácií zo strany vedenia a managementu o výkone pracovníkov.  

 

 

Graf č. 17 Spravodlivosť v ohodnotení pozícií 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Táto otázka je úzko spojená s predchádzajúcou otázkou č. 17. Práve väčšinová skupina 

respondentov, ktorí sú nespokojní s ohodnotením jednotlivých pozícií, uvádza aj nespokojnosť 

vo výške mzdy. Je to spojené aj nedostatkom komunikácie a osobných pohovorov medzi 

vedúcimi pracovníkmi a podriadenými.  

 

Otázka č. 19 – Ak by ste mali možnosť zmeniť čokoľvek vo Vašej spoločnosti, pozícií, čo 

by to bolo a prečo? 

Táto otázka bola zameraná na celkové názory zamestnancov, ktoré môžu súvisieť práve so 

zmenou motivačného systému, pracovného okolia, pozície a pravidiel. Respondenti sa mohli 
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vyjadrovať voľne a neboli stanovené žiadne podmienky. Hlavným úmyslom bolo nadobudnúť 

čo najviac poznatkov a zistiť ich nespokojnosť. Všetky reakcie môžu byť nápomocné pri tvorbe 

odporúčaní a návrhov na zmenu motivačného systému.  

Jedna z respondentov uvádza: „Vytvorila by som prepracovanejší motivačný program, ktorý by 

mal lepší účinok na výkonnosť tímu a dávala by som lepšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu 

niektorým pracovníkom na vedúcich pozíciách, aby nedochádzalo z ich strany k demotivácií 

zamestnancov“. A tento názor potvrdzujú aj predchádzajúce otázky a ďalší respondenti 

a zameriavajú sa na prístup vedenia a ustálenia vedúceho tímu: „Stále si nás prehadzujú, ako 

horúci zemiak“. Jednému opýtanému chýba spolupráca a jasné spoločné ciele a vízie v celej 

spoločnosti: „Top management by sa mal naučiť riadiť strategicky“.  

Ďalšou oblasťou, ktorej sa opýtaný venovali, bola oblasť vzdelávania. Lepšie a dostupnejšie 

možnosti vzdelávania sú základným kameňom motivácie. Jeden z respondentov hovorí, že: 

„Kládol by som väčší dôraz na sebavzdelávanie, napríklad formou kurzov a školení hradené 

zamestnávateľom“. Zamestnancov zaujímali aj rôzne formy externého vzdelávania. So 

vzdelávaním súvisí aj pravidelná kontrola a hodnotenie profesionality na jednotlivých 

pracovných miestach.  

Z hľadiska fluktuácie bol problém v tom, že: „Keď je viac práce, hneď naberajú ďalších 

brigádnikov, čo mi príde úplne zbytočné a my potom máme zase málo práce a púšťajú nás 

domov. Mali by naškoliť stálych brigádnikov na danú prácu a nie hneď naberať nových ľudí.“ 

Môže nastávať aj slabá komunikácia medzi kolegami a vedením ohľadom pracovných 

záležitostí. 

Ďalšie dotazy boli zamerané na pracovné prostredie a okolie a týkali sa väčšinou zlepšeniu 

zamestnaneckej kantíny, údržby klimatizácie, modernizácií pracovného prostredia, systémoch 

v ktorých zamestnanci vykonávajú dennodenné úkoly a voľnosti operátorov. 

Otázka č. 20 – Priestory pre dotazy, pripomienky, komentáre alebo zlepšenia. 

Tento priestor bol určený pre respondentov, ak by sa chceli ešte k niečomu vyjadriť. Bolo to 

nepovinné pole, takže sa väčšina respondentov k tomuto nevyjadrila. Časté odpovede boli, že 

ich už nič nenapadá alebo sa vyjadrili, že je všetko v poriadku. Nebola tú povinnosť vyjadriť sa 

k tejto otázke, no našli sa respondenti, ktorí sa vyslovili svoje dotazy. Našli sa tu takí, ktorí by 

vylepšili svoju prácu rôznymi benefitmi, ako je napr. väčšia možnosť home-office. Ponúkaný 

home-office je len na pár dní v týždni, a preto by uvítali prácu z domova na dlhších časových 

úsekoch. Ďalšou pripomienkou bolo zlepšenie pracovných vzťahov v rámci organizácie 

početnejších firemných akcií, športových podujatí. Keďže v tejto práci vykonávajú menej 
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pohybu a väčšinou sedia, bolo by to prínosné pre ich zdravý životný štýl. Pár jednotlivcov 

využilo tento priestor pre poďakovanie a možnosť zaslania výsledkov tohto výskumu.  

Táto otázka bola skôr doplňujúca a nie je až tak prínosná pre celkový cieľ diplomovej práce, 

ale pár dotazov je možné využiť v nasledujúcich častiach. 

 

3.2. Testovanie nezávislosti dvoch kvalitatívnych znakov 

Táto časť je zameraná na analýzu testovania nezávislosti dvoch kvalitatívnych znakov. 

V dotazníkovom šetrení sú otázky, ktoré sú určené práve na testovanie. Budú definované dve 

hypotézy. Bolo potrebné zlúčiť niektoré stĺpce a to v tých prípadoch, keď respondenti 

odpovedali áno a skôr áno, tak sa to zlúčilo do jedného stĺpca áno. Naopak zamestnanci, ktorí 

odpovedali nie alebo skôr nie, boli zaradení do stĺpca nie. Je to aj z toho dôvodu, pretože 

u niektorých hodnotách nebola splnená podmienka pre stanovenie hypotéz. Hodnoty z viac ako 

80 % neboli väčšia ako 5. Pre účely tohto testovania bol stĺpec „nie som si istý/á“, odstránený 

a vylúčený, preto došlo k úprave respondentov pri testovaní rozličných hypotéz. 

 

Hypotéza 1: 

Na testovanie tejto hypotézy boli vybrané otázky: „Váš vek?“ a „Ste spokojný/á so mzdou za 

vykonanú prácu?“. Skúmame, či existuje alebo naopak neexistuje závislosť medzi 

spokojnosťou so mzdou za vykonanú prácu a vekom jednotlivých pracovníkov. Na začiatok je 

potrebné stanoviť si nulovú a alternatívnu hypotézu: 

 

H0 – Motivácia pracovníkov odpovedajúca výške mzdy nie je závislá na veku jednotlivcov. 

H1 - Motivácia pracovníkov odpovedajúca výške mzdy je závislá na veku jednotlivcov. 

 

Ste spokojný/á so mzdou za vykonanú prácu? 

Vek Áno Nie Četnosť 

18-30 9(13,42) 15(10,58) 24 

31-40 16(11,19) 4(8,81) 20 

41-50 5(4,47) 3(3,53) 8 

51 a viac 3(3,92) 4(3,08) 7 
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Početnosť 33 26 59 

 

Tabuľka č. 1 Početnosť na základe otázok č. 2 a č. 17 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pomocou práce s programom MS Excel bolo zistené, na základe funkcie CHITEST, že p-

hodnota pre test nezávislosti sa rovná 0,034. Hladina významnosti je definovaná na úrovni 0,05. 

P-hodnota v tomto prípade je menšia ako hladina významnosti a naopak chí-kvadrát je väčší 

než kritická hodnota na základe funkcie CHIINV. V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť 

čiastkové výpočtu: 

 

Počet n 59 

Hladina významnosti 0,05 

CHITEST 0,0346 

CHIINV(stupne voľnosti 3) 7,814728 

 

Tabuľka č. 2 Čiastkové výpočty pre hypotézu 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Na základe týchto výsledkov vidíme, že testové kritérium < hladina významnosti, preto 

prijímame hypotézu H1 – závislosť medzi znakmi existuje. 

 

Hypotéza 2: 

Táto hypotéza rozoberá, či sú znaky na sebe závislé alebo nie, a to medzi otázkami: „Ako dlho 

pracujete v spoločnosti?“ a „Ste spokojný/á s prácou v spoločnosti?“. Znovu preverujeme 

závislosť medzi odpracovanou dobou a spokojnosťou s prácou v spoločnosti. Nasleduje 

stanovenie nulovej a alternatívnej hypotézy: 

 

H0 – Motivácia pracovníkov nie je závislá na odpracovaných rokoch jednotlivcov v podniku. 

H1 - Motivácia pracovníkov je závislá na odpracovaných rokoch jednotlivcov v podniku. 
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Ste spokojný/á s prácou v spoločnosti 

Odpracovaná doba Áno Nie Četnosť 

0 – 12 mesiacov 5(5,26) 1(0,74) 6 

1 – 2 roky 16(15,78) 2(2,22) 18 

3 – 5 rokov 22(21,92) 3(3,08) 25 

6 a viac rokov 14(14,03) 2(1,97) 16 

Početnosť 57 8 65 

 

Tabuľka č. 3 Početnosť na základe otázok č. 3 a č. 9 

Zdroj Vlastné spracovanie 

 

Na základe funkcie CHITEST vyšla p-hodnota pre test nezávislosti 0,99. Stanovená hladina 

významnosti je znovu 0,05. Z toho vyplýva, že p-hodnota je väčšia ako hladina významnosti 

a chí kvadrát je nižší než funkcie CHIINV (kritická hodnota), pre hladinu významnosti a stupne 

voľnosti. V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť jednotlivé výpočty:  

 

Počet n 65 

Hladina významnosti 0,05 

CHITEST 0,99 

CHIINV(stupne voľnosti 3) 7,814728 

 

Tabuľka č. 4 Čiastkové výpočty pre hypotézu 2 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Keďže testové kritérium > hladina významnosti, nenachádza sa v kritickom obore, prijímame 

nulovú hypotézu H0 – neexistuje závislosti medzi znakmi.  

 

Zhrnutie hypotéz 

U hypotézy č. 1 vznikla závislosť, čiže spokojnosť s veľkosťou mzdy je závislá na veku 

respondentov. Tento výstup bol očakávaný, pretože skúsenosti s vekom rastú a preto by mali 

byť aj lepšie ohodnotení od zamestnávateľa.  
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Hypotéza č. 2 skončila nepotvrdením. Bola teda prijatá nulová hypotéza, čiže závislosť medzi 

odpracovanou dobou a spokojnosťou s prácou neexistuje. Táto spokojnosť závisí na iných 

faktoroch a preto odpracovaná doba nemá vplyv na spokojnosť s prácou v spoločnosti. 

 

3.3. Kvalitatívne metódy 

Pre účely výskumu bola zvolená metóda porozumenia. Vychádza práve z toho, že ľudia dávajú 

veciam určité významy. Pre túto prácu je dôležité porozumieť aktuálnym motivačným 

faktorom, ktoré majú významný vplyv na výkon pracovníkov v danom podniku. Veľký význam 

má aj riadenie pracovného výkonu v organizácií. Odpoveď na centrálnu výskumnú otázku bolo 

založené na kvalitatívnej výskumnej stratégií. Táto stratégia umožní podrobný popis a vzhľad 

do skúmaného problému. (Hendl, 2005) V našom prípade vplyv faktorov na motiváciu 

zamestnancov. Hlavnú úlohu v kvalitatívnom výskumu preberá výskumník, ktorý musí byť 

schopný reflexie a opakovane si dávať otázky, čo skúma a ako to skúma.  

Medzi hlavné nevýhody tohto výskumu môžeme zaradiť aj nemožnosť zovšeobecniť získané 

informácie a preniesť ich na iný typ podniku alebo organizácie. Ďalej to môže byť ovplyvnené 

veľkou mierou a subjektivitou výskumníka a jeho osobnými preferenciami a skúsenosťami. 

Kvalitatívny výskum zakladá na metóde indukcie, ktorá bude využitá aj v tejto práci. Začína 

pozorovaním, pri ktorom sú hľadané vzorce. Hľadá sa aj pravidelnosť v danej realite a na 

základe skúmaných zistení, ktoré vyplývajú z dát získaných empirickým výskumom je 

navrhovaný a formulovaný celkový koncept alebo teória. V tejto práci sa budem snažiť 

zameriavať a vypozorovať faktory, ktoré majú vplyv na daných zamestnancov a ako podnik na 

nich reaguje. Z časového obmedzenia bol výskum realizovaný v skrátenej verzií. V tomto 

prípade nedochádza k opakovaniu cyklov výskumu, empirický výskum je tak uskutočňovaný 

len raz. Začína prípravnou fázou a realizáciou. Neskôr sú informácie ďalej spracované a na 

základe dát sú zodpovedané otázky, formulované závery a spísanie súhrnného protokolu. 

 

3.3.1. Individuálny rozhovor 

Pomocou pološtruktúrovaného rozhovoru so zamestnancami v danom podniku boli získané 

informácie a ďalšie údaje pred zodpovedanie centrálnej výskumnej otázky. Tento rozhovor je 

vytvorený z otvorených otázok. Štruktúra rozhovorov približuje ďalej operacionalizácia 

čiastkových výskumných otázok. Behom rozhovoru môžu byť pokladané aj doplňujúce otázky 

alebo poradie otázok môže byť zoradené inak, záleží na výskumníkovi, ako sa rozhovor 
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vyvinie. Napred prichystané otázky v jednotlivých tematických celkoch pomáhajú tomu, že 

budú zodpovedané v tých oblastiach, v ktorých sa náš výskum pohybuje. Behom analýzy je 

teda možné vzájomné porovnávanie odpovedí. Flexibilita je dôležitou zložkou pre výskumníka, 

pretože mu umožňuje prispôsobovať sa aktuálnej situácií a potrebám.  

 

3.3.2. Analýza internej dokumentácie 

K získaniu ďalších potrebných informácií bolo využitej dokumentácie podniku a ich analýza. 

Medzi dokumentáciu môžeme zaradiť smernice pracovné postupy, predpisy a metodiku 

týkajúceho sa vzdelávania pracovníkov, zamestnaneckých výhod, vedenia, spätných väzieb, 

mzdový predpis, dokumenty BOZP, riešenie sťažností. Bude sa zameriavať hlavne na predpisy, 

ktoré môžu mať vplyv na pracovný výkon zamestnancov. 

 

3.3.3. Validita a reliabilita výskumu  

Pre správne meranie a použitie daných metód skúmaní sú tieto dve vlastnosti významným 

predpokladom. Validita znamená to, že či daný nástroj meria, čo má merať. Neustále sa mení 

v priebehu celého výskumu. Práve validita bude v tomto výskume zohľadnená pomocou týchto 

metód – pološtruktúrovaný rozhovor a analýza internej dokumentácie. Na záver sa 

charakterizujú faktory, ktoré ovplyvňujú motiváciu zamestnancov v komunikačnom centre 

Generali Česká pojišťovna.  

Reliabilita hovorí o tom, či je daný nástroj spoľahlivý a presný. Rozhodujeme či získané 

výsledky sú stabilné v čase a či by iný výskumník došiel ku rovnakým záverom za podmienok 

využitie rovnakého alebo podobné výskumného nástroja. Dá sa merať rôznymi matematickými 

metódami, ale v prípade tejto práce sa neusilujeme o zovšeobecnenie získaných poznatkov, ale 

poznatky budú smerované k danému podniku, v žiadnom prípade ku celej sfére. Výskumník 

môže ovplyvniť výsledky a to môže byť zvýšeným rizikom pri získavaní dát. Medzi takéto 

faktory môžeme zaradiť subjektívny názor, nedostatočné skúsenosti s výskumom alebo aj 

osobná angažovanosť v danom podniku. Samozrejme pri výskume som sa snažil zachovávať 

čo najobjektívnejší a pritom neutrálny postoj, aby boli dané výsledky relevantné. 

 

3.3.4. Výberová vzorka  

Predstavuje jednotlivé subjekty, od ktorých sú získavané informácie za účelom výskumu. Pre 

túto prácu sú základným súborom vybraní zamestnanci komunikačného centra Generali Česká 
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pojišťovna. Vybraná vzorka sa týka zamestnancov, ktorí sú jednak na hlavný pracovný pomer, 

ale aj na brigádnikov s dohodou o pracovnej činnosti. Väčšinou sa jedná teda o operátorov call 

centra. Celkom bolo uskutočnených 14 rozhovorov s vybranými respondentmi. V nasledujúcej 

tabuľke sú vybraní respondenti zoradení podľa jednotlivých tímov a to nasledovne: 

 

Tím Počet 

respondentov 

Označenie 

Životné poistenie VIP 1 R1 

Životné poistenie 2 R2, R3 

Neživotné poistenie (NP) 1 R4 

NP-e-mail, chat, telef. kom. 2 R5, R6 

Welcome 2 R7, R8 

Upsell 5 R9, R10, R11, R12, R13 

Retencie 1 R14 

 

Tabuľka č. 5 Rozdelenie jednotlivých respondentov 

Zdroj: Vlastné vypracovanie 

 

Priemerný vek v danom súbore bol 27 rokov. Toto rozloženie výberového súboru bolo 

zostavené z dôvodu odlišností jednotlivých tímov. Iné pracovné postupy, veľkosť tímov, vedúci 

sú príkladnými odlíšeniami. Niektorí zamestnanci majú aj skúsenosti s inými pozíciami vo 

vybraných tímoch.  

Do tohto výskumu neboli zahrnutý zamestnanci, ktorý sú v managemente, vo vedení, teda vo 

vedúcich pozíciách danom podniku. Dôvodom je to, že jednotlivé výsledky výskumu majú 

pomôcť vedúcim v rozhodovaní, prípadne prijať nejaké opatrenia. Všetci respondenti boli 

v stručnosti oboznámení s cieľom a priebehom výskumu. Súhlasili, že dané rozhovory budú 

zaznamenávané na diktafón, pričom bola zachovaná ich anonymita. Priemerná dĺžka 
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rozhovorov bola 12 minút. Medzi najkratší rozhovor bol zaradený 8 minútový hovor a naopak 

najdlhší rozhovor trval 25 minút. Rozhovory prebiehali priamo na pracovisku v miestnostiach 

prispôsobených na porady a podobne ako u kvantitatívnych metód tento výskum prebiehal 

v dvojtýždňovom intervale od 30. 2. 2020 do 12. 3. 2020. 

 

3.3.5. Metódy analýzy dát 

Na základe operacionalizácie čiastkových výskumných otázok, čo znamená upresnenie 

a doplnenie o konkrétnejšie ciele, mohol byť výskum realizovaný. V kvalitatívnom prístupe 

nedochádza k formulácií hypotéz, ale aj cez to všetko nám pomôže operacionalizácia k tvorbe 

otázok, a dôjde k presnejšiemu zodpovedaniu čiastkových výskumných otázok.  

Výsledky jednotlivých individuálnych rozhovorov boli ďalej podrobené analýze tzv. 

otvorenému kódovaniu dát. (Hendl, 2005) Pre túto diplomovú prácu bola zvolená metóda 

axiálneho kódovania, kde sú počas čítania jednotlivých rozhovorov označované dôležité časti 

textu a v prípade potreby sú zlúčené alebo rozdelené do jednotlivých kategórií.  

Pre zaznamenanie kvalitatívnych dát získaných z výskumu bude využitý súhrnný protokol. 

Táto technika nezachováva celý text. Práve predpokladá, že v texte sú zbytočné miesta alebo 

že by jeho kompletná transkripcia bola veľmi nákladná. Prevádza sa istý spôsob zhrnutia už pri 

počúvaní nahrávok. Samozrejme nesmie prebiehať náhodne.  

 

3.3.6. Analýza dát a výsledky výskumu 

Táto kapitola sa zameriava na analýzu a interpretáciu dát získaných pomocou individuálnych 

rozhovorov a analýzy interných dokumentov. Jednotlivé čiastkové výskumné otázky budú 

viesť k zodpovedaniu centrálnej výskumnej otázky: „V akej miere sú zamestnanci spokojní 

s aktuálnym motivačným systémom a jednotlivými benefitmi v komunikačnom centre 

spoločnosti Generali Česká pojišťovna, a. s.“. 

 

Motivácia pracovníkov 

V tejto kapitole sa budeme zaoberať analyzovaním vnútornej motivácie zamestnancov – čo ich 

vlastne na danej práci baví alebo nebaví, či majú možnosti sa rozvíjať a odborného vedenia.  

Ďalej sa budeme zameriavať na vonkajšiu motiváciu. Medzi najbežnejšie prvky patria finančné, 

nefinančné benefity, ohodnotenie, flexibilné zložky mzdy, pracovné prostredie atď.  



70 

Táto časť odpovedať na otázku „Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú 

v súčasnosti motivovaný?“ Z rozhovorov vyplýva silná motivácia v súvislosti s finančným 

ohodnotením zamestnancov, charakterom práce, konkrétne priamou prácou s klientmi. 

Stimulačným prvkom u zamestnancoch je aj pohyblivá zložka miezd, ktorá zvyšuje pracovný 

výkon. R2: „som spokojná, práve preto sa snažím posúvať a zlepšovať aby tá mzda bola 

lepšia.”. So svojou mzdou za vykonávanú prácu sú jednotlivý respondent spokojný. Naopak 

respondenti, ktorí vykonávajú svoju prácu a dostávajú fixnú časť mzdy majú názor ako R14: 

„Máme fixnú časť, práve preto aby sme boli ku klientom proklientsky, a nešli cez mŕtvoly. 

Finančné sú určite jednorázové mimoriadne odmeny (štvrťročne). Medzi nefinančné by som 

povedal, že vedúci nás motivuje k lepším výkonom, napr. Že ak dosiahneme určité výsledky, tak 

môžeme odísť o 3 hodiny v piatok skôr domov.” Podnik sa snaží motivovať pracovníkov radou 

benefitov. Niektorí zamestnanci majú aj vysnené benefity ktoré by mohli byť zavedené ako 

hovorí R6: „Benefit karta je najuniverzálnejšia napr. Do Vaňkovky. Môžem navštíviť akýkoľvek 

obchod v tom obchodnom centre, čo je dobré, či už z daňového hľadiska pre firmu a z môjho, 

že môžem utratiť za čo chcem. Vysnený benefit - Multisport karta, ale kebyže sa zamestnávateľ 

na ňom kus podieľal.” Zamestnancov v súčasnosti stimuluje odvedenie dobrého pracovného 

výkonu, technická vybavenosť pracovísk a samozrejme finančné ohodnotenie.  

 

Vzťahy s vedením 

Nasledujúca kapitola popisuje vzťahy na pracovisku s vedúcim pracovníkom a medzi 

kolegami. Táto časť sa zaoberá čiastkovou výskumnou otázkou: „Ako vzťahy s vedením 

ovplyvňujú motiváciu zamestnancov?“ Väčšina skúmaných respondentov priraďuje veľký 

význam pre dosahovanie dobrého pracovného výkonu práve priateľským vzťahom na 

pracovisku. R13: „S vedúcim stretávame každé dva týždne. Raz sa berú v podtaz hovory, teda 

počúvanie hovorov a potom druhé sedenie sa berie technická stránka, jednotlivé výsledky tímu 

porovnávané s ostatnými.” Samozrejme väčšina respondentov sa vyjadrila, že je pre nich 

dôležité nie len komunikácia s vedúcim, ale aj s kolegami a pre niektorých je to dôvod, že ráno 

vstanú a idú do práce. Príkladom je aj R3, kde na otázku ohľadom práce z domova odpovedal: 

„Osobne nevyužívam. Chýbajú mi kolegovia okolo.“ Tieto vzťahy pôsobia na výkon 

zamestnancov motivačne a zvyšujú výkon pracovníkov. Hlavné sú aj spätné väzby, ktoré 

v spoločnosti vykonávajú v pravidelnom intervale. Pri niektorých respondentoch sú vzťahy na 

pracovisku vážnejším faktorom ako finančné ohodnotenie. Príkladom je aj R7: „Keď je 

atmosféra v pohode a bez stresu, kolegovia v práci.” Vzťahy na pracovisku tvoria zásadný 
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faktor. Vzťahy s vedúcim zamestnancom sú závislé na štýle vedenia a osobnosti. Preto sa každý 

vedúci snaží o čo najlepšie výsledky a výkony v tejto oblasti. Iba pri jednom vedúcom tímu 

dochádzalo k extrémnym výkyvom v oblasti motivovania. Otázky sa týkali, či sú respondenti 

zo strany vedenia podporovaný k lepšej výkonnosti. R8 odpovedal na otázku: „Musím si o to 

povedať, inak by som asi nebola.” Pracovníci skôr v tejto súvislosti pociťujú nezáujem o službu 

zo strany vedúceho.  

 

Pracovné prostredie 

Zohráva tiež dôležitú úlohu. Táto časť dáva odpoveď na otázku: „Ako vplýva pracovné 

prostredie na motiváciu zamestnancov?“ Zamestnanci sú spokojní s pracoviskom, kde 

vykonávajú danú prácu. U niekoľkých zamestnancoch sa vyskytoval problém s open office. 

Vzniká tam hluk, ktorý sa dá len veľmi ťažko minimalizovať. R1: „Vyhovuje mi prostredie. 

Niekedy je problém, keď je niekto vedľa mňa hlasitejší. S lokalitou a dostupnosťou do práca je 

to komplikovanejšie. Vysoká vzdialenosť od centra je jedným faktorom, ale zas budova sa 

nachádza na mieste, kde je kľud a pekný výhľad. R7 reagoval na to nasledovne: „Mohlo by to 

byť bližšie ku nádražiu. Hodinu a trištvrte, dochádzam.“ Inak zamestnanci svoje pracovné 

prostredie opisujú a reagujú na to pozitívne.  

 

Charakter práce 

Táto časť pojednáva o vplyve charakteru práce na pracovný výkon zamestnancov 

komunikačného centra. Týka sa čiastkovej výskumnej otázky: „Ako charakter práce 

ovplyvňuje motiváciu zamestnancov?“ 

 Prácu v komunikačnom centre môžeme charakterizovať ako rozmanitú. Pri svojej práci sa síce 

nemôžu zapájať do rôznych aktivít nad rámec náplne práce. Chýba tam určitá autonómia. R11 

reaguje na to: „Pokiaľ práca skĺzne do jednotvárnej činnosti opakujúcej sa stále dokola a 

dokola.” Respondenti vnímajú priamu prácu s klientmi ako veľmi významnú. V každom tíme 

je autonómia odlišná. Na riešení problémov, prístup ku klientom a postup práce dostávajú 

zamestnanci spätnú väzbu od svojich kolegov, čo má pozitívny vplyv na ich pracovný výkon. 

V súčasnosti pracovný výkon ovplyvňuje hlavne kolegovia, ktorí sú dôvodom, prečo vlastne 

do tej práce prídu. Malo by byť zámerom jednotlivých vedúcich pracovníkov zamerať sa na 

poskytovaní spätnej väzby. Komunikácia s klientmi je veľmi citlivá a ľahko sa môže stať, že to 

skĺzne aj do znepokojenia. Záleží to aj na nálade jednotlivých operátorov. R12 odpovedal takto: 
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„Irituje ma, keď klienti sa zachovávajú neľudsky, potom sa ten hovor vymyká štandardom. 

Nakoniec tie informácie klient nemá a je to znepokojujúce.”  

 

Organizačná štruktúra 

Na základe analýzy dokumentácie a rozhovorov so zamestnancami. Hľadáme odpoveď na 

ďalšiu čiastkovú výskumnú otázku: „Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu 

zamestnancov?“ 

Pracovníci sa z veľkej časti stotožňujú s hodnotami organizácie. R6 vysvetľuje jednotlivé 

hodnoty nasledovne: „Spokojný klient, zamestnanec, firma. Tento trojuholník. Komunikácia 

prebieha dobre aj zo strany vedúceho aj zo strany tých, ktorý majú na starosti tieto stratégie.“ 

V organizácií si najviac pracovníci cenia vzťahov, ktoré stimulujú ich pracovný výkon. 

Atmosféru na pracovisku vylepšujú rôzne večierky a udalosti. Podľa toho, či pracovníci 

uznávajú alebo neuznávajú hodnoty práce v organizácií, môže mať kultúra odlišný vplyv na 

výkonnosť pracovníkov. Súčasné nastavenie organizačnej štruktúry môže zamestnancov 

ovplyvňovať v priebehu zdĺhavého prenosu informácií. Niekedy pracovníci z tohto dôvodu 

podávajú len obmedzený výkon z dôvodu nedostatku informácií či rozhodnutí v danej situácií. 

Ďalšie nedostatky v organizačnej štruktúre, čo má vplyv na motiváciu zamestnancov, sú aj 

nevyjasnené kompetencie medzi vedúcim pracovníkom a metodikmi, Pracovníci potom 

nesprávne rozlišujú, ktoré informácie majú komu predať a na koho sa obracať. R1 o tom 

diskutuje nasledovne: „Myslím si, že nemáme veľa možností. Mali sme tu veľa pripomienok no 

skoro žiadne sa nezrealizovali.” 
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4. ODPORÚČANIA A NÁVRHY 

 

4.1. Spätná väzba od nadriadeného 

Spätná väzba je dôležitý proces v komunikácií, pri ktorom príjemca zhromažďuje informácie 

a následne je vyhodnotí. Býva významným faktorom pri rozvíjaní zamestnancov a ich 

motivácií. 

Na základe výsledkov dotazníkového šetrenia môžeme zistiť, že 19 % zamestnancov nedostáva 

od svojho nadriadeného spätnú väzbu a 23 % pracovníkov skôr nemá spätnú väzbu. Zavedenie 

hodnotenia zamestnancov od nadriadeného je vhodné každý týždeň v závislosti na veľkosť 

spoločnosti a počet. Tieto stretnutia by sa mali zameriavať na jednotlivcov, ako vykonávajú 

svoju prácu. Zamestnanec by takto mohol reagovať aj na nové návrhy alebo dotazy, ktorými by 

sa dalo zlepšiť určité procesy. Pravidelné porady fungujú, ale nezameriavajú sa na jednotlivcov. 

Zaoberajú sa hodnotením celkových výkonov tímov.  

Na to čo vám v práci vyhovuje a čo nie je, je ideálny nástroj a to hodnotiaci pohovor. Pre 

nadriadených je to príležitosť zdôrazniť chyby a zlyhania jednotlivých zamestnancov alebo 

naopak úspechy a kladné výkony. Hodnotiaci pohovor by prebiehal na základe výberu 

kľúčových otázok a tak posúdiť kvalitu jednotlivých pracovníkov. Nechať zamestnancov 

zhodnotiť uplynulé obdobie. Zameriavať sa na otázky, čo jednotlivec vníma ako kladný 

výsledok svojho úsilia a na druhú stranu, čo je pre neho ťažobou a čo na neho negatívne vplýva. 

Na základe teda výsledkov dotazníkového šetrenia by som odporučil vykonávať hodnotiace 

pohovory aspoň raz za rok, aby im bola poskytovaná spätná väzba na ich pracovnú výkonnosť. 

Na tento pohovor sa vopred pripravuje nadriadený. Priemerný počet vedúcich v komunikačnom 

centre v Brne je 25. Odporučil by som im aj nasledovný kurz: 

 

Názov kurzu 
Pracovná motivácia, spätná väzba 

a hodnotiaci pohovor (PERS11) 

Časový rozvrh 9:00 – 17:00 (2 dni v Brne) 

Náklady na kurz na vedúceho 7 200,00 Kč 

Celkové náklady na 25 vedúcich 180 000 Kč 

Tabuľka č. 6 Náklady na hodnotiaci pohovor 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Na základe výstupu z tohto kurzu je vedúci pracovník schopný pripraviť si dopredu potrebné 

podklady a premyslieť priebeh hodnotiaceho pohovoru. Základné otázky, ktoré by mal pohovor 

zahŕňať sú: 

Hodnotenie cieľov - minulosť: 

1. Ako hodnotíte svoje výsledky? 

2. Čo si o nich myslíte? 

3. Ako vnímate svoj tím, v ktorom pracujete? 

4. V čom si myslíte, že ste sa od minulého rozhovoru posunul/a v čom nie? 

5. Ktorým faktorom pripisujete najväčší podiel na svojich úspechoch? 

Hodnotenie cieľov – budúcnosť 

1. Ktoré konkrétne ciele by ste chceli v nadchádzajúcom období dosiahnuť?  

2. Kedy sa zameriate na konkrétnu myšlienku? 

3. Koľko času na to budete potrebovať? 

4. Myslíte si, že Vaše skúsenosti stačia na dosiahnutie týchto cieľov? 

5. V ktorých oblastiach vidíte spôsoby ďalšieho sebavzdelávania a rozvoja? 

 

Hodnotiteľ tak vytvorí závery a hodnotenému pracovníkovi podmienky pre splnenie jeho 

cieľov, poskytne pomoc pri realizácií. Tieto pohovory vedú k otvorenej komunikácií medzi 

vedúcim a zamestnancom a tak zlepšujú dôveru medzi sebou. Výstupom pre hodnoteného by 

mali byť realistické ciele, návrhy, projekty na ktorých sa obidvaja dohodli a pracovať na nich 

v ďalšom období. Odvodiť spoločné cesty ďalšieho rozvoja osobnosti pracovníka a spôsob ich 

zaistenia a naznačiť možné cesty jeho zdokonalenia. Pomocou týchto pohovorov môže dôjsť 

k zlepšeniu celého fungovania spoločnosti, ak s týmito informáciám bude management podniku 

nakladať zmysluplne. Vďaka hodnotiacim pohovorom je umožnené zamestnancovi zistiť svoje 

slabiny a na základe tejto spätnej väzby môže tieto nedostatky odstrániť, čo vedie k lepším 

výkonom a v konečnom dôsledku prispieva k jeho celkovej motivácií.  

 

4.2. Príspevok na dovolenku 

Na základe výsledkov dotazníkového šetrenia sa zistilo, že 31 % respondentov by uvítalo 

rozšírenie firemných benefitov a 43 % by skôr uvítalo. Keďže zamestnancom už spoločnosť 

ponúka týždeň dovolenky naviac, tak ďalší týždeň by už bol zákonom neprijateľný. Príspevok 

na dovolenku by mohol byť riešením a spoločnosť by mala túto možnosť poriadne zvážiť. 
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Tento benefit patrí k obľúbeným zamestnaneckým benefitom. Síce nepatrí k tým štandardným, 

za to môže priniesť významné úspory do rodinného rozpočtu zamestnanca, ktorý sa rozhodne 

tento príspevok využiť. 

To čo je pre nás najvýznamnejšie je výška príspevku. Podľa zákona môže dosiahnuť hranicu 

20 000 Kč ročne pre jedného zamestnanca. Do tejto kategórie sa samozrejme radia zamestnanci 

na hlavný pracovný pomer, ale aj pracovníci viazaní dohodou o pracovnej činnosti alebo 

dohodou o prevedení práce. Príspevok sa vzťahuje a j na rodinných príslušníkov. Táto čiastka 

podlieha menšiemu zdaneniu a teda je výhodná pre obidve zúčastnené strany. Zamestnávateľ 

zaplatí klasickú daň 19 % z príjmu. Ak by určitý zamestnanec využil tento benefit ako finančný 

bonus ku mzde, tak musí ešte uhradiť náklady na sociálne a zdravotné poistenie. Zamestnanec 

nemusí finálnu čiastku vôbec zdaniť, jedná sa o nepeňažné plnenie. Pre zamestnávateľa ide teda 

o výhodný nástroj, ktorý dopomáha optimalizácií daní.  

Príspevok na dovolenku je spätne preplácaný. Nie je teda možné, aby zamestnávateľ dal 

zamestnancovi peniaze určené na vyplatenie dovolenke predom. Zamestnanec predloží faktúry 

(napr. účet v hoteli, cestovné kancelárie, letecké spoločnosti) a zamestnávateľ po splnení 

dovolenky vyplatí príspevok na dovolenku. Typ dovolenky je ľubovoľný a záleží len a len na 

pracovníkovi.  

V našom prípade by sa jednalo o zamestnancov, ktorý sú zamestnaní na hlavný pracovný pomer 

a sú v spoločnosti dlhšie ako jeden rok. Priemerný počet zamestnancov na týchto pozíciách je 

v komunikačnom centre 150. Tento návrh sa bude kalkulovať s čiastkou 5 000 Kč na 

zamestnanca. K alternatívnym možnostiam vyplácania tohto príspevku by mohla spoločnosť 

využiť fondy, určené na uspokojovanie sociálnych, kultúrnych, športových, rekreačných 

potrieb. Širokú paletu možností vyplácania tohto príspevku ponúka aj spoločnosť Sodexo. 

Samozrejme možností je mnoho.  

Sodexo ponúka niekoľko poukážok na voľný čas: 

1. Vital Pass – príspevok na podporu zdravia, využitie pre preventívnu 

a nadštandardnú zdravotnú starostlivosť u viac ako 4 000 lekárňach, optík, 

zdravotníckych centier 

2. Flexi pass – príspevok na voľnočasové aktivity napr. športové aktivity, kultúru, 

cestovanie a dovolenku v ČR aj zahraničí, vzdelávanie, nákup zdravotných potrieb, 

vitamínov, okuliarov, nadštandardná zdravotná starostlivosť, kúpeľné pobyty 

3. Relax Pass – príspevok na podporu športových aktivít, kultúru či relaxáciu  

4. Holiday Pass – príspevok zamestnancom na dovolenku, či kúpeľný pobyt 
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5. Fokus Pass – zahŕňa všetko čo sa skrýva pod poukážkami Relax Pass a Holiday 

Pass, teda relaxáciu, šport, kultúru, rekreáciu a cestovanie.  

 

Z tejto širokej ponuky výhod a možností využitia si môže spoločnosť vybrať a uplatniť to na 

svojich pracoviskách.  

V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť náklady. Tento príspevok by bol vyplácaní jednorázovo 

a nedochádzalo by k medziročnému nárastu. 

 

Náklady na príspevok na 

dovolenku 
1 zamestnanec 

Priemerný počet 150 

zamestnancov 

Na 1 rok 5 000 Kč 750 000 Kč 

Na 5 rokov 25 000 Kč 3 750 000 Kč 

Na 10 rokov 50 000 Kč 7 500 000 Kč 

Tabuľka č. 7 Náklady na príspevok dovolenky 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Celkové ročné náklady by teda činili 750 000 Kč.  

 

4.3. Vzdelávanie v spoločnosti 

Otvorenosť pre zamestnancov v oblasti vzdelávania je vysoká, pretože im umožňuje 

zdokonaľovať sa vo sférach, ktoré môžu využiť či už v pracovnom alebo osobnom živote. Je 

možné tak zredukovať nedostatky alebo vylepšiť svoje silné stránky.  

Na základe dotazníkového šetrenia je možné vidieť, že 22% respondentov je nespokojných 

s možnosťami vzdelávania a 31% opýtaných skôr nie je spokojných. Pri otázke č. 19 bolo 

zistené, že respondenti sú otvorení možnostiam vzdelávania. Preto by sa spoločnosť mala na 

túto tému zamerať, keďže je o oblasť vzdelávania veľký záujem.  

Jestvuje niekoľko spôsobov, ako je možné vzdelávať zamestnancov a každá pozícia sa zaoberá 

niečím iným. Odlišnosť vzniká v tom, že nie pre každého je zaujímavá rovnaká oblasť. Jedným 

z riešení pre spoločnosť by bol každoročný prieskum medzi zamestnancami ohľadom záujmu 

o vzdelávanie. Tento prieskum by bol uskutočňovaná vždy pred stanovaní nákladov na budúci 

rok. Výsledky z tohto prieskumu by sa dali použiť uspokojovanie potrieb pracovníkov a ktorým 
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smerom sa má spoločnosť vydať v oblasti vzdelávania. Popri pravidelných školeniach, ktoré 

patria medzi neodlučiteľné súčasti v oblasti poisťovníctva, by sa spracoval na základe 

výsledkov z prieskumu zoznam odborných kurzov pre jednotlivé pracovné pozície. Príkladom 

môže byť pre operátorov vytvoriť kurzy ako majú jednať v rôznych situáciách, správna 

argumentácia, zlepšovať predajné schopnosti, komunikačné schopnosti s klientmi. Pre 

manažérske pozície zas ako správne komunikovať s tímom, zvyšovať ich motiváciu 

v každodennom riešení problémov. Keďže 60% zamestnancov spoločnosti tvoria operátori, 

ktorí komunikujú s klientmi väčšinou elektronicky a po telefóne, tak je tu možnosť kurzu od 

spoločnosti Jubela, s. r. o. Poslucháči po ukončení tohto kurzu nadobudnú komunikačné 

skúsenosti na profesionálnej úrovni. Budú poznať pravidla písomnej a elektronickej 

komunikácie, hlavne komunikácie po telefóne. Samozrejmosťou sú zásady úspešnej 

komunikácie a prezentácie vrátane asertívneho riešenia konfliktov a krízových situácií. Ďalšími 

témami kurzu sú: 

• umenie komunikovať, 

• asertívna a krízová komunikácia, 

• komunikácia po telefóne, 

• pravidlá písomnej a emailovej komunikácie, 

• obchodné skúsenosti, 

• time management, 

• zvládanie stredu, 

• prezentačné schopnosti, 

• základy spoločenského správania, 

• počítač v kancelárií. 

Náklady na uskutočnenie tohto kurzu sú vyčíslené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Náklady na kurz 19 900 Kč 

Dĺžka trvania 15 dní (120 hodín) 

Celkové náklady na priemerný počet 

90 operátorov (60%) 
1 791 000 Kč 

Tabuľka č. 8 Náklady na kurz vzdelávania 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tento benefit nie je výhodný len pre samotných pracovníkov, ale predovšetkým pre spoločnosť 

ako celok. Zamestnanci, ktorí sa vzdelávajú a posúvajú ďalej sú veľkým prínosom pre 

spoločnosť. Sú schopní riešiť veci flexibilnejšie a rýchlejšie a to má za následok úsporu 

časových a finančných nákladov. Vzdelanejší zamestnanci sú motivovanejší, pretože to čo 

vykonávajú sa im darí a sú úspešnejší. Kvalitná práca je zárukou sebavzdelávania. Z hľadiska 

spoločnosti sú títo jednotlivci zaujímaví pre ďalšiu spoluprácu na vyšších pozíciách 

a v kariérnom raste, kde je možné vychovať budúcich potencionálnych manažérov.  

 

4.4. Trinásty plat 

Napriek dlho očakávanému spomaleniu rastu českej ekonomiky vypláca 13. plat stále viac 

a viac zamestnancov. Za rok 2019 to bolo 59 % spoločností. Je to viac ako predošlý rok 2018, 

kedy bolo 56 % firiem. Tieto informácie vyplývajú zo šetrenia Hospodárskej komory medzi 

podnikateľmi. 13. plat patrí medzi najobľúbenejšie finančné benefity a stále rastie na 

popularite.  

Na základe výsledkov z dotazníkového šetrenia, 67 % respondentov preferuje ako motivačný 

nástroj prémie a finančné odmeny. Veľa z opýtaných vnímajú tento benefit ako možnosť 

potešiť niekoho počas vianočných sviatkov alebo na zimnú dovolenku.   

Trinásty plat by som odporúčal vyplácať už pred sviatkami, čiže v decembrovom termíne. 

Mohol by sa tak využiť na rôzne účely a dával by tak najväčší zmysel. Zavedením tohto platu 

by sa počítalo so 100 % výškou základnej mzdy podľa predpisu miezd. Táto mzda je určená na 

základe priemeru maximálnych základných miezd. V našom prípade počítame s čiastkou 

19 487 Kč v hrubom ponímaní. V nasledujúcej tabuľke je prehľad celkových nákladov, ktoré 

by musela spoločnosť vynaložiť na trinásty plat. 

Priemerná hrubá mzda na zamestnanca 19 487 Kč 

Zdravotné poistenie (9 %) 1753,83 Kč 

Sociálne poistenie (24,8 %) 4 832,78 Kč 

Priemerná hrubá mzda vrátanie 

zdravotného a sociálneho poistenia 
26 073,61 čk 

Celkové náklady na 150 zamestnancov 3 911 041,5 Kč 

Tabuľka č. 9 Náklady na trinásty plat 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Celkové náklady na priemerný počet zamestnancov v komunikačnom centre Generali Česká 

pojišťovna by boli 3 911 042 Kč. Každoročne tieto finančné benefity sú viac preferované pred 

nefinančnými a ako môžeme vidieť ich obľúbenosť stále rastie. Veľkým prínosom pre 

spoločnosť môže byť zníženie fluktuácie pracovníkov a zjednodušiť procesy v prijímacích 

konaniach. Takto si spoločnosť môže zabezpečiť zaujímavejšie pracovné podmienky.  

 

4.5. Relaxačná zóna 

Stále viac zamestnávateľov si uvedomuje súvislosť medzi oddýchnutým a produktívnym 

zamestnancom. Túto skutočnosť potvrdzuje aj narastajúci počet spoločností zahŕňajúcich 

relaxačné priestory pre pasívny a aktívny odpočinok od svojich kancelárií. Takzvaný „quiet 

room“ je v dnešnej dobe vyskytovaný frekventovanejšie. Pôvodné priestory pre relax tvorené 

najviac kuchynkou s pár stoličkami dnes nahrádzajú extra miestnosti, kde je možné si zacvičiť, 

zahrať šípky. Vznikajú aj tzv. „nap rooms“, kde si jednotlivec môže oddýchnuť po dobrom 

obede. Takýto oddych, môže rapídne zlepšiť pozornosť a obnoviť energiu. Má to pozitívny 

vplyv na výkon zamestnanca, keď sa dobre skombinujú voľnočasové aktivity s pracovnými 

povinnosťami. V dnešnej dobe je modernou súčasťou aj práca z domova (homeoffice), takýmto 

spôsobom je možné namotivovať pracovníkov k príchodu do zamestnania.  

Relaxačné zóny majú svoje miesto aj vo finančných inštitúciách, preto dlho očakávaným 

benefitom, o ktorom v minulosti aj spoločnosť v komunikačnom centre zvažovala je 

vybudovanie relaxačnej zóny. Táto zóna by mala využitie, či už po stránke oddychu, natiahnutia 

sa alebo kde by mohli pracovníci medzi sebou komunikovať a tak nenarušovať pracovné 

prostredie svojim kolegom. Do tejto zóny by bolo možné zakomponovať aj možnosti 

odpočinkových možností a zábavných hier, ako napr. stolný tenis, stolný futbal, playstation, 

rebriny atď. Týmto návrhom by sa zlepšili pracovné podmienky aj atmosféra.  

V nasledujúcej tabuľke sú vyčíslené náklady na vytvorenie relaxačnej zóny: 

 

Názov Počet Cena za kus Celková cena 

Odpočinkové kreslo 4 ks 4 600 Kč 18 400 ks 

Rohová sedacia súprava 1 ks 18 900 Kč 18 900 Kč 

LCD televízia  1 ks 26 735 Kč 26 735 Kč 
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Playstation 4 1 ks 9 990 Kč 9 990 Kč 

Stolný futbal 1 ks 5 499 Kč 5 499 Kč 

Rebriny s hrázdou 1 ks 6 299 Kč 6 299 Kč 

Sedací vak 5 ks 2 590 Kč 12 950 Kč 

Balančná plocha 1 ks 3 915 Kč 3 915 Kč 

Lopta na cvičenie  2 ks 255 Kč 510 Kč 

Celkovo 103 198 Kč 

Tabuľka č. 10 Náklady na relaxačnú zónu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Celkové náklady na vybudovanie relaxačnej zóny v spoločnosti činia 103 198 Kč. Atraktívne 

pracovné prostredie prispieva k motivácií zamestnancov a udržaniu stabilnej úrovne fluktuácie. 

Vďaka týmto benefitom je možné vytvoriť pracovné prostredie, z ktorého nebudú chcieť 

zamestnanci odchádzať a opúšťať ho. 

 

4.6. Návrhy na základe rozhovorov 

Z rozhovorov so zamestnancami vyplynulo, že vo firme dochádza k minimálnej komunikácií 

medzi zamestnancami a vedúcimi. Komunikácie v podniku má veľký vplyv na motiváciu 

zamestnancov, v prípade, že tam nedochádza môžu nastať komplikácie v každej pracovnej 

činnosti. Vo firme navrhujem zaviesť pravidelné krátke porady. Jedná sa o komunikačné 

centrum, kde sú na to priestory, tak by nemal byť problém uskutočňovať porady viackrát do 

týždňa. Nadriadený môže upresniť konkrétne zadané úlohy, zodpovedať prípadné dotazy zo 

strany zamestnancov. Zamestnanci budú naopak vedieť, čo od nich nadriadený očakávajú 

a nebudú nastavať problémy pri plnení zadávaných úloh. Tieto krátke porady by mali na 

zamestnancov vplývať pozitívne a budú vidieť vo svojom vedúcom oporu a nebudú mať obavy 

s ním komunikovať. Zamestnanci dostanú relevantné informácie, aká práca sa od nich očakáva 

a bude teda menej ťažké danú úlohu splniť. Na prácu to bude mať tiež vplyv a to že sa bude 

vykonávať kvalitnejšie.  

Respondenti sa pri rozhovoroch vyjadrili, že nemajú od svojich vedúcich poriadnu spätnú 

väzbu. Niekedy nevedia určiť, či vo svojej práci vynikajú alebo naopak, že to robia nesprávne. 

Slovné ohodnotenia by mali pomôcť a navrhujem hodnotenia vykonávať so štvrťročnou 
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frekvenciou. Malo by prebiehať medzi štyrmi očami, aby sa necítili pri svojich kolegov 

nekomfortne. To však pomôže aj pri vyjadrení svojich názorov.  

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť jednotlivé faktory, ktoré na zamestnancov vplývajú či 

pozitívne alebo negatívne.
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Obrázok č. 7 Sieťová mapa 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Sú rozdelené do jednotlivých kategórií podľa čiastkových výskumných otázok. Jednotlivé 

kategórie sa potom rozdeľujú do jednotlivých subkategórií. Na základe rozhovorov som 

vytvoril túto sieťovú mapu a je vidno, ktoré faktory na nich pôsobia.  

Táto mapa mi pomohla vo vytváraní súhrnného protokolu. V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené 

jednotlivé kategórie a subkategórie.  

 

Koncept Kategória Subkategória 

Motivácia 

(skúmaný jav) 

Forma, vnímanie, rôzne 

hľadiská 

Kariérny rast, prostredie, ľudia, náplň 

práce, odmeňovanie 

Príčinné 

podmienky 

Vonkajšie motivačné zložky 

Hmotné odmeny 

Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, 

teambuildingy, dosahovanie pozitívny 

výsledkov, posúvanie sa ďalej, mzda, 

benefity 

Intervenujúce 

podmienky 
Vnútorné motivačné zložky 

Rozmanitosť, hnací motor, existenčné 

potreby, naviazanie individuálnych vzťahov 

Kontext 
Faktory ovplyvňujúce 

výkonnosť zamestnancov 

Vonkajšie/vnútorné zložky, vzťahy s 

vedením, pracovné prostredie, charakter 

práce, organizačná štruktúra 

Stratégia Zlepšenie výkonnosti 
Porady, spätné väzby, priebežné kontroly, 

invdividuálne analýzy 

Následky Dopad na výkonnosť 

Pozitívne výsledky jednotlivých tímov, 

lepšie väzby s ľuďmi (kolegovia, vedenie), 

vyššia spokojnosť, eliminácia stresu, 

komfort 

Tabuľka č. 11 Súhrnný protokol 

Zdroj: Vlastné vypracovanie 
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4.7. Zhrnutie návrhov 

Zavedením hodnotiacich pohovor, príspevku na dovolenku, rozšírenie odborného vzdelávania, 

zavedenie trinásteho platu a rozšírenie komunikačného centra o relaxačnú zónu sú 

navrhovanými zmenami v systéme odmeňovania. V nasledujúcej tabuľke sú jednotlivé náklady 

rozpočítané a zobrazuje koľko by musela spoločnosť vynaložiť finančných prostriedkov, ak by 

sa rozhodla tieto opatrenia zaviesť. Celkové náklady vychádzajú na 6 735 239 Kč. 

 

Odporúčanie Náklady spoločnosti (bez DPH) 

Náklady na kurz spätnej väzby 180 000 Kč 

Náklady na príspevok na dovolenku 750 000 Kč 

Náklady na vzdelávací kurz 1 791 000 Kč 

Náklady na trinásty plat 3 911 041 Kč 

Náklady na relaxačnú zónu 103 198 Kč 

Celkovo 6 735 239 Kč 

Tabuľka č. 12 Rozpočítanie nákladov za jednotlivé položky 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Táto výsledná čiastka sa môže zdať vysokou, ale oproti ziskom spoločnosti by sa dala 

považovať za prijateľnú variantu. Spoločnosť by mala mať na zreteli, aké prínosy z týchto 

opatrení budú plynúť. 
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ZÁVER  

 

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou motivačného systému firmy komunikačného 

centra Generali Česká pojišťovna, a. s. Zachytáva systém hodnotenia a odmeňovania v oblasti 

zamestnancov v spoločnosti. Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť zmeny v systéme 

odmeňovania podniku a tak zvýšiť spokojnosť jednotlivých zamestnancov a tak zamedziť alebo 

zredukovať vysokú fluktuáciu pracovníkov. Tieto zmeny by sa samozrejme týkali aj nových 

zamestnancov a to v ich náraste. Aby bol vôbec tento cieľ splnený, boli potrebné teoretické 

poznatky z odbornej literatúry a aktuálny stav motivačného systému spoločnosti Generali 

Česká pojišťovna. 

Práca pozostáva z troch častí. Prvá časť sa zameriava na problematiku vychádzajúcu 

z teoretických základov. Popisuje týkajúce sa oblasti motivácie, odmeňovania a hodnotenia 

zamestnancov.  

Druhá časť práce sa venuje spoločnosti Generali Česká pojišťovna. Rozoberá základné činnosti, 

organizačnú štruktúru, činnosti spojené s komunikačným centrom, kariérny poriadok 

a samostatný motivačný systém spoločnosti. Táto časť obsahuje aj kombináciu kvantitatívnych 

a kvalitatívnych metód. Výsledky kvantitatívnej metódy boli dosiahnuté pomocou 

dotazníkového šetrenia. Tento dotazník prebiehal medzi pracovníkmi spoločnosti a zisťoval 

spokojnosť zamestnancov s aktuálnym motivačným systémom, odmeňovaním a hodnotením 

firemných benefitov. Tohto prieskumu absolvovalo 91 z 121 zamestnancov, z čoho vyplýva 

75,20 % návratnosť. Zahŕňal 20 otázok formou internetových stránok www.survio.com. 

Z kvalitatívneho hľadiska bolo uskutočnené interview. Zúčastnilo sa 14 respondentov. Otázky 

boli koncipované formou pološtruktúrovaného rozhovoru.  

Posledná časť práce sa zameriavala na odporúčania a návrhy k zlepšeniu motivačného systému 

spoločnosti. Tie návrhy a odporúčania sú postavené na základe výsledkov dotazníkového 

šetrenia a jednotlivých rozhovorov zamestnancov a zaoberajú sa tými oblasťami, ktoré boli 

hodnotené od zamestnancov negatívne alebo nižším hodnotením na škále. Odporúčané riešenia 

sú navrhované tak, aby vplývali na zvýšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov, akvizíciu 

nových pracovníkov a stabilizovali fluktuáciu.  

  

http://www.survio.com/
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PRÍLOHY 

Príloha  I – Dotazník 
 

Identifikačné otázky:  

 

1. Vaše pohlavie? 

 muž 

 žena 

 

2. Váš vek? 

 18-30 

 31-40 

 41-50 

 51 a viac 

 

3. Ako dlho pracujete v spoločnosti? 

 0 – 12 mesiacov 

 1 – 2 roky 

 3 – 5 rokov 

 6 a viac rokov 

 

4. Aká je vaša pozícia? 

 operátor 

 metodik 

 vedúci 

dispečer  

 

Otázky týkajúce sa motivácie pracovníkov: 

 

5. Ste za dobre odvedenú pracú pochválený/á od svojho nadriadeného (škála 1-5) 

 

6. Pre lepšie pracovné výsledky je pre vás dôležitá pochvala? 

 

7. Dostávate od svojho nadriadeného dostatočnú spätnú väzbu ohľadom svojej práce? 

 

8. Máte prístup ku dostatku informáciám o spoločnosti?  

 

9.Ste spokojný/á s prácou v spoločnosti? 

 

10.Čo vás v práci najviac motivuje? (3 možnosti) (prémie a fin. odmeny, pochvala a uznanie, 

zamestnanecké benefity, pracovný kolektív, možnosť osobného rastu, dobré pracovné 

podmienky, kariérny postup) 

 

11. Ste spokojný/á s pracovným prostredím, v ktorom vykonávate prácu? 

 

12. Ako hodnotíte pracovný kolektív, v ktorom vykonávate prácu? 

 

13. Ste spokojný/á s firemnými benefitmi? 

 



 

14. Motivujú vás tieto firemné benefity k vyššej pracovnej výkonnosti? 

 

15. Ak by došlo k rozšíreniu firemných benefitov, zvýšila by sa Vaša motivácia? 

 

16. Ste spokojný/á s možnosťami vzdelávania v spoločnosti (školenia, semináre, kurzy)? 

 

17. Ste spokojný/á so mzdou za vykonanú prácu? 

 

18. Myslíte si, že hodnotenie jednotlivých pracovných pozícií je spravodlivo nastavené? 

 

19. Ak by ste mali možnosť zmeniť čokoľvek vo Vašej spoločnosti, pozícií, čo by to bolo 

a prečo? 

 

20.Priestor pre dotazy, pripomienky, komentáre alebo zlepšenia. 

  



 

Príloha  II - Doslovné prepisy 
 

Životné poistenie  

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Vracajú nás na pozíciu nováčkov. Je to strašne demotivujúce.  

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Áno. 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Som celkom spokojná, lebo keď sa pozriem na ľudí okolo mňa tak nedosahujú toľko. 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Dostávame za presčasy. O variabilnej zložke neuvažujem, pretože pri našej práci je to strašne 

neobjektívne. Inak medzi nefinančné benefity patria stravenky a príspevky na nákup v 

rozličných obchodoch. 

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Doteraz bola, ale už nebude. :D 

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Myslím si, že mám a je dôležité vlastne ako odpoviem tým ľuďom. 

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Na tejto pozícií práve nie. Spočívalo by to v tom, v čom sa posunúť ďalej a na základe toho by 

som mala motiváciu. 

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Nemali sme práve čas, kvôli nestíhaniu pracovných úloh. Podľa toho čoho by sa týkalo, tie 

kurzy.  

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Nedostávame spätnú väzbu 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Vedenie ani nevie, čo vlastne robíme, pretože sa presúvajú do iného mesta. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Mimoriadna odmena za rok. 

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Jednorázová finančná odmena. Už len tá odmena hovorí, čo vlastne človek robí. 

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Vyhovuje mi prostredie. Niekedy je problém, keď je niekto vedľa mňa hlasitejší.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Možno by to bolo zaujímavý, ale musela by som si nadrobiť každý deň 2 hodiny a to by asi by 

nebolo až tak možné.  

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Využívame home office už celkom dlho. Jednak ušetríme čas, ale pre mňa osobne je lepšie prísť 

do práce.  

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Psychický kľud a nerobiť súbežne viac vecí.  

B.      Čo vás na práci baví? 



 

Hovory s klientmi. 

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Zmeny v štruktúre. 

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Myslím si, že nemáme veľa možností. Mali sme tu veľa pripomienok no skoro žiadne sa 

nezrealizovali.  

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Nie som dostatočné informovaná o cieľoch podniku. 

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Možno, keby sa nám niekto venoval, tak by to bolo lepšie. 

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

 Nemám dostatok voľnosti pri práci, a nie som otvorená novým pracovným postupom. 

Životné poistenie 

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Prostredí, ľudia, náplň práce a odmeňovanie. 

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Áno 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Som spokojná, práve preto sa snažím posúvať a zlepšovať aby tá mzda bola lepšia. 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Cafetéria, ale nevyhovuje pretože je to len na určité produkty. Viac by mi vyhovovalo, aby som 

mohla nakladať a rozhodovať sa podľa seba. Stravenka a fitko, ktoré nevyužívam. Vysnený 

benefit je 13 plat a môžem ho utratiť za čo chcem ja. 

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Áno 

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Áno 

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Je pre mňa veľmi dôležité. 

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Som otvorená ďalším kurzom.  

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Od vedúceho, s ktorým spolupracuje úzko. Určite sa robia plošné analýzy s ktorých vypadnú 

nejaké výsledky. Tak aj z toho. 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Určite k výkonnosti. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Odmena finančná, formou benefitu, zvýšenie platu. 

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Jednorázová finančná odmena 

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 



 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Viac by sa mi líbilo, keby sme nekukali rovno do okna, občas je to stiesnené. Niekedy v lete 

vypadne klimatizácia. Lepšie by boli tie okná z boku. Problémom sú aj zamestnanci ako sa 

správajú v kuchynke, wc atď. 

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Vyhovuje 10 minút autom od bydliska.  

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Je mi to jedno. 

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Nevyhovuje mi to, kvôli veľkým technickým závadám. A hlavný dôvod je to, že som doma sama 

a chýba mi spoločnosť ľudí. Tu sme vo varu tých vecí.. 

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Ľudia, práce, peniaze. Musí to byť v nejakej rovnováhe. 

B.      Čo vás na práci baví? 

Práca samotná, rôzne odtiene, typy práce. Ako funguje kolektív v práci a odmena. 

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Systémy v ktorých pracujeme.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Do určitej miery áno, máme nejaké porady ohľadom toho. 

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Vzorové call centrum, hrdí kde pracujeme. Spokojný klient, spokojný zamestnanec, spokojná 

firma.  

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Moje vzdelanie, nie je také, ako to urobiť. Trápia nás rôzne technické záležitosti. 

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

Súvisí so systémami, s ktorými pracujeme. Stále sú zložitejšie a menej prehľadné. Nie je to úplne 

ideálne. O nových postupoch hovoríme v tíme a niektoré pripomienky posielame metodikom, 

vedeniu. Môžem dávať nejaké podnety a možno za rok dva sa ten podnet aplikuje.  

Neživotné poistenie 

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Kolegovia a kvôli sebe a chcela som dosiahnuť nejakého cieľu. 

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Áno 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Ja áno. 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Presčasy. Benefit karta na rôzne nákupy v lekárňach, okuliare, zájazdy. Príspevky na penzijko. 

Nikdy som nedostala žiadny príspevok od zamestnávateľa predtým.  

Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Áno 

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Určite. 



 

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Som otvorená sa neustále zlepšovať a aj musíme sa posúvať ďalej od vedenia. 

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Prihlásila som sa, ale nikdy žiadny nebol. A aj tak mám stále toho veľa na práci. 

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Teraz už áno. Osobné schôdzky a tímové schôdzky. 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Teraz už áno. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Na tých osobných schôdzkach. 

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Pochvala. 

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Je to v pohode všetko, ale tlačí ma stolička.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

20 minút šalinou. 

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Som spokojná s pevným pracovných časom.  

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Doma práve nemám na to podmienky, tak si to neviem predstaviť. Radšej chodím do práce a 

doma nie je kolektív. 

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Dobrý kolektív, partnerská rovina s vedúcimi, trénermi a metodikami.  

B.      Čo vás na práci baví? 

Teraz mi nenapadne, ale asi ten kolektív. 

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Nič nemám 

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Tu určite. Komunikácia s vedúcimi a managementom.  

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Počula som o nich, ale nepamätám si ich. A som dostatočné informovaná, ale je to pre mňa 

málo podstatné. 

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Nenapadajú mi návrhy, lebo sa v tom neorientujem. Nechávam to viac študovaným. 

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

 Mám radšej konzervatívne veci.  

Neživotné poistenie - emaily,  

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Hnací motor, aby som makal ďalej a môže to byť vyčerpateľné. Stále obmeňovať aby to bolo 

zaujímavé a rozmanité. 

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 



 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Áno, keďže mám hypotéku. 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Aktuálne áno. 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Poukážka. Je najuniverzálnejšia napr. Do Vaňkovky. Môžem navštíviť akýkoľvek obchod v tom 

obchodnom centre, čo je dobré, či už z daňového hľadiska pre firmu a z môjho, že môžem utratiť 

za čo chcem. Vysnený benefit - Multisport karta, ale kebyže sa zamestnávateľ na ňom kus 

podieľal.  

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Áno 

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Áno 

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Áno, som otvorený takýmto možnostiam 

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Áno občas to prebieha, ale je to skôr taká jednorázovka. Som otvorený novým kurzom, ale nie 

je tu taká možnosť. 

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Dostávame od vedúceho. 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Áno. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Je to individuálne. Aktuálne ma teší, že ma pochváli. Pozornosť formou darčeku, vedenie to 

ocení. 

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Keby to bolo každý mesiac, tak človek by si na to zvykol. Ale keď je to občas, tak tá pochvala 

poteší. Hlavné je, že tá práca bola nejako ocenená vedením, to je to najdôležitejšie.  

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Ja niekedy potrebujem na prácu kľud a niekedy je tu zima, ale prostredie je dobré, čisté. 

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Hodina šalinou, keďže bývam na druhej strane Brna. 

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Raz sme to mali bolo to fajn, ale nebol som úplne spokojný pretože som chodil neskôr a musel 

som byť dlho do večera.  

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Využívam to. Výhodu vidím v cestovaní a mám na to čas a tu nemôžem sedieť v teplákoch. 

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Rozmanitosť, aby to nebola monotónnosť stále opakovanie do kolečka. 

B.      Čo vás na práci baví? 

Práve tá rozmanitosť. 

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Dochádzanie.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 



 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Niektoré procesy sú strašne zdĺhavé a zložité. Formou formulára, dotazníky, obecný dotaz do 

schránky. 

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Áno samozrejme, ale nepamätám sa. Prebieha interná komunikácia, vývesky. Týždenné správy 

len prebehnem, a ak mi to niečo prinesie tak to rozkliknem. 

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Ja som tu dosť dlho, tak som voči tomu negatívny. Pretože to už prebehlo veľa krát a stále nič. 

Ale je to dobré, pretože niektoré veci sa zmenili. 

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

 Je to tu nastavené tá metodika tak, že človek vie čo má robiť. Tie hranice sú pre mňa dobre 

nastavené. Podnety sa zbierajú, ale je tam špatná realizácia. 

Neživotné poistenie - emaily, telefonická komunikácia, chat 

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Spätná väzba, pochvala od vedúceho. Podnety pre zlepšenie.  

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Je dôležitý. Tu máme stabilný príjem s tým nie je problém. 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Áno 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Stravenky dostávame, máme taktiež benefit body u partnerov Českej poisťovni, benefit kartu. 

Mne by sa páčilo kafé zdarma.  

  Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Áno, keďže požiadavky sa striedajú a nie je to monotónne.  

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Áno, môžem si to dostatočne premyslieť pri tom mailu alebo chatu. 

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Áno je tu kariérny poriadok. V spoločnosti chce zamestnanec aj zamestnávateľ, aby sa posúvali 

ďalej. Je to výhodné aj pre mňa aj pre zamestnávateľa.  

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Nevyužívam, možno časom.  

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Áno, od vedúceho a pravidelne máme spolu spätnú väzbu. Sadneme si a máme nejaké aktivity 

na ktorých pracujeme.  

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Som spokojný, pretože môj vedúci má znalosti na to ako ma posunúť a vypichnúť nejaké chyby. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Uznanie, napr. Že mi prišiel dopis zo strany zamestnávateľa. Finančné ohodnotenie.  

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Vnútorný pocit uspokojenia je pre mňa dôležitejší.  

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 



 

Vyhovuje mi open office, môžem sa poradiť s kolegom. Mala by tu byť relax zóna, ale 

nepotrebujem to vyložene. Je to super, teším sa na to, ale nie je to nutné.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Lokalita je super, je tu kľud. Cesta mi trvá hodinu autobusom, ale osobne mi to nevadí. 

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Pre mňa viac vyhovuje, keď to máme dané. 

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Využívam home office. Najväčšia výhoda je že ráno vstanem, oblečiem si tepláky, zapnem 

počítač a ušetrím čas. Je to predsa domáce prostredie, tak mi to vyhovuje. 

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Aby to malo nejaký zmysel, aby som pomohol ľuďom a vnútorné uspokojenie z práce.  

B.      Čo vás na práci baví? 

Pomoc ľuďom, kolektív. Sú tu fajn ľudia. Všetci si pomáhame.  

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Je tu hodne informácií ohľadom práce.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Určite môžem vzniesť nejaký podnet a môžem predať pripomienku cez vedúceho. Otázka je ako 

to dopadne to neovplyvním.  

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Spokojný klient, zamestnanec. Firma. Tento trojuholník. Komunikácia prebieha dobre aj zo 

strany vedúceho aj zo strany tých, ktorý majú na starosti tieto stratégie.  

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Áno, ale nevybavujem si teraz.  

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

Je potrebné pracovať v nejakých mantineloch (zákony, poistné podmienky...). Som spokojný s 

terajším fungovaním, nemám výhrady. 

WC 

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Keď je atmosféra v pohode a bez stresu, kolegovia v práci. 

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Určite. 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Nie som spokojná. Nemusela byť len fixná mzda, ale mohla by byť časť na variabilnú časť. 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Stravenky.  

Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Asi nie, pretože ich často mením tie pozície.  

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Áno, tak určite. 

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Mám stále potrebu sa zlepšovať, kde sa môžem posunúť.  

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 



 

Viem ale nezúčastnila som sa. Keď by bol čas, tak by som sa určite zúčastnila. 

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Pokiaľ je čas áno, ale keď sa nestíha tak nie. Väčšinou osobným rozhovorom.  

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Určite. Formou ústnou, pripomienkami. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Ústna pochvala. 

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Finančná odmena. 

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Občas je niektoré vybavenie zastaralé.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Mohlo by to byť bližšie ku nádražiu. Hodinu a trištvrte, dochádzam z dediny. 

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Som spokojná, najväčšia výhoda je keď mám čas tak prídem alebo naopak. 

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Asi by som ju neprijala, pretože doma nie sú ľudia a tu áno. 

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Aby som sa nestresovala, a dobre si zarobila. 

B.      Čo vás na práci baví? 

Komunikácia s ľuďmi. 

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Keď nejdú systémy, keď to spomaľuje prácu. 

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Áno, trochu ale nie tak závažne. Podám pripomienku na svojho vedúce, ale najprv to preberiem 

z kolegami.  

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Príliš nie. Informácií je až až ale keďže nemám čas tak sa o to nezaujímam. 

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Určite. Ak nápad mám, tak to posuniem ďalej. 

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

Áno.  

Upsell  

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Kariérny posun, provízie, prostredie ľudí. 

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Ani nie toľko.  

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Áno som spokojný. 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 



 

Možnosť straveniek, možnosť vody, kuchynky. Možnosť masáží - vysnený benefit. 

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Ako pre koho, ale pre mňa áno. 

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Určite áno.  

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Áno, má väčšiu motiváciu robiť niečo naviac.  

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Som otvorený kurzom, ale neviem o nich.  

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Myslím si, že áno. 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Je to na báze spätných väzieb.  

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Formou provízií, alebo slovná pochvala/porozumenie. 

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Finančná odmena. 

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Páči sa mi open office a že stoly sú smerované k oknu, čiže je to pekné. Je dobre konštruovaný 

ten priestor.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Bývam 5 minút chôdze a je tu teda dobrá dostupnosť. 

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

100%, môžem si to plánovať podľa seba.  

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Asi nie, pretože to mám kúsok od domu. A u mňa je väčšia produktivita, keď idem do práce.  

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Asi tá flexibilita. 

B.      Čo vás na práci baví? 

Provízie, človek má stále motiváciu sa snažiť. 

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Nejaká monotónnosť, keď si tu celý deň tak to niekedy prestane baviť.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Do určitej miery to možné je. Ústretovosť s manažérom tam stále je, stačí len s ním prehovoriť. 

Formou osobného kontaktu. 

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Kvalitná práca príjemná pre klientov, čo najmenej sťažnosti od strany klientov. Z môjho 

pohľadu som dostatočne informovaný. 

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Nenapadajú ma výrazne nejaké návrhy. Je tam síce veľa byrokracie a legislatívy, ale to si 

myslím, že človek nedokáže nejak ovplyvniť. 



 

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

Neviem, je tu určitý callscript a je to obmedzené časom. Ak by mi to dávalo logický prínos, tak 

určite som otvorený novým pracovným postupom. 

Upsell  

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Podmienky, ktoré by ma mali motivovať. Lepšie ohodnotenie, plat, benefity alebo osobný pocit 

byť dobrý. 

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Áno. 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Nie som úplne nadšená, ale dá sa. Šlo by to určite zmeniť. Osobne by som navrhla menší fix a 

zrazenie provízií. 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Multisport, pre rodiny príspevky. Využívam stravenky.  

Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Pre mňa ani nie. 

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Tak určite 

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Som otvorená možnosti kariérneho rastu. 

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Nezúčastnila som sa, ale keby som vedela o nich, tak určite by som sa zúčastnila.  

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Áno. 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Formou porady alebo posedenia. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Jednorázová finančná odmena. 

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Vyhovuje mi to v mojej pozícií. Možno aby vedúci nesedel s nami. 

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Páči sa mi lokalita, ale bývam ďaleko. Minimálne 40 minút šalinou mi to trvá. 

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Človeka to motivuje viac motivovať a nie je taký z toho nešťastný, že ráno vstane a nemusí byť 

do 6 v práci. 

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Určite áno, človek môže pracovať z domu a je tak lepšie naladený. Pre mňa to je lepšie. 

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Peniaze a kolektív.  

B.      Čo vás na práci baví? 

Čisto kvôli kolektívu. 

C.      Čo vás na práci nebaví? 



 

Že voláme to samé dokola a že tu nie je možnosť kariérneho rastu.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Každý tu môže niečo zmeniť. Formou porady s vedúcim.  

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Prioritou je vždy klient, dobre sa chovať, vyjsť mu v ústrety. Nie som dostatočné informovaná 

zo strany managementu.  

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Lepšia komunikácia medzi vedúcim a ostatnými kolegami. 

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

 Jak sa to vezme, ale asi áno a záleží na situácií.  

Retencie  

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Nejaké ohodnotenie, či už finančné alebo benefity, na základe pracovných úspechov. 

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Áno. 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Ja si myslím, že je primerané k tomu, čo robím.  

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

 Máme fixnú časť, práve preto aby sme boli ku klientom proklientsky, a nešli cez mŕtvoly. 

Finančné sú určite jednorázové mimoriadne odmeny (štvrťročne). Medzi nefinančné by som 

povedal, že vedúci nás motivuje k lepším výkonom, napr. Že ak dosiahneme určité výsledky, tak 

môžeme odísť o 3 hodiny v piatok skôr domov. 

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Zaujímavou by som ju nenazval, je to proste jednoduchá práca. 

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

No áno.  

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Pracujem na tom, som taký typ človeka, že vo všetko chcem byť najlepší. 

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Počul som, ale nejakým spôsobom sa to nedostalo ku mne, resp. Som sa o to nezaujímal. 

 2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Každý týždeň sa stretnem s vedúcim tímu a riešime konkrétne veci. 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Jasné, či už finančne a stále mám možnosť sa neustále zlepšovať. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Kariérny postup, kde sa posúvame na základe dobrých výsledkov.  

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Teraz v mojej situácií by bola finančná odmena.  

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 



 

Jednou z výhod je, že keď potrebujem nejakú radu, tak to dostanem ihneď pretože tu funguje 

open office. Na druhej strane keď mám takú náladu, že sa nechcem s nikým baviť, tak mi to 

príde obťažujúce.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Lokalitu a dopravu hodnotím výborne, zaberie mi to zhruba 8 minút pešo.  

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Jasné, že by som si prišiel kedy chcem a riadil by som si to sám. 

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Ja to nevyužijem, pretože bývam blízko práce, ale kebyže som musel dochádzať tak určite.  

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Neklamať ľudom, hovoriť im pravdivé fakty a presvedčiť ľudí na moju stranu.  

B.      Čo vás na práci baví? 

Argumentovanie, keď človek so mnou nesúhlasí a povedať mu dôvody, že to ta nie je a nakoniec 

ešte so mnou bude súhlasiť je pre mňa dôležité. Aby tomu klienti porozumeli. 

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Niekedy to, že je toho na mňa moc. Hlavne keď je toho veľa na práci.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Určite áno, už sa mi to stalo a fakt sa to riešilo aj na porade a došlo teda k zmene. 

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Poznám, ale dosť okrajovo. Cítim sa čiastočne byť informovaný.  

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Určite ma niečo napadne, a rieši sa to na poradách a pokúšame sa to nejako zmeniť. 

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

Mám dostatok voľnosti, ale sú tu ako všade pravidlá ktoré musím dodržiavať. Niektoré veci 

ktoré nefungujú by som určite zmenil, ale na druhej strane je to tu zatiaľ v poriadku. 

Životné poistenie 

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Možnosť kariérneho postupu nielen callcentra ale celej poisťovni.  

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Áno 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Spokojná som, ale vždycky to môže byť lepšie.  

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Príspevky na penzijne pripoistenie, životné poistenie. Zľavy na produkty poisťovni. Cafetéria.  

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Určite. 

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Určite každý za seba aj za firmu, pretože ju zastupujeme. 

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Áno, už som 2 krát postúpila na vyššiu pozíciu. Chystám sa na ďalší kariérny postup.  

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 



 

Sú zaujímavé, ale sme limitovaný časom, takže nie je možnosť sa ich zúčastniť. A keď je tam tá 

možnosť, tak len mimo pracovnú dobu.  

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Dostávame pravidelne aj od iných vedúcich, čiže sme predávaný celému managementu, čiže je 

tam spätná väzba. 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Určite. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Formou spätnej väzby, kedy nám vyzdvihne ako sa nám darí a v akej oblasti. Sú aj mimoriadne 

odmeny vybraným operátom za najlepšie výsledky. 

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Finančná odmena. 

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Mne osobne vyhovuje otvorený priestor, nie je tu nič stiesnené. Vo väčšine callcentier to práve 

nie je.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Lokalita je super, dochádzam autom, ale chýba tu parkovisko. 20 minút. 

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Asi nie, pretože mám obmedzenie kvôli dieťaťu. 

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Osobne nevyužívam. Chýbajú mi kolegovia okolo. 

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Rôznorodosť a dôležitá je aj stabilita príjmu. A ešte aby som mala z toho dobrý pocit. 

B.      Čo vás na práci baví? 

Rôznorodosť a pomoc ľuďom, že im vyriešim daný požiadaviek. 

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Bohu vďaka som ešte nenašla niečo, čo by ma nebavilo, už som tu práve 3 roky.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Určite. Máme možnosť vzniesť akékoľvek pripomienky či už z prevádzky alebo čokoľvek, čo nás 

napadne. Každý ten podnet je dojednaný alebo vyriešený. Formou schránka metodikou alebo 

procesní pracovník. 

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Máme tu nastavené hodnoty a ciele podniku. 

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Vždycky sa dá niečo vylepšiť, ale teraz ma nenapadne. 

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

Voľnosť určite máme, nemáme striktné postupy, čo máme hovoriť.  

Upsell  

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Priaznivá pracovná atmosféra, finančná zložka 

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 



 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Je dôležitá, nie som typ na voľnej nohe.  

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Som. 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Provízie teda variabilná zložka. Vianočné večierky, stretnutia so zákazníkmi, rôzne prednášky.  

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Baví ma táto pozícia. Keď to mám pestré a strieda sa to tak ma to baví.  

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Mám zodpovednosť a cítim ju aj v sebe. Mojím cieľom je práve robiť prácu dobre a potom 

vlastne nesiem aj za ňu zodpovednosť.  

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Mám možnosť, aktuálne je zavedený kariérny poriadok. A sledujem to pravidelne a sme 

motivovaný aj z vedenia. 

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Sú poskytované vzdelávacie kurzy a každý zamestnanec má nárok ich využívať. (počítačové, 

jazykové, odborné, osobnostné) 

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Porád, ústnou osobnou formou. 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Určite. 

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Slovnou formou, pochvalou a samozrejme províziami.  

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Preferujem uznanie slovné, takže pochvala. To ma teší viac, keď je fakt osobná. 

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Kladne hodnotím, pracujem s ľuďmi, takže mi vyhovuje, že mám ku každému prístup. Pracujem 

v dianí. Na druhú stranu každý máme svoj priestor. Viac zasadacích miestností, kde sa dajú 

konať porady. 

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Zaberie mi to 40 minút, je to v pohode. Je to znesiteľné.  

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Môžem si určovať, akú činnosť budem vykonávať. Mám ich práveže viacej. Podľa preferencií, 

čo ponáhľa. Ale určovať sa čas, kedy môžem prísť, to nemôžem.  

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Už som pár krát home office využila a rozhodne je to dobré a budem toho využívaj aj naďalej. 

Eliminácia času príchodu je hlavnou výhodou a väčší kľud. Je to pre mňa veľmi dôležité.  

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Pracovné prostredie a kariérny posun. Tak z 20% ma to stresuje.  

B.      Čo vás na práci baví? 

Rozvoj operátorov, pomáhanie klientom v ich zabezpečení na dôchodok, obsah práce, že je 

pestrý.  

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Pokiaľ práca skĺzne do jednotvárnej činnosti opakujúcej sa stále dokola a dokola.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 



 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Myslím si, že áno.  

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Proklientsky prístup, funKčné produkty a pre nich prospešné. Trvalo udržateľný rozvoj. Som 

dostatočne informovaná, bežia rôzne články, analýzy, ktoré sú dostupné všetkým. Zaujímam sa 

o to a je dobré sa o to zaujímať.  

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Zlepšiť stravovanie v našej jedálni. Mohlo by sa redukovať množstvo produktov cez 

sprostredkovateľov a rôzne 3. Strany. Môže to skreslovať informácie klientovi. Radšej by som 

preferovala priamu cestu na toho klienta. Klient a inštitúcie.  

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

Mám rozhodne, koľko potrebujem. Keď mám nejaké návrhy, tak s nimi prídem a nie je problém 

ich zaimplementovať. 

Upsell 

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Plat, možnosť sa vyjadriť k chodu tej organizácie. 

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Áno, ale cez to všetko uvítam rôznorodosť cez fixný plat a čo môžem ovplyvniť je vďaka 

variabilnej zložke.  

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Áno, som.  

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

Dostávame pravidelne stravenky a necháme prispievať od zamestnávateľa na penzijné 

pripoistenie, alebo rôzne na kultúru, šport. Môj vysnený benefit by bol keby po polhodinovom 

obede, bol polhodinový čas na relax.  

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Áno je, každý deň sa človek dozvedá nové veci. Je v kontakte s rôznymi ľuďmi. Určite je 

zmysluplná, mňa naplňuje.  

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Určite, a práve na tých stretnutiach sa dozvedáme, ako som danú situáciu v hovore zvládla a 

akým spôsobom som ju vyriešila.  

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Dá sa vypracovať aj v rámci operátora na staršieho operátora. A práve pracuje sa na tom, aby 

aj v mojom tíme boli zamestnanci zaradený do jednotlivých kategórií kariérneho rastu.  

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

Využívala by som ich, ale paradoxom je, že nie všetky kurzy sú v Brne, ale v Prahe s tým je 

potom spojené cestovanie. Je to teda potom obmedzené tie kurzy na Brno.   

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Určite. Z vedúcim stretávame každé dva týždne. Raz sa berú v dotaz hovory, teda počúvanie 

hovorov a potom druhé sedenie sa berie technická stránka, jednotlivé výsledky tímu 

porovnávané s ostatnými.  

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 



 

Vnímam to aj v tom zmysle, že ak mám nejaký hovor s ktorým som si nemala rady, alebo ktorý 

by som chcela rozobrať, tak to môžem kedykoľvek s vedúcim zanalyzovať.  

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Jednak je to finančnou formou a ústnou pochvalou.  

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Finančná odmena.  

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Vyhovuje mi okolie pracoviska. V mojom okolí sú práve aj konzultačné miestnosti a veľmi často 

sa stáva, že kolegovia rušia.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Mám to veľmi blízko. 20 minút pešo, ale električka býva veľmi často preplnená, 8 minút to tak 

cca zaberie.  

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Je možnosť po dohovore s vedúcim si to nastaviť podľa seba. Pracujem práve 6 hodín, tak to 

musím splniť za deň. 

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Ja nevyužívam a ani o to nemám záujem. Mám problém práve s technickým zázemím a hlavne 

mi vyhovuje ráno vstať, obliecť sa a ísť do práce. Lepšie ako ostávať doma.  

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Podpora vedúceho, kľud a zázemie. 

B.      Čo vás na práci baví? 

Keď sa mi podarí klienta presvedčiť o niečom čo nechce. A nakoniec predsa so mnou súhlasí a 

dohodneme sa na nejakej zmene.  

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Irituje ma, keď klienti sa zachovávajú neľudsky, potom sa ten hovor vymyká štandardom. 

Nakoniec tie informácie klient nemá a je to znepokojúce.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Určite áno. Dá sa komunikovať jednak cez vedúceho tímu o určitých zmenách a dá sa zájsť aj 

za vyšším manažérom.  

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Spokojný klient. Urobiť všetko pre jeho spokojnosť. Pravidelne raz za týždeň posiela vedenie 

formou emailu. U mňa to je na pasívnej úrovni, len to preletím očami.  

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Nikdy som sa nad tým nezamýšľala. Som spokojná ako to aktuálne je.  

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

Určite áno. Skôr z titulu môjho postavenia by som navrhla metodike nejaké postupy. Konkrétne 

akým spôsobom ako viesť hovor. Aký callscript aby som bola spokojná ja a zároveň aby to 

spĺňalo všetky metodické štandardy.  

Upsell  

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Keď je tá práca zaujímavá a mzda.  

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 



 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Myslím si, že je to pre každého dôležité, hlavne keď máš rodinu. 

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

To čo si zarobím, som spokojný ako brigáda.  

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

 Stravovanie, fitko, multisport. HPP-príspevok zamestnávateľa na penzijné pripoistenie. 

Vysnený benefit auto. :D 

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Možno z toho, že ťa to naučí komunikovať s ľuďmi.  

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Necítim sa. Všetko to podľa mňa nesie firma.  

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Je to možnosť kariérneho rastu, ale ja ako brigádnik o to nemám záujem. Lebo nechcem v tejto 

oblasti ďalej pokračovať.  

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

 Neviem o nejakých daných kurzoch.  

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Snažia, vždy je tu priestor, kedy sa môžem spýtať.  

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej spokojnosti? 

Nemám úplne taký pocit.  

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Tak príde za mnou vedúci a povie mi na rovinu, že to bolo v poriadku a páčilo sa mi to. Pochvala 

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Finančná odmena.  

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Ja som tu spokojný, pokiaľ sa naokolo neohovára. Je to rušivé a nemalo by sa to.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Trvá mi to polhodinu a vkuse sa tam mačkám v šalinách.  

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Ja som veľmi spokojný, keďže popri škole sa to dá stíhať.  

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Určite by som si to prial. Keďže na mojej pozícií to je tak, že sa všetko človek naučí. A hlavne 

by som ušetril každý deň hodinu.  

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

Vyjsť s klientmi, vzájomné pochopenie a keď sú klienti nepríjemní tak sa nerozčúliť. Ísť hovor 

k hovoru, nenechať sa zdeptať, keď sa nedarí.  

B.      Čo vás na práci baví? 

Komunikácia s kolegami a to, že mi tá komunikácia s klientmi niečo dala do života.  

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Na druhú stranu, keď sú klienti otrávení a mám z toho pocit, že ich otravujem.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Myslím si, že by sa tu dalo. Sú tu otvorený týmto možnostiam.  



 

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Nenapadne mi teraz nič. 

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Možno keby nám dávaj spätné väzby, ľudia ktorí to naozaj zažili a nie len teoretici.  

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

 Myslím si, že tam voľnosť je. Treba sa niečo držať vždy, ale voľnosť tam je. Som otvorený aj 

novým možnostiam.  

WC 

Čo znamená motivácia na pracovisku? 

Forma pochvaly.  

1. Aká je motivácia zamestnancov a akým spôsobom sú v súčasnosti motivovaný? 

 Z hľadiska vonkajších motivačných zložiek (hmotných odmien)? 

A.      Je pre vás dôležitá stabilita príjmu? 

Životne nie, pre zábavu áno.  

B.      Ste spokojný so svojou mzdou za vykonanú prácu? 

Áno som. 

C.      Dostávate nejaké ďalšie finančné a nefinančné benefity? 

 Stravenky. Multispor karta.  

 Z hľadiska vnútorných motivačných zložiek 

D.      Hodnotíte vašu pracovnú pozíciu, že je zaujímavá? 

Je pestrá tak prvý polrok, dlhodobo to prechádza do takej monotónnosti. Potom som už ako 

robot.  

E.       Máte zodpovednosť za prácu, ktorú vykonávate? 

Vnútrone aj áno, ale vo výsledku ani nie.  

F.       Je na danej pozícií možnosť kariérneho rastu? 

Hovorí sa o tom, ale neverím tomu moc.  

G.      Sú poskytované rôzne vzdelávacie kurzy? 

 Ak by boli pre mňa zaujímavé a prínosnú tak prečo nie.  

2. Ako vzťahy s vedením ovplyvňujú motiváciu zamestnancov? 

A.      Dostávate od svojho vedenia spätnú väzbu, ako robiť prácu kvalitnejšie či lepšie? 

Rika se to tak, ale nepovažujem ju za to, tú spätnú väzbu. 

B.      Ste zo strany vedenia podporovaný k lepšej výkonnosti? 

Musím si o to povedať, inak by som asi nebola.  

C.      Ak ste zo strany vedenia pozitívne ohodnotený. Akou formou? 

Pouze to pochvalou. Ostatné je na mne v závislosti, koľko si zarobím.  

D.      Bolo by pre Vás ako odmena za splnenie určitej úlohy významnejšie skôr uznanie, 

pochvala zo strany vedenia alebo finančná odmena? 

Keby dostanem finančnú odmenu tak by ma to potešilo, ale v prvom rade to je pochvala.  

3. Ako vplýva pracovné prostredie na motiváciu zamestnancov? 

A.      Ako hodnotíte svoje pracovné prostredie? Navrhli by ste nejaké zlepšenie v tejto oblasti? 

Open office nemám veľmi rada, ale tým že je to brigáda tak je to OK.  

B.      Ako hodnotíte dopravu a lokalitu, kde sa pracovisko nachádza? 

Z toho centra je to veľmi dobre dostupné, vyjde to okolo tých 20 minút šalinou.  

C.      Uvítali by ste flexibilný pracovný čas? 

Vyhovuje mi to tak, ako to je čiže keď chcem ísť do práce tak idem ak nie tak nie.  

D.      Je na vašej pozícií možnosť práce z domova? Prijali by ste ju? 

Na brigádnickej pozícií asi nie, lebo by som sa nedokázala donútiť.  

4. Ako charakter práce ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 



 

A.      Čo je pre vás na práci dôležité? 

To prostredie, ale hlavne ľudia/kolektív.  

B.      Čo vás na práci baví? 

Kolektív, ale aj komunikácia s klientmi a práca s ľuďmi.  

C.      Čo vás na práci nebaví? 

Stereotyp a to je asi všade.  

5. Ako organizačná štruktúra ovplyvňuje motiváciu zamestnancov? 

A.      Myslíte si, že máte možnosť zmeniť svojimi pripomienkami alebo návrhmi veci v podniku? 

(pracovné postupy, systém práce)? 

Asi záleží na ktorej funkcií, z môjho hľadiska ako brigádnika tak nie.  

B.      Aké sú podľa Vás ciele podniku a hodnoty podniku? Cítite sa byť dostatočne informovaný 

o stratégiách a cieľoch podniku, ktoré vplývajú na Vašu prácu? 

Okrajovo. Spropagovať aby bol v očiach ľudí, tým najlepším podnikom. Nie som dostatočne 

informovaná. 

C.      Napadajú Vás niekedy návrhy na to, ako by sa dalo vylepšiť niektoré veci v podniku. Robiť 

ich lepšie? 

Kedy si to tak bolo, ale teraz to už nemá cenu, pretože aj tak nedôjde k žiadnej zmene.  

D.      Myslíte, že máte pri riešení úloh dostatok voľnosti, aby ste skúsili nové pracovné postupy? 

Myslím si, že máme pevne stanovené hranice. 


