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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je návrh změn v motivačním systému ve vybrané 

společnosti. Prostřednictvím analýzy dokumentů společnosti, dotazníkového šetření  

a strukturovaného rozhovoru je analyzován současný motivační systém a jeho účinek na 

úroveň motivace pracovníků. Na základě provedeného empirického výzkumu jsou 

zpracovaný konkrétní návrhy vedoucí k optimalizaci pracovního výkonu, zvýšení 

úrovně motivace pracovníků a tím i posílení pozice společnosti na trhu. 

 

Klíčová slova 

Motivace, hodnocení, odměňování, motivační systém, telefonní bankéř 

 

Abstract 

The subject of the thesis is the design of changes in the incentive system in the selected 

company. Through the analysis of company documents, questionnaires and structured 

interviews is analyzed the current incentive system and its effect on the level of staff 

motivation. On the basis of empirical research are elaborated concrete proposals to 

optimize employee performance, increase the level of staff motivation and thereby 

strengthening the company's position in the market. 
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ÚVOD 

 

Znalost motivace zaměstnanců je jednou z klíčových rolí v řízení lidských zdrojů  

v organizacích po celém světě. Po období, kdy člověk hrál úlohu pouze výrobního 

nástroje, nastupuje etapa, kdy se člověk stává tím nejdůleţitějším článkem a kapitálem 

kaţdé organizace, a proto je otázka poznání motivace zaměstnanců důleţitým krokem  

k naplňování jejich cílů.  

 

Motivování je povaţováno za nejlevnější způsob, jak zvýšit produktivitu podniku, 

jelikoţ pouze motivovaný zaměstnanec je zárukou kvalitní a dobře odvedené práce. 

Vytvoření efektivního motivačního programu nepochybně stojí mnoho času a úsilí, to se 

však můţe mnohonásobně vrátit v podobě motivovaných pracovníků, kteří se přičiní 

svojí prací o úspěšný rozvoj organizace. 

 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout změny v motivačním systému konkrétní 

pracovní skupiny Klientského centra České spořitelny, a.s., které povedou ke zvýšení 

efektivity a kvality práce, posílí zaměstnaneckou loajalitu, zvýší úroveň motivace 

pracovníků a úspěšně tak přispějí k upevnění a posílení pozice vůdčí banky na trhu. 

 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části práce, se věnuji 

problematice motivace pracovníků a její provázaností s pracovní spokojeností  

a pracovním výkonem, následně pak systému hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

Druhá, analytická část práce, je zaměřena na konkrétní společnost, ve které jsem 

prováděla výzkum. Při zjišťování informací o motivačním systému společnosti jsem 

pouţila několik výzkumných metod. Analýzou dokumentů byly získány informace  

o společnosti, její historii a činnostech, především pak informace o motivačním 

systému, který je ve společnosti vyuţíván.  

 

S ohledem na rozsah diplomové práce jsem soustředila svou pozornost na konkrétní 

pracovní skupinu Klientského centra České spořitelny, a.s. Poţadované informace 

získané v přímé interakci s respondentem jsem uskutečnila s vedoucím pracovníkem 

formou strukturovaného rozhovoru. Jako další metodu výzkumu jsem pouţila 
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dotazníkové šetření. Pro sběr relevantních informací byl zpracovaný dotazník předán 

nejen respondentům z konkrétní pracovní skupiny, ale také dalším zaměstnancům 

napříč celého Klientského centra. Na závěr analytické části práce jsem shrnula výsledky 

dotazníkového šetření a identifikovala tak oblast, která nepůsobí účinně na motivaci 

zaměstnanců a tou je hodnocení zaměstnanců. 

 

Nejdůleţitějším výstupem celé práce je pak návrhová část, ve které jsou zpracovány 

konkrétní návrhy na zlepšení současné situace.  Prvním návrhem je změna ve způsobu 

měsíčního hodnocení zaměstnanců. Zpracovala jsem nový formulář pro kvalitativní 

hodnocení hovorů, včetně rozboru jednotlivých stupňů výkonů v rámci dané oblasti 

hodnocení, kterým se budou zaměstnanci i vedoucí pracovník při vyplňování tohoto 

formuláře řídit. Hodnocení bude přeneseno v první fázi na pracovníka. Následuje návrh 

změn ve čtvrtletním hodnocení zaměstnanců, které má přímou návaznost pro vyplácení 

bonusů.  Závěrečná část práce je zaměřena na časový plán zavedení změn a ekonomické 

zhodnocení návrhů. 

 

Praktické vyuţití zpracovaných návrhů je podloţeno mou dlouholetou zkušeností za 

dobu působení ve společnosti a jsem tak přesvědčena o dobré moţnosti implementace 

zpracovaných návrhů. 
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 
Cílem mé diplomové práce je navrhnout změny v motivačním systému konkrétní 

pracovní skupiny Klientského centra České spořitelny, a.s., které povedou ke zvýšení 

efektivity a kvality práce, posílí zaměstnaneckou loajalitu, zvýší úroveň motivace 

pracovníků a úspěšně tak přispějí k upevnění a posílení pozice vůdčí banky na trhu. 

 

Hodnocení a odměňování zaměstnanců vychází z jejich pracovního výkonu, na základě 

toho by se měla společnost snaţit nastavit tento systém tak, aby byl motivující a hlavně 

spravedlivý ke všem zaměstnancům. Provedení určitých změn v motivačním systému 

by mělo vést ke zvýšení motivace, omezení odchodu kvalifikovaných a loajálních 

zaměstnanců ke konkurenci a ve výsledku i ke zvýšení produktivity práce. 

 

V teoretické části uvádím základní teoretické poznatky z oblasti motivace a stimulace. 

Představila jsem nejvýznamnější teorie motivace a charakterizovala systém hodnocení  

a odměňování zaměstnanců. Dále jsem popsala základní informace o společnosti, její 

historii, současnost, hlavní činnosti a především nastavený motivační systém  

v analytické části práce. Popsala jsem postup získávání a výběr pracovníků, organizační 

strukturu a s ohledem na rozsah diplomové práce jsem soustředila svou pozornost na 

jednu konkrétní pracovní skupinu Klientského centra, u které jsem se zaměřila také na 

popis pracovního místa. V další části analýzy jsem se koncentrovala na odměňování 

telefonních bankéřů v Klientském centru. Celková odměna pracovníků se skládá  

z finanční i nefinanční sloţky odměňování. Obsahuje nastavení základních mezd, 

variabilních sloţek (bonusů), benefity a firemní kulturu. 

  

Dále jsem se při analýze zaměřila na hodnocení telefonních bankéřů. Hodnocení má 

podobu formálního a neformálního hodnocení, kdy formální hodnocení se provádí 

v měsíčním, čtvrtletním a ročním intervalu. Několikrát do roka se také vyuţívá 

k hodnocení telefonních bankéřů externí firma. Hodnocení je napojeno na odměňování 

telefonních bankéřů. Výhodou tohoto propojení je průběţná komunikace zaměstnance 

s vedoucím a motivace zaměstnanců pro další práci a osobní rozvoj.  
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Ve výzkumné části jsem se dotazovala respondentů na jejich vztah ke společnosti  

a podmínky jejich práce, systém odměňování a způsob hodnocení ve společnosti. 

Slabiny v motivačním systému společnost byly identifikovány ve způsobu hodnocení 

telefonních bankéřů, které účinně nepodporuje jejich motivaci.  

 

V návrhové části jsem se proto zaměřila na oblast hodnocení, kde jsem předloţila 

návrhy změn v měsíčním a čtvrtletním hodnocení telefonních bankéřů. Součástí 

návrhové části je časový plán zavedení změn a ekonomické zhodnocení návrhů. 

 

Jako metodu pro zpracování práce jsem zvolila analýzu, která rozčleňuje zkoumaný 

objekt na jednotlivé části, aby umoţnila odhalit strukturu objektu a oddělit podstatné 

informace od nepodstatných. Po provedené analýze je zapotřebí provést syntézu, tedy 

sjednocení částí informací v jeden celek. V práci jsem dále vyuţila indukci, tedy 

přechod od jednotlivých faktů k obecným tvrzením a dedukci, čili odvození výroků  

z jiných tvrzení (premis).
1
  

 

V diplomové práci je proveden empirický výzkum, formou dotazníkového šetření,  

s cílem získání klíčových informací od zaměstnanců, které pomohou při sestavování 

návrhů změn v motivačním systému společnosti. Důleţité je mít co největší datový 

soubor pro následné statické zhodnocení, tedy dotazníkem podrobit co nejvíce 

zaměstnanců. Této zásady jsem se drţela, a proto jsem dotazník předala nejen konkrétní 

pracovní skupině, pro kterou budou následně zpracovány návrhy změn v motivačním 

systému, ale také dalším 70 pracovníkům napříč celého Klientského centra. V rámci 

empirického výzkumu jsem také vedla strukturovaný rozhovor s vedoucím 

pracovníkem. 

 

 

 

  

                                                 
1
 POKORNÝ, J. Předdiplomní seminář, s. 21-32. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Motivace zaměstnanců je součástí problematiky řízení lidských zdrojů, které je jádrem  

a nejdůleţitější oblastí celého podnikového řízení, jelikoţ lidské zdroje uvádějí do 

pohybu ostatní zdroje a determinují jejich vyuţívání.
2
 

 

„Řízení lidských zdrojů tvoří tu část podnikového řízení, která se zaměřuje na vše, co se 

týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, 

jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních 

schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, podniku  

a spolupracovníkům a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho 

personálního a sociálního rozvoje.“
3
 

 

V následující kapitole se detailněji zaměřím na vybrané oblasti řízení lidských zdrojů, 

především na motivaci pracovníků, systém hodnocení a odměňování zaměstnanců.  

 

 

2.1 Motivace 

 

Pojem „motivace“ je odvozený od latinského slova „movere“, coţ znamená hýbat se, 

pohybovat se. Je označením pro všechno, co způsobuje určitou aktivitu člověka. Kaţdý 

dospělý člověk vědomě i podvědomě vyvíjí aktivity, aby uspokojil své potřeby. Obecně 

lze říci, ţe mezi prioritní potřeby patří potřeba potravy, vody, spánku a „střechy nad 

hlavou“. Jako sekundární je pak moţné označit například potřebu sebeúcty, 

společenského postavení, přátelství, úspěšnosti a sebeuplatnění.
4
 

 

                                                 
2
 CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování: manažerské chování a zvyšování 

efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací, s. 23. 
3
 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, s. 11. 

4
 VÁGNER, I. Management z pohledu všeobecného a celostního, s. 311. 
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„Motivaci lidské činnosti, tedy motivaci všech aktivit člověka, včetně konkrétních forem 

jeho pracovního jednání, chápeme jako jednu ze základních osobnostních substruktur, 

současně však i jako podstatnou část dynamiky osobnosti.“
5
 

 

V obecné rovině je smyslem motivace nenásilné vytvoření pozitivního přístupu 

k nějakému výkonu či typu chování.
6
 Z pohledu managementu je pak motivace 

procesem působení mezi subjekty managementu, ve kterém subjekty s vlastnickou či 

vyšší manaţerskou způsobilostí vyuţívají motivy a potřeby
7
 druhých lidí s úmyslem 

zvyšovat jejich výkonnost a dosahovat stanovených cílů společnosti.
8
 Je přitom důleţité 

si uvědomit, ţe kladný vztah pracovníka k nějaké úloze obvykle vzniká buď proto, ţe 

její splnění je spojeno se ziskem hodnot přicházejících zvenčí (např. finanční odměny), 

anebo proto, ţe její splnění je v souladu s vnitřním vyladěním daného pracovníka. 

Pracovní úkol je tedy plněn buď pod vlivem vnějších podnětů, tzv. stimulů, nebo pod 

vlivem vnitřních pohnutek, tj. motivů.
9
 

 

2.1.1  Zdroje motivace
10

 

K tomu, abychom pochopili motivaci lidského chování, je třeba si vysvětlit, jak vlastně 

motivace vzniká. Mezi základní zdroje motivace, tj. ty skutečnosti, ze kterých motivace 

pramení, zahrnujeme: potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a ideály. 

 

 Potřeby 

Mezi nejvýraznější síly utvářející motivaci patří potřeby, které vnímáme jako 

vnitřní stavy napětí. U člověka vyvolávají tendence k odstranění tohoto napětí. 

 

  

                                                 
5
 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 210. 

6
 PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, s. 14.  

7
 Motivy a potřeby jsou příčinou lidského chování a jednání. Motiv je pohnutkou chování a jednání, která 

je určena jistým vnitřním faktorem. Potřeba je pak stav nedostatku něčeho, co je nutné nebo ţádoucí 

uspokojit. 
8
 VÁGNER, I. Management z pohledu všeobecného a celostního, s. 311. 

9
 PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, s. 14. 

10
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 365 - 370. 
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Členění potřeb: 

 

o potřeby primární (biologické, fyziologické, vrozené) spojené s činnostmi 

a funkcemi lidského těla (potřeba vody, kyslíku, potravy atd.), 

o potřeby sekundární (sociální, společenské, psychogenní) - spjaty s nutností 

budování vztahů či sociálního zázemí, kulturním vyţitím, profesním ţivotem 

(potřeba lásky, přátelství, dominance, seberealizace atd.) 

 

Vztah mezi nedostatkem (nadbytkem), potřebou, motivací a jednáním či chováním 

člověka, je moţné definovat tímto způsobem: nelibě pociťovaný stav napětí vyvolává 

tendenci k odstranění tohoto napětí. Vede tedy zpravidla k činnosti odstraňující tento 

nedostatek a tím i k uspokojení potřeby.
11

 

 

Obr. 1: Znázornění vztahu nedostatku, potřeb, motivace a chování člověka 

Nedostatek 

(nadbytek) 
 Motivace  

Na cíl 

zaměřená 

činnost 
 

Odstranění nedostatku 

(nadbytku) 

Zdroj: BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 245. 

 

 Návyky 

V průběhu ţivota kaţdý jedinec uskutečňuje určité činnosti častěji neţ ostatní. 

Zabývá se jimi pravidelně, opakovaně a ve specifickou chvíli nebo dobu, coţ 

vede k jejich automatizaci a zafixování. Těmto stereotypům říkáme návyky, 

naučené vzorce chování podnícené vnitřním tlakem k určité činnosti v konkrétní 

chvíli. Jsou výsledkem výchovy a vlastního sebeutváření. 

 

 Zájmy 

Zájem se dá specifikovat jako trvalejší zaměření pozornosti jedince na konkrétní 

činnosti, předměty či jevy, které mu přinášejí uspokojení či ho jinak obohacují. 

Zájmy jsou motivy, zdroji činností i výsledné produkty vedoucí k utěšení potřeb. 

Významným aspektem projevu zájmů u kaţdého jedince je samotná existence 

zájmu, šíře, hloubka a stálost zájmové orientace. 

 

                                                 
11

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 244 - 245. 
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 Hodnoty 

V kaţdodenním ţivotě se člověk setkává s novými skutečnostmi, na které ať 

úmyslně nebo ne si utváří názor a hodnotí je. Přiřazování tohoto určitého 

významu či důleţitosti určitému jevu se děje zároveň s průběhem poznávání  

a proţívání. Hodnoty jsou silně subjektivně ovlivněny - mají smysl pro 

konkrétního člověka, který si je vytváří. S kaţdým dalším určením významnosti 

situace či věci se rozšiřuje osobní hodnotová mapa člověka, která má vliv na 

individuální jednání, proţívání a motivaci. Mezi obecně platné hodnoty patří 

zdraví, rodina, děti, práce, přátelství, vzdělání, společenské postavení, peníze, 

upřímnost, věrnost, láska, pravda, svoboda, úspěch atd. Na rozdíl od zájmů mají 

hodnoty individuálně normativní charakter - jsou přijímány jako osobní 

specifická pravidla. 

 

 Ideály 

Ideál chápeme jako určitou představu něčeho chtěného, hodnotného, co si 

člověk dává za vzor či cíl svého snaţení a usilování. Ideály mají mnoho podob 

např. cíle ţivotní, osobní, pracovní apod. Opírají se o působení vlivu okolí na 

vývoj a utváření osobnosti člověka. 

 

2.1.2  Motivace a stimulace 

 

Pro pochopení problematiky motivace je třeba objasnit následující pojmy. 

 

Motiv  

Představuje určitou jednotlivou vnitřní psychickou sílu - popud, pohnutku. Můţe být 

chápán jako psychologická příčina či důvod určitého chování či jednání člověka, 

individualizuje jeho proţívání a dává jeho činnosti psychologický smysl. Obecně platí, 

ţe motivy orientované stejným, resp. podobným směrem, se vzájemně posilují (jakoby 

sčítají), a tím podporují vznik a průběh motivované činnosti, naopak motivy protikladné 

se mohou vzájemně oslabovat a tak motivovanou činnost narušovat, za určitých 

podmínek dokonce znemoţňovat.
12

 V uţším smyslu představují motivy vědomé záměry 

                                                 
12

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 221. 
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či vědomé cíle jednání, v širším smyslu pak cíle chování vůbec, tj. i vědomé účely 

chování.
13

 

Motiv vyjadřuje obsah uspokojení, které vede k redukci původního motivačního stavu, 

potřeby, nebo, z poněkud jiného úhlu pohledu, motiv vyjadřuje psychologický důvod 

chování. Vlastní psychologickou příčinou chování jsou tedy motivy.
14

 

 

Motiv je tedy vnitřním podnětem k reakci, která vţdy vede k uspokojení pociťované 

potřeby. Co nejobjektivnější poznání potřeb, motivů a hodnotového systému pracovníka 

je proto základním předpokladem jeho úspěšné motivace v zájmu společnosti.
15

 Pokud 

se společnost „trefí“ do motivů svých pracovníků, můţe práce pokračovat i bez příkonu 

vnějších podnětů, stimulů. Pracovník pak plní své úkoly, protoţe jej baví či protoţe je 

povaţuje za významné a důleţité.
16

 

 

Stimulace 

Jak jiţ bylo naznačeno výše, stimul je vnějším impulsem, který následně můţe vyvolat 

motiv člověka reagovat poţadovaným způsobem. Stimul tedy můţeme definovat jako 

„podnět, který vyvolává určité změny v motivaci člověka.“
17

 Průzkum lidského chování 

ukázal, ţe způsob jednání, za který pracovník obdrţel uznání v jakékoliv formě, se bude 

dále opakovat. Úspěch, který je oceněn, totiţ dává podnět k dalšímu úspěchu.
18

 

Stimulace pracovníků však sama o sobě má rovněţ jisté nevýhody. Dokud totiţ 

společnost nabízí svým zaměstnancům určitou stimulaci (např. vyplácí odměnu), můţe 

očekávat, ţe práce bude probíhat poţadovaným způsobem. Ovšem v okamţiku, kdy 

takové hodnoty přestane poskytovat, práce se zřejmě zastaví. Je tedy moţné říci, ţe 

pracovníci, jejichţ chování je podněcováno pouze stimulací, plní řádně pracovní úkoly 

jen po tu dobu, po kterou na něj tyto stimuly působí.
19

 

 

                                                 
13

 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti, s. 248. 
14

 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie, s. 177. 
15

 VÁGNER, I. Management z pohledu všeobecného a celostního, s. 311 - 312.  
16

 PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, s. 15. 
17

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 223. 
18

 ROLLO, J. Management výkonnosti: kapesní průvodce pro rozvoj zaměstnanců, s. 119.  
19

 PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, s. 15. 
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Lidé vţdy hledali určité stimuly na ovlivnění jednání a chování ostatních. Donedávna 

přitom převládal názor, ţe jediným účinným stimulem je vyuţívání moci a jejich 

nástrojů trestu či strachu. Současný vývoj ve vedení lidí ale naopak směřuje k tomu, aby 

byly maximálně vyuţity individuální potřeby, motivy a hodnotový systém pracovníků, 

tj. aby se stimulace stala motivací. Realita se však od takto stanoveného ideálu zpravidla 

výrazně liší.
20

 

 

2.1.3  Demotivace 

 

Demotivace úzce souvisí s průběhem dynamiky motivace, především s frustrací. 

V okamţiku existence určité neuspokojené potřeby začne člověk pracovat na dosaţení 

cíle, který tuto potřebu adekvátně utěší. Pokud tomu ovšem brání nezdolná bariéra, 

nastává frustrace. Tu můţeme specifikovat jako stav zbytečnosti, marnosti a zklamání. 

Lidé následně reagují různými způsoby, jako je např.: únik, agrese, útok, hledání 

náhradního cíle, zesílení snahy o překonání zádrhelu a pokus potíţe odstranit, chorobné 

lpění na konkrétní podobě činnosti, apod.
21

 

Výše zmíněné reakce při frustraci jsou u pracovníků neţádoucí a podnik by měl dbát 

na dodrţování určitých zásad, aby nezavdával příčiny pro jejich vznik. Jestliţe 

zaměstnance nedokáţe nadřízený nebo vedoucí pracovník dobře motivovat, měl by se 

alespoň vyvarovat způsobování všech moţných důvodů jejich demotivace. Faktory 

vyvolávajících demotivaci popřípadě frustraci dle Bělohlávka
22

: 

 

netečnost k dobrým pracovním výkonům, 

nedbalost na chyby a vady, 

nepořádek a nedostatečná organizace práce, 

nespravedlivé finanční zvýhodňování, 

nezaslouţená kritika, 

nevhodné vulgární chování a uvádění do rozpaků, 

lhostejnost k novým nápadům a inovacím, 

                                                 
20

 VÁGNER, I. Management z pohledu všeobecného a celostního, s. 312. 
21

 BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie styly řízení, motivace a hodnocení, 

 s. 40. 
22

 tamtéţ, s. 44. 
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neochota naslouchat a řešit pracovníkovi potíţe, 

neopodstatněné zasahování do pracovníkových pravomocí, 

nouze o práci, materiály, podklady apod. 

 

K problematice demotivace je vhodné ještě poukázat na rozdíl mezi motivátorem 

a stlačovačem demotivace. Určité faktory jsou v obecném povědomí zakotvené jako 

motivační, ale ve skutečnosti jimi nejsou. Na druhou stranu budou-li tyto prvky 

pracovníkovi chybět, vyvolají u něho demotivaci. Typickým příkladem je plat. Je-li plat 

příliš vysoký, zaměstnance nebude motivovat k maximálním výkonům, jelikoţ  

i případné sníţení mzdy by pro něho nebylo trestem. Naopak nedostatečný plat je velmi 

silný demotivátor. Z toho vyplývá, ţe plat i ostatní všeobecně uznávané zaměstnanecké 

výhody, pracovní podmínky, bezpečnost práce nejsou motivačními faktory ale pouze 

potlačovači demotivace. Faktem je, ţe pracovníky daleko víc inspiruje projev uznání, 

pochvala, převádění zodpovědnosti a pozitivní vyhlídky do budoucna dělat něco 

uţitečného a pozoruhodného.
23

 

 

2.1.4  Proces motivace  

 

Armstrong
24

 uvádí, ţe motivování jiných lidí je uvádění těchto lidí do pohybu ve směru, 

kterým chceme, aby se ubírali za účelem dosaţení nějakého výsledku. Motivování sebe 

sama se týká nezávislého stanovování směru a podnikání kroků, které zajistí, abychom 

se dostali tam, kam chceme. Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, 

kteří podnikají kroky, od nichţ očekávají, ţe povedou k dosaţení těchto cílů. 

Organizace jako celek můţe nabízet prostředí, v němţ lze dosáhnout vysoké míry 

motivace pomocí stimulů a odměn, uspokojující práce a příleţitostí ke vzdělávání 

a růstu. 

Motivace zahrnuje tyto fáze
25

:  

- zjištění neuspokojených potřeb, které mohou být jak vědomé, tak nevědomé, 

- stanovení cílů, o kterých má člověk za to, ţe tyto potřeby uspokojí, 

- vymezení kroků či cest k dosaţení těchto cílů. 

                                                 
23

 CLEGG, B. Motivace, s 16. 
24

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 160. 
25

 tamtéţ, s. 161. 
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Další fáze závisí na výsledku jednání či chování. Dojde-li k uspokojení potřeby 

zvolenou cestou, je pravděpodobné, ţe člověk zvolí stejnou cestu, objeví-li se stejná či 

podobná potřeba znovu. Naopak pokud zvolená cesta nepovede k zamýšlenému cíli, je 

takový postup méně pravděpodobný.
26

 

 

Právě manaţeři musí vyuţívat své dovednosti motivovat ostatní, aby jejich podřízení 

odváděli co nejlepší výkony. K tomu musí znát proces motivace, který je uveden na 

obrázku níţe.  

 

Obr. 2: Proces motivace 

 

Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 160. 

 

Jelikoţ cílem práce je najít moţnosti pro zlepšení motivace telefonních bankéřů budeme 

se zabývat zejména motivací pracovní. Pracovní motivací rozumíme přístup člověka 

k práci, ke konkrétním pracovním úkolům, to je obraz jeho pracovní ochoty. Zajímají 

nás tedy motivy a stimuly, které souvisí s pracovní činností. Motivaci k práci můţeme 

rozlišit na motivaci intrinsickou a extrinsickou.  

 

Intrinsická motivace souvisí s prací samotnou - to je potřeba výkonu, činnosti, 

kontaktu s lidmi a potřeba seberealizace.  

 

                                                 
26

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 162. 

Stanovení cíle 

 

Podniknutí 
kroků 

Dosaţení cíle 

Potřeba 
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Extrinsická motivace není přímo spojena s prací a je to např. potřeba jistoty, peněz 

a vlastní důleţitosti.
27

 

 

Motivy se v pracovní činnosti mohou znázornit různými způsoby, např. přímo aktivují 

chuť k pracovnímu výkonu (motivy aktivní), tvoří pozitivní zázemí pro vliv aktivních 

motivů (motivy podporující) nebo odvádějí pracovníkovu pozornost od činnosti (motivy 

potlačující). Motivace pracovního jednání tedy ovlivňuje hodnotu pracovního výkonu 

jedince potaţmo i prosperitu organizace, proto je nutné jí věnovat nemalý zájem.
28

 

 

2.1.5  Teorie motivace 

 

Přístupy k motivaci jsou zaloţeny na teoriích motivace. Definované teorie manaţerům 

pomáhají pochopit příčiny lidského chování z různých úhlů pohledu a poukázat na 

rozdílné potřeby kaţdého jedince. Správné pochopení vede k lepšímu poznání 

a efektivnějšímu ohodnocení pracovníků a tím jejich motivování. Existuje celá řada 

teorií motivace, které obecně můţeme rozdělit na teorie zaměřené na obsah, teorie 

zaměřené na proces a teorie instrumentality.
29

 V následujícím textu uvádím přehled 

nejznámějších teorií motivace. 

 

 Teorie instrumentality 

Podstatou této teorie je přesvědčení, ţe lidé budou zvyšovat své pracovní výkony, pouze 

pokud se bude permanentně a značně zvyšovat jejich peněţní odměna. Teorie motivace 

z druhé poloviny 19. století, kdy se rozvíjela snaha zracionalizovat práci s ohledem 

na výsledky, je i nadále široce pouţívána. K úspěšnosti je třeba propracovaný systém 

kontroly a vnějšího působení a na druhé straně zde nemůţe být prostor pro neformální 

vztahy mezi pracovníky, který by formální kontrolu a řízení narušoval.
30

 

 

 Teorie zaměřené na obsah 

Hlavní myšlenkou je, ţe motivace představuje podnikání kroků za účelem uspokojování 

potřeb. Vychází tedy ze znalosti Maslowovy teorie potřeb. Základem je myšlenka, ţe 

                                                 
27

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 262 - 263. 
28

 tamtéţ, s. 384. 
29

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 192. 
30

 tamtéţ, s. 193. 
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neuspokojená potřeba způsobuje nerovnováhu a k jejímu opětovnému nastolení je třeba 

identifikovat cíl, který způsobí její uspokojení. Následně je třeba zvolit způsob chování, 

který k dosaţení stanoveného cíle povede. V důsledku je tak kaţdé lidské chování 

motivováno neuspokojenými potřebami. Ne všechny potřeby mají však pro jednotlivce 

stejný význam.
31

  

Významný americký psycholog Abraham Maslow nastavil pět skupin potřeb a seřadil je 

do hierarchického systému, který je znám jako „Maslowova pyramida či Maslowova 

hierarchie potřeb.
32

 

 

Obr. 3: Maslowova pyramida potřeb 

 

Zdroj: ŠTĚPANÍK, J. Umění jednat s lidmi: cesta k úspěchu, s. 98. 

 

Spodní patro Maslowovy pyramidy představují fyziologické potřeby, tedy mít dostatek 

jídla a pití, být v teple, mít střechu nad hlavou a moci si odpočinout. Tyto potřeby jsou 

zařazeny do nejniţšího patra proto, ţe v případě jejich neuspokojení jsou schopny se 

prosadit vůči potřebám postaveným výše. 

 

Jestliţe jsou fyziologické potřeby uspokojeny, začíná se člověk snaţit o uspokojení 

potřeb v dalším patře pyramidy, tj. potřeby bezpečí a jistoty, jeţ sahají od jistoty 

zaměstnání aţ po dobré zdraví.  

 

                                                 
31

 ŠTĚPANÍK, J. Umění jednat s lidmi: cesta k úspěchu, s. 98. 
32

 BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení, 

s. 40. 
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Další patro představují potřeby společenské (sounáležitosti), tedy hledání příslušnosti 

ke skupině osob, např. tým, oddělení, rodina, národ, apod.  

 

Od této potřeby se odvíjí další úroveň a to, potřeba uznání, která je posilována 

sebeúctou ale také prestiţí, tedy respektem před ostatními. Potřeba uznání se často 

projevuje jako touha po výlučnosti, tedy snaha být v něčem výjimečný. 

 

Nejvyšším bodem pyramidy je potřeba seberealizace, která označuje touhu rozvíjet 

své schopnosti a dovednosti a stát se tím, čím člověk chce. Podle Maslowova nemůţe 

být uspokojena nikdy a je to jakýsi hnací motor lidského jednání vůbec.
33

 

 

Lidské potřeby postupují od nejniţších pater po ta nejvyšší. Člověk se nejprve zaměřuje 

na základní potřeby a nakonec aţ na ty odráţející jeho uspokojení z realizace. 

Důsledkem hierarchického třídění potřeb je také to, ţe nejvyšší patra poskytují motivaci 

nejsilnější stimul, jsou-li naplňovány, nabývají na síle, kdeţto potřeby z niţších pater 

naopak uspokojováním oslabují.
34

 

 

Herzbergův dvoufaktorový model 

Další z teorií motivace je dvoufaktorová teorie motivace Frederica Herzberga. Tato 

teorie je zaloţena na předpokladu, ţe člověk má dvě skupiny protikladných potřeb. 

Ţivočišnou potřebu vyhnout se bolesti a naproti tomu typickou lidskou, kulturní potřebu 

psychického růstu.  

 

Na základě průzkumu Herzberg zjistil, ţe na pracovní spokojenost, resp. na pracovní 

motivaci působí dvě odlišné skupiny faktorů
35

: 

 

První skupinu tvoří faktory vnější - hygienické tzv. dissatisfaktory, které způsobují 

pracovní nespokojenost a sniţují motivaci k práci, pokud jsou nepříznivé. Pokud jsou 

příznivé, vyvolávají u pracovníků pracovní spokojenost, ale na motivaci skutečný vliv 

                                                 
33

 PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, s. 72 - 73. 
34

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 162. 
35

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 269. 
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nemají, tedy nemotivují k lepšímu výkonu. Jedná se zejména o pracovní podmínky, 

mzdu a mezilidské vztahy. 

 

Druhou skupinu tvoří faktory vnitřní - motivátory tzv. satisfaktory, které způsobují 

pracovní nespokojenost a sniţují motivaci k práci, pokud jsou nepříznivé. Pokud jsou 

příznivé, vyvolávají pracovní spokojenost a zároveň působí příznivě na motivaci 

k práci. Mezi motivátory se řadí např. obsah práce, uznání, osobní a psychický rozvoj. 

 

Tab. 1: Přehled hygienických faktorů a motivátorů 

Hygienické - vnější faktory 

(dissatisfaktory) 

Motivátory - vnitřní faktory 

(satisfaktory) 

Mzda Obsah práce 

Vztahy na pracovišti Úspěch 

Pracovní podmínky Uznání 

Strategie společnosti Povýšení 

Jistota práce Odpovědnost 

Osobní ţivot Moţnost růstu 

Zdroj: BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 269, 

 

Z následujícího přehledu je patrné, ţe pocit spokojenosti ze zvýšení peněţní odměny, 

má pouze krátkodobý účinek v porovnání s dlouhodobou spokojeností z práce. 

 

McGregorova teorie X a teorie Y aneb „člověk je líný - člověk je pracovitý“
36

 

Převaţující pohled na řízení lidí charakterizoval tento americký psycholog jako teorii X. 

Ta vychází z toho, ţe lidé jsou ve své podstatě líní, snaţí se vyhnout práci a rádi se 

nechají řídit, neboť se vyhýbají odpovědnosti. Právě proto, ţe neradi pracují, musejí být 

k práci přinuceni systémem odměn a trestů a musejí být při práci kontrolováni. Malá 

skupina lidí, pro které tyto premisy neplatí, jsou pak povoláni k tomu, aby ostatní řídili  

a kontrolovali. Proti této tradiční představě postavil McGregor teorii Y, která je 

zaloţena na důvěře v člověka a jeho pozitivní vztah k práci. Podle této teorie je pro lidi 

práce přirozenou aktivitou stejně jako zábava a odpočinek, rádi tedy přijímají 

                                                 
36

 BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení,  

s. 5.  
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odpovědnost a samostatnost. Schopnost samostatného rozhodování je v populaci velmi 

rozšířena, přičemţ současné organizace tento potenciál nevyuţívají a snaţí se 

pracovníky kontrolovat a dirigovat.
37

  

 

 Teorie zaměřené na proces 

Teorie zaměřené na proces se zaměřují na psychologické procesy, které ovlivňují 

motivaci a souvisejí s očekáváním, cíli a vnímáním spravedlnosti.
38

 

 

Wroomova teorie očekávání (expektační teorie) 

Vychází z přirozeného zvyku jedince predikovat budoucnost. Je-li přesvědčen 

o dosaţitelnosti cíle a způsobu, jak ho dosáhnout, pak je motivován k tomu ho 

dosáhnout. Lidé tedy volí mezi různými formami chování, nikoli jen podle toho, jakou 

důleţitost (valenci) pro ně má poţadovaný výsledek, ale také podle pravděpodobnosti 

s jakou je moţné při daném chování výsledku dosáhnout.
39

 

Matematické vyjádření teorie očekávání je dáno vztahem M= E x V. Kde „M“ je úroveň 

motivace, „E“ je zde síla očekávání, ţe jednání povede k dosaţení výsledku 

a „V“ představuje valenci výsledku.
40

 

 

Wroomova teorie je rozhodující teorií pro přístupy odměňování jelikoţ musí existovat 

vazba mezi úsilím a odměnou, přičemţ odměna by měla být dosaţitelná a měla by stát 

za to.
41

 

 

Adamsova teorie rovnováhy (teorie spravedlnosti) 

Teorie vychází ze skutečnosti, ţe lidé jsou motivovanější, je-li s nimi zacházeno slušně 

a spravedlivě. Spravedlivé zacházení znamená, ţe je s člověkem zacházeno stejně jako 

s jinou odpovídající osobou. Má-li pracovník pocit, ţe jeho vstup není patřičně vyváţen 

                                                 
37

 BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení,  

s. 5 - 6. 
38

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 163. 
39

 tamtéţ, s. 164. 
40

 BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení,  

s. 47. 
41

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 164. 
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výstupem, stává se demotivován a hledá tak změnu či zlepšení, popř. sniţuje své 

náklady do práce.
42

 

 

Pokračovatelé Tyler a Bies
43

 roku 1990 rozlišili pět faktorů vnímání procedurální 

spravedlnosti: 

 Dostačující akceptování pracovníkova názoru, 

 Utlumení osobní zaujatosti k pracovníkovi, 

 Důsledně stejné uplatňování měřítek u všech pracovníků, 

 Poskytování včasné zpětné vazby, 

 Poskytování dostačujícího vysvětlení rozhodnutí 

 

Teorie cíle 

Edwin Locke a Gary Latham roku 1979 definovali myšlenku, ţe motivace a výkon jsou 

vyšší, jsou-li pracovníkům dány specifické cíle, které jsou nelehké, ale uskutečnitelné 

a je-li zajištěna řádná zpětná vazba na pracovníkův výkon. Lidé plní cíle za účelem 

uspokojení svých pocitů a tuţeb, cíle určují jejich reakce a jednání, řídí jejich chování 

a vedou k výsledkům a odezvám. Teorie cíle má nesmírný význam v procesu řízení 

pracovního výkonu.
44

 

 

 

 

2.2 Hodnocení zaměstnanců 

 

Hodnocení zaměstnanců patří k základním personálně-řídícím úkolům. Slouţí ke 

shrnutí a dokumentaci výkonu zaměstnance za uplynulé období, je nástrojem vedení, 

motivace a rozvoje pracovníků, podpory jejich výkonu, korekce neţádoucího chování, 

prostředkem vzájemné komunikace mezi manaţery a zaměstnanci i zdrojem jejich 

inspirace.
45
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 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 165. 
43

 BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení,  

s. 50. 
44

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 172. 
45
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2.2.1  Úkoly a cíle hodnocení 

 

Samotný pojem hodnocení zaměstnanců by mohl vést k mylné domněnce, ţe se tato 

personální činnost zaměřuje pouze na osobnost jednotlivých pracovníků.
46

 Při 

hodnocení pracovníků jde však samozřejmě v obecné rovině o posouzení toho, jak se 

konkrétní zaměstnanci podílí na správném fungování a úspěchu organizace.  

 

Hodnocení pracovníků umoţňuje vytvořit rámec, který je oporou pro rozhodování  

o mzdě. Není však vědeckým a zcela objektivním systémem, který po zavedení 

okamţitě odstraní všechny problémy. Je třeba jej povaţovat spíše za proces neţ za 

systém. Tento proces pak můţe být systematický a můţe sníţit míru subjektivity, avšak 

vzhledem k tomu, ţe spoléhá na lidský úsudek, nemůţe být nikdy prostý subjektivního 

pohledu.
47

 Pokud je systém hodnocení dobře připraven a sestaven, můţe být velmi 

efektivní metodou řízení pracovního výkonu. Avšak nebyla-li přípravě hodnocení 

věnována náleţitá pozornost, sklouzne do formalit a ztrácí veškerý smysl.
48

 

 

Hodnocení výkonu je propojeno s odměňováním. Výhodou tohoto propojení je 

průběţná komunikace zaměstnance s vedoucím a motivace zaměstnanců pro další práci 

a osobní rozvoj. Nevýhodou je nesnadný výběr systému pro zvýšení platu (procentně či 

pevnou částkou) ale i vytvoření měřitelných kritérií pro hodnocení.
49

 

 

Mezi jednotlivé úkoly v rámci hodnocení pracovníků patří mnoho různorodých činností. 

Jedná se o přípravu hodnocení, sestavení časového plánu hodnocení, volbu obsahu  

a metody hodnocení, vlastní objektivní ověřování toho, jak pracovníci vykonávají svou 

práci a plní stanovené úkoly, projednání výsledku hodnocení s pracovníky a tvorbu  

a projednání návrhu opatření ke zlepšení činnosti pracovníků, včetně dohody o kontrole 

plnění těchto opatření. Přestoţe úroveň hodnocení má obecně zásadní význam pro 

                                                 
46

 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, s. 13.  
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 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 567. 
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 BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení, 
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motivaci pracovníků k vyšší výkonnosti, ve většině českých společností dosud patří ke 

slabinám jejich personální činnosti.
50

 

 

Mezi nejdůleţitější cíle hodnocení zaměstnanců patří podle Hroníka
51

 následující: 

 

 monitoring výkonu zaměstnance v minulosti 

 pomoc při rozhodování v oblasti odměňování 

 identifikace potenciálu zaměstnance 

 poskytnutí zpětné vazby zaměstnanci 

 identifikace potřeb v oblasti rozvoje 

 poskytnutí příleţitosti zaměstnanci projednat své ambice s nadřízeným 

 zlepšení výkonu zaměstnance v budoucnu 

 

2.2.2  Podoby hodnocení zaměstnanců 

 

Neformální hodnocení je průběţné hodnocení zaměstnance jeho nadřízeným během 

vykonávání práce. Má příleţitostnou povahu, je spíše determinováno situací daného 

okamţiku či momentální náladou hodnotícího neţ faktickou jistotou o výsledku práce. 

Jedná se vlastně o součást kaţdodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, 

součást průběţné kontroly. Neformální hodnocení nebývá zpravidla zaznamenáváno 

a jen zcela výjimečně je důvodem pro nějaké personální rozhodnutí.
52

 Mezi takové 

neformální hodnocení patří typicky slovně či písemně udělená pochvala nebo naopak 

výtka.
53

  

 

Přestoţe takové hodnocení nemá zásadně odraz v jiných personálních činnostech či ve 

výši mzdy, je pro pracovníky velmi důleţitou záleţitostí, a to zejména právě kladné 

ohodnocení jejich práce. „Zatímco většina vedoucích si myslí, že plat je nejdůležitějším 

činitelem…, zaměstnanci stále řadí uznání za jejich práci na první místo.“
54
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Formální hodnocení je naproti tomu racionálnější a standardizované, probíhá 

v pravidelných intervalech a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost 

a systematičnost. Na základě takového hodnocení se pořizují záznamy, které slouţí jako 

podklad pro další personální činnosti.
55

  

 

Vzhledem k povaze neformálního hodnocení zaměstnanců se další podkapitoly této 

práce věnují jiţ pouze formálnímu hodnocení.  

 

2.2.3  Metody hodnocení 

 

V praxi existuje několik typů metod hodnocení pracovníků. Metody hodnocení lze 

roztřídit mimo jiné i podle toho, na jaký časový horizont se orientují. Takto lze rozlišit 

metody zaměřené na minulost, přítomnost a budoucnost. Přitom i metody orientované 

na minulost v sobě zahrnují budoucnost, neboť při objasnění pozitivních a negativních 

událostí můţe hodnocený zaměstnanec lépe pokračovat v tom, co je hodnoceno jako 

pozitivní, a vyvarovat se toho, co je hodnoceno jako negativní. Podobně i metody 

zaměřené na budoucnost se nemohou obejít bez náhledu na minulost.
56

  

 

Mezi základní metody hodnocení zaměstnanců podle Hroníka
57

 patří: 

 

 Motivačně-hodnotící pohovor 

Motivačně-hodnotící pohovor představuje formální setkání hodnotitele a pracovníka. 

Součástí této hodnotící metody je několik dílčích metod, především se jedná o zpětnou 

vazbu (včetně 360° zpětné vazby), metodu klíčové události, která představuje 

pravidelné zaznamenávání klíčové pozitivní události během stanoveného hodnotícího 

období, nebo metoda MBO, zaměřená na plánování plnění cílů v budoucnosti. 
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V první fázi motivačně-hodnotícího pohovoru nejprve pracovník hodnotí sám sebe a to 

ve všech hodnotících oblastech a na celé časové ose. Hodnotící formulář by měl mít 

zaměstnanec k dispozici alespoň týden dopředu, aby se mohl řádně připravit. 

 

V rámci sebehodnocení bychom se měli od zaměstnance dozvědět především: 

 silné a slabé stránky zaměstnance, jeho největší úspěchy a nezdary 

 co by bylo potřeba pro naplnění jeho profesních cílů 

 co by zaměstnanec změnil na straně zaměstnavatele 

 jak si představuje svou pozici za jeden aţ tři roky- zda upřednostňuje profesní 

růst či kariérní vzestup 

 v čem zaměstnanec vidí silné a slabé stránky společnosti 

 co zaměstnance brzdí v jeho práci a jak by změnil její organizaci 

 proč zůstává ve firmě a co by jej donutilo odejít - tento poţadavek je velmi 

důleţitý, jelikoţ nám podává obraz o tom, co zaměstnance motivuje a co 

demotivuje 

 

Ve druhé fázi tohoto procesu je pak zaměstnanec hodnocen nadřízeným. Je velmi 

důleţité v prvé řadě uvést pozitivní a motivující hodnocení splněných úkolů a cílů. 

Pozitivní hodnocení je nutné uvést vţdy, třebaţe by se mělo týkat pouze činnosti, kterou 

zaměstnanec vykonává v rámci své činnosti zcela běţně. Dále následuje upozornění na 

pracovníkovy rezervy, jaká je jeho další perspektiva ve společnosti a v závěru 

hodnotitel pracovníkovi sdělí návrhy opatření, stanovení cílů a úkolů pro budoucí 

období. 

 

Výhodou motivačně-hodnotícího pohovoru je to, ţe pokrývá celou časovou osu a můţe 

být zaměřen na vstupy, proces i výstupy. 

 

 Management by Objectives
58

 (řízení podle cílů) - MBO 

Je metodou zaměřenou na budoucnost, která se můţe orientovat na oblast vstupu, 

procesu i výstupu. Jádrem procesu MBO je stanovení cílů. Takový proces postupuje od 

                                                 
58
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formulování dlouhodobých cílů aţ k formulaci cílů individuálních, přičemţ důraz je 

kladen na jejich měřitelnost. Dalším prvkem MBO je plánování akcí a úkolů, jeţ je 

specifikací toho, jak má být cílů dosaţeno. Charakteristickým bodem MBO je dále 

sebeřízení, kdy předpokladem úspěchu této metody je kvalitní motivace, znalost metody 

a dostatečné úsilí, neboť toto je nezbytné pro samostatné plnění úkolů. Posledním 

prvkem MBO je průběţná pravidelná kontrola (koučování), která zabezpečuje sledování 

a zpětnou vazbu k plnění dílčích cílů a úkolů.  

 

Obr. 4: Model procesu MBO 

Zdroj: HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, s. 59. 

 

Při stanovování cílů pro MBO přitom platí jistá pravidla. Kaţdý cíl musí být 

formulován pozitivně (tj. ve smyslu „čeho dosáhnu“), u kaţdého cíle musí být zřejmý 

jeho přínos, smysl či význam, kaţdý cíl musí být stanoven tak, aby jej bylo moţné 

rozpracovat do dílčích cílů nebo úkolů a v neposlední řadě musí být kaţdý cíl 

SMART
59

 - „S“ jako specifický, „M“ jako měřitelný, „A“ jako akceptovatelný, 

„R“ jako realistický či relevantní a „T“ jako termínovaný.  

 

Jako doprovodné metody hodnocení zaměstnanců pak Hroník
60

označil řadu dalších 

různorodých metod
61

. K nejzajímavějším z nich přitom patří metoda 360° zpětná 

vazba, která je zaloţena na tom, ţe hodnocený zaměstnanec je za běţného chodu podle 
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stejných kritérií hodnocen různými lidmi (např. nadřízený, kolega, podřízený, zákazník 

či dodavatel). Tyto hodnotitele je moţné dále dělit do několika podkategorií, tak aby 

výstupy hodnocení byly přehledné a systematické (např. kolega „laskavý, kritický“, 

dodavatel „přímý, nepřímý“). Metoda je právě zejména z důvodu vyššího počtu 

hodnotitelů myslitelná pouze s elektronickou podporou. Výstupy pro hodnoceného 

přitom mohou být zcela či zčásti anonymní, anebo také odkryté. Základní výhodou této 

metody je koncentrovanost informací a jejich setříděnost.  

 

2.2.4  Tvorba a zavedení systému hodnocení zaměstnanců  

 

Vytváření systému hodnocení zaměstnanců není vhodné ukvapit. Je třeba jej sestavit 

velmi pečlivě a dostatek času je třeba věnovat i případné kontrole a ověření 

navrhovaného systému. Čas vynaloţený v této etapě můţe sníţit četnost případného 

napadení systému ze strany hodnocených zaměstnanců.
62

 Při tvorbě systému hodnocení 

je také důleţité zváţit i administrativní náročnost hodnocení tak, aby se postupem času 

z důvodu své namáhavosti nestalo formálním a neuţitečným nástrojem.
63

 

 

K tomu, aby mohl být systém ve společnosti řádně prosazen, je nezbytné pečlivě 

připravit zajištění informovanosti zaměstnanců o navrhovaném systému, jakoţ  

i vytvoření různých příruček popisujících systém a jeho fungování. Odpovědnost za 

celkovou koordinaci zavedení systému hodnocení zaměstnanců by přitom měla být 

vloţena do rukou vrcholového manaţera či vedoucího personálního útvaru, případně 

vedoucího oddělení specializovaného na záleţitosti odměňování.
64

 

 

Při vytváření či jiţ samotném zavádění systému hodnocení je vysoce ţádoucí, aby byly 

uskutečňovány důkladně připravené schůzky všech hodnocených zaměstnanců. Osoby 

odpovědné za zavedení systému by zde měly vyloţit jeho cíle a především zdůraznit 

jeho dlouhodobý přínos.
65

 Při prezentaci systému hodnocení by tak mohlo být od 
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zaměstnanců získáno mnoho cenných podnětů, jejichţ přijetím by se zvýšila 

akceptovatelnost systému v řadách pracovníků.
66

  

 

Výsledky hodnocení následně musí být zaměstnancům sděleny a zároveň být s nimi 

projednány, neboť pracovníci by měli mít právo se k nim vyjádřit. Přitom je potřeba 

společně nalézt i způsob nápravy některých objevených problémů. K tomu všemu slouţí 

hodnotící rozhovor, který se zaměstnancem obvykle vede jeho nadřízený. Rozhovor 

můţe jednak zlepšit výkon pracovníka, být pro něj přínosný a podnětný, a jednak můţe 

být velmi uţitečný i pro nadřízeného v tom smyslu, ţe dostane příleţitost uvědomit si 

přiměřenost svých schopností, zejména komunikativních a vyjednávacích dovedností, 

a také vhodnost způsobu jeho jednání a vystupování.
67

  

   

2.2.5  Chyby v procesu hodnocení 

 

Mezi chyby v oblasti hodnocení podle Koubka
68

 patří: 

 přílišná shovívavost nebo přílišná přísnost - koncentrace pouze na jednu stranu 

hodnotící stupnice, 

 snaha hodnotit pouze ve středu hodnotící stupnice - důsledkem je, ţe jsou na 

tom všichni pracovníci stejně, coţ lepší pracovníky demotivuje a horší 

pracovníci nabudou dojmu, ţe pracují kvalitně, 

 tendence hodnotit zaměstnance podle vlastních měřítek. 

 předpojatost či zaujatost hodnotitele vzhledem k osobním sympatiím, antipatiím, 

nebo předsudkům, zohledňování sociálního postavení, příslušnosti, příbuznosti, 

známosti, etnických či rasových znaků, pohlaví, stranické příslušnosti, apod. 

 tzv. halo efekt - situace, kdy se hodnotitel nechá unést některým pozitivním 

nebo negativním rysem pracovníka (první dojem, vzhled, vystupování, apod.) 

a pod tímto dojmem jej hodnotí, 

 rozlišná náročnost a rozlišný přístup jednotlivých hodnotitelů 

 

                                                 
66

 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, s. 87. 
67

 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, s. 185. 
68

 tamtéţ, s. 215 - 216. 



35 

 

Dle Koubka
69

 lze chyby v procesu hodnocení odstranit, resp. jim předcházet, dodrţením 

následujících zásad: 

 

 Kvalitně připravit a zpracovat písemné pokyny a potřebné dokumenty pro 

nadřízené pracovníky a jiné osoby, které se na systému hodnocení budou 

podílet. Pokyny by měly obsahovat smysl, cíle, kritéria a pouţité metody 

hodnocení. Samozřejmostí je, aby závazné pokyny byly v souladu s právním 

řádem, zejména s antidiskriminačními předpisy. 

 Pečlivě zvolit správnou metodu hodnocení a propracovat její kritéria tak, aby 

byla přiměřená účelu hodnocení a povaze práce vykonávané zaměstnancem.  

 Výsledky hodnocení předloţit zaměstnanci k vyjádření, aby byla zajištěna 

transparentnost celého procesu. 

 

2.2.6  Vztah hodnocení zaměstnanců k jiným personálním činnostem  

 

O výsledky hodnocení zaměstnanců se v první řadě můţe opřít personální plánování, 

neboť údaje o výkonu stávajících pracovníků jsou důleţitým podkladem pro úvahy, jaké 

a kolik zaměstnanců bude společnost na tom kterém útvaru ke splnění svých cílů 

potřebovat. Výsledky lze rovněţ vyuţít i pro odstraňování faktorů negativně 

ovlivňujících pracovní výkony zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců také tvoří 

základnu pro posouzení efektivnosti získávání a výběru pracovníků, zejména vhodnosti 

pouţitých metod jejich výběru. Výsledky hodnocení zaměstnanců jsou rovněţ 

důleţitým podkladem pro identifikaci potřeb dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Také mohou být podkladem pro rozhodnutí o jiném rozmístění zaměstnanců, 

o povýšení určitého pracovníka, o převedení zaměstnance na jinou práci apod. Výsledky 

hodnocení mohou ukázat i nedostatky v oblasti péče o zaměstnance.
 70

 

 

Hodnocení zaměstnanců je konečně velmi významné pro oblast odměňování. Podle 

mého názoru můţe být spravedlivý systém odměňování postaven pouze na základě 

a v závislosti na řádně zpracovaném systému hodnocení zaměstnanců. 
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Hodnocení zaměstnanců determinuje výši mzdy, odměn i poskytování zaměstnaneckých 

výhod. Základní otázkou při rozhodování o navázání hodnocení zaměstnanců na jejich 

odměňování je tedy volba způsobu, na základě kterého bude takové vazby dosaţeno.
71

 

Volba způsobu je přitom závislá na samotném systému hodnocení zaměstnanců, také na 

zamýšleném systému odměňování, jakoţ i na konkrétních podmínkách společnosti, 

resp. jejího oddělení, kterého se má daný systém hodnocení týkat. 

 

 

2.3 Odměňování zaměstnanců 

  

Odměňování zaměstnanců „je jeden z nejefektivnějších nástrojů motivování 

pracovníků“, který má společnost k dispozici. Odměna za odvedenou práci i další formy 

odměn tedy determinují mnoţství a kvalitu práce.
72

  

 

Úkolem kaţdé společnosti je vytvořit takový systém odměňování, který bude jednak 

odpovídat společensky přijatelné a spravedlivé kompenzaci odváděné práce, a jednak 

bude mít i stimulační a hlavně motivační funkci. Výraznější diferenciace mzdy je 

mnohem výhodnější neţ snaha o jejich nivelizaci. Důsledky nivelizace totiţ mohou být 

velmi závaţné, neboť mohou vést např. ke sníţení konkurenceschopnosti společnosti, 

sníţení její výkonnosti a v neposlední řadě můţe nivelizace mezd způsobit 

u zaměstnanců pocity nespravedlnosti, a tím zapříčinit jejich demotivaci „vydat ze sebe 

více, než je nezbytně nutné.“
73

 

 

V moderním pojetí řízení lidských zdrojů nepředstavuje odměňování zaměstnanců 

pouze mzdu či jiné formy peněţní odměny, které zaměstnavatel poskytuje pracovníkům 

jako kompenzaci za vykonávanou práci. Zahrnuje totiţ i odměny ve formě povýšení, 

formálního uznání a také zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnanci jiţ z titulu 

pracovního poměru. Kromě toho se navíc stále více pozornosti věnuje tzv. vnitřním 
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odměnám, které nemají hmotnou povahu a souvisejí se spokojeností zaměstnance 

s vykonávanou prací. Byť by se na první pohled mohlo zdát, ţe tyto vnitřní odměny 

nemůţe zaměstnavatel ovlivnit, ve skutečnosti toho lze docílit např. prostřednictvím 

pečlivého vytváření a zadávání pracovních úkolů, které budou šity na míru právě 

konkrétnímu zaměstnanci.
74

 

 

2.3.1  Systém odměňování zaměstnanců 

 

Jelikoţ kaţdá společnost je svým způsobem unikátní celek, jeţ se vyznačuje specifickou 

povahou práce, specifickými materiálními, finančními i lidskými zdroji a specifickými 

okolními podmínkami, systém odměňování by měl být vytvořen přímo na míru 

konkrétní společnosti tak, aby vyhovoval jejím potřebám i potřebám jejích 

zaměstnanců.
75

  

 

V manaţerské praxi se přitom doporučuje dodrţovat následující pravidla: 

 

1. Mezi osobním přínosem zaměstnance a měřitelným výsledkem práce by měla 

existovat přímá závislost 

2. Stanovení mzdy by mělo být natolik jednoduché, aby bylo snadno proveditelné, aby 

mu zaměstnanec dobře porozuměl a mohl si ji sám spočítat 

3. Mzdová forma by se měla opírat o spolehlivou normativní základnu (např. normy 

obsluhy, normy spotřeby práce) 

4. Mzdová pobídka by neměla být omezena horním limitem 

5. Dosaţení vysokých mezd by mělo vyţadovat vysokou produktivitu a kvalitu práce 

6. Pobídkové mzdové formy by měly přispívat ke sniţování nákladů na produkci  

a umoţnit tak pokles cen produktů 

7. Pobídkové mzdy by měly slouţit pro odměňování jednotlivců či malých skupin 

zaměstnanců  

8. Pobídkové mzdy by měly být zaloţeny na jednoduché evidenci
76
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Systém odměňování firmy je tvořen mzdovou strukturou, tj všemi subsystémy 

a nástroji, pomocí nichţ se realizují zásady mzdové politiky. Patří však do něj i celá 

oblast pouţívání podnětů nemzdového charakteru a soustava nehmotných stimulů 

k práci. V současné době se stále více prosazuje chápání systému odměňování v širším 

pojetí, kdy se vyjadřuje jako strukturovaný a vyváţený soubor prvků, které organizace 

poskytuje pracovníkovi a které pracovník cítí jako pozitivní poţitky.
77

 

 

Systém odměňování lze rozdělit na
78

: 

 

 peněžní formy odměňování - jedná se o mzdu a další její sloţky, včetně 

příplatků a podílů na hospodářských výsledcích, dále v penězích poskytované 

benefity, tj. jednorázová zvýhodnění přiznávaná pracovníkům (např. příspěvek 

na stavování, dopravu, bydlení, vzdělávání a aktivity volného času) 

 

 nepeněžní formy odměňování - zahrnují jednak skupinu odměn hmotné 

povahy jako jsou naturální poţitky a výrobky nebo sluţby a osobní vybavení, 

jejich hodnotu lze vyjádřit finančně (např. sluţební vůz, mobilní telefon, 

nadstandardní vybavení pracoviště, notebook), a jednak výhody, které nemají 

hmotnou povahu, ale některé z nich mohou být spojeny s hmotnými výhodami 

(mimořádná prestiţní ocenění pracovníka, uznání okolí, vnitrofiremní titul či 

status). 

 

Cílem systému odměňování je:  

 získat kvalifikované pracovníky, kteří svými znalostmi a dovednostmi nejen 

splňují poţadavky pracovních míst, ale také svým pracovním chováním 

přispívají ke splnění firemních cílů,  

 stimulovat k výkonu a ţádoucímu pracovnímu chování, 

 zajistit spravedlivou mzdovou diferenciaci uvnitř firmy i ve srovnání se 

mzdovými relacemi na vnějším trhu práce,  
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 udrţet celkový objem vyplácených mzdových prostředků v rozsahu, který svou 

výší neohroţuje konkurenční schopnost firmy.
79

 

 

U problematiky odměňování zaměstnanců je důleţité si uvědomit, ţe o odměně, její 

podobě a výši nerozhoduje pouze zaměstnavatel a zaměstnanec, neboť významnou roli 

zde hrají i vnější faktory. V obecné rovině totiţ můţe být samotné postavení společnosti 

a jejich pracovníků ovlivněno populačním vývojem, situací na trhu práce, ţivotním 

stylem, úrovní zdanění, ekonomickou a sociální politikou, systémem odměňování 

zavedeným u konkurujících společností apod.
80

 Mezi významné faktory ovlivňující 

především výši peněţních odměn patří také samozřejmě i finanční situace konkrétní 

společnosti.
81

 

 

2.3.2  Celková odměna 

 

Celková odměna zahrnuje všechny typy odměn - přímých, nepřímých, ale i vnitřních 

a vnějších. Jedná se o základní mzdu či plat, zásluhovou odměnu, zaměstnanecké 

výhody a nepeněţní odměny, které přináší práce sama. Celková odměna propojuje dvě 

hlavní kategorie odměn a to transakční odměny (hmotné, hmatatelné odměny týkající 

se peněţních odměn a zaměstnaneckých výhod) a relační odměny (nehmotné odměny 

týkající se rozvoje vzdělání a zkušeností, záţitků z práce).
82

 

 

Tab. 2: Sloţky celkové odměny 

Transakční odměny 

Základní plat Celková v penězích 

vyjádřená (hmotná) 

odměna 
Celková odměna 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké výhody 

Relační odměny 

Vzdělání a rozvoj 
Nepeněžní/vnitřní 

odměna 
Zkušenosti/záţitky z  

práce 

Zdroj: ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků, s. 521 
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Systém celkové odměny nenahlíţí na jeden nebo dva izolovaně fungující mechanismy 

odměňování, ale věnuje pozornost kaţdé formě odměňování. Důleţité je dosáhnout 

toho, aby lidé nalezli uspokojení prostřednictvím práce. 

 

Význam celkové odměny 

 

Pro zaměstnance není důleţitá pouze výše mzdy, ale nehmotné prvky odměny, které si 

odnese domů, tzv. záţitky z práce. Proto by mělo docházet k vytváření zábavného, 

podnětného a posilujícího pracovního prostředí, v němţ jsou lidé schopni vyuţívat 

svých schopností k vykonávání smysluplné práce, za niţ se jim dostává uznání a které je 

pravděpodobně nejjistějším způsobem zvyšování motivace a pracovního výkonu, i kdyţ 

vytváření takového prostředí můţe být obtíţnější a zabere více času neţ prosté 

pouţívání mzdových nebo platových nástrojů.
83

 

 

Výhody celkové odměny: 

 Větší vliv - spojení více typů odměn á větší vliv na motivaci a oddanost 

zaměstnanců 

 Zlepšení zaměstnaneckých vztahů 

 Flexibilita v uspokojování individuálních potřeb - kaţdý zaměstnanec má 

individuální potřeby a pomocí vztahových (relačních) odměn se mohou více 

připoutat k organizaci 

 Větší úspěch při rozhodování budoucích pracovníků - dobré vztahové 

(relační) odměny zvyšují hodnotu společnosti na trhu práce při získávání nových 

pracovníků. Je to způsob, kterým se mohou odlišit od ostatních organizací 

a stávají se atraktivním a vyhledávaným zaměstnavatelem, kde se bude dobře 

pracovat.
84
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Obr. 5: Model celkové odměny s jednotlivými sloţkami různých druhů odměn 

Zdroj: PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, 

s. 31 

 

2.3.3  Hodnocení práce a metody hodnocení práce 

 

Velký význam z pohledu řízení odměňování zaměstnanců má hodnocení práce. 

Poskytuje základ pro spravedlivou odměnu a slouţí k naplnění zásady, ţe za stejnou 

práci je i stejná odměna.
85

 Úkolem hodnocení práce je diferencovat mzdy dle 

poţadavků, jeţ práce na pracovníka klade. Míra poţadavků nám určuje hodnotu práce, 

tedy stupeň sloţitosti určitého pracovního místa ve srovnání s jiným pracovním 

místem.
86

  

„Hodnocení práce je systematické určování hodnoty a rozměru (množství, záběru, 

významu) každé práce či pracovní funkce (místa) ve vztahu k jiným pracím či pracovním 

funkcím (místům) v organizaci, a to za účelem stanovení vnitřních relací. Poskytuje 
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základnu pro vytváření spravedlivých mzdových/platových stupňů a struktur, pro 

zařazování prací do těchto struktur a pro řízení relací v odměňování.“
87

 

 

Cílem hodnocení práce je především: 

 stanovit relativní hodnotu práce, která bude zaloţena na spravedlivém, 

jednotném a důsledném posouzení,  

 získat informace potřebné k vytvoření spravedlivých mzdových tříd, 

 umoţnit podniku porovnat mzdové třídy se sazbami jiných podniků, 

 zajišťovat plnění povinnosti organizace pro plnění povinnosti poskytnout stejnou 

peněţní odměnu za stejnou práci.
88

 

 

Metody hodnocení práce 

 

Metody hodnocení práce se od sebe liší postupy pouţitými při popisu práce a při 

kvantifikaci relativních hodnot práce. Popis práce můţe být proveden sumárně nebo 

analyticky. Mezi sumární metody patří metoda pořadí, metoda párového porovnání, 

klasifikační metoda a vnitřní poměřování. Mezi analytické metody se řadí bodovací 

metoda a metoda faktorového porovnávání.
89

 

 

Sumární metody hodnocení práce
90

 

Při sumární metodě se práce porovnávají jako celek navzájem. Jednotlivé poţadavky 

práce jsou vymezeny, ale stanovení hodnot těchto prací je výsledkem souhrnného 

subjektivního posouzení. 

 Metoda pořadí - podstatou je seřazení prací jako celků od nejlehčí 

k nejobtíţnější. Na vrcholu je práce s největší sloţitostí, odpovědností 

a namáhavostí a na posledním místě práce s nejniţší hodnotou 

 Metoda párového porovnání - zaloţena na porovnávání dvou prací mezi 

sebou, kdy v případě, ţe obě práce mají stejnou hodnotu, dostanou po jednom 

bodu a v případě, ţe jedna má vyšší hodnotu, dostane body dva.  
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 Metoda katalogová - podstatou je stanovení určitého počtu tarifních stupňů, 

které jsou obecně definovány a do kterých jsou práce zařazovány. Relativní 

hodnota určité konkrétní práce se pak stanovuje porovnáním se stanoveným 

stupněm z „katalogu“ prací a následně je zařazena d odpovídající třídy.  

 Metoda vnitřního poměřování - porovnávání sledované práce s prací, která je 

jiţ uznaná za správně zařazenou a odměňovanou. Porovnávání se provádí na 

základě práce jako celku, neanalyzují se jednotlivé faktory. 

 

Analytické metody hodnocení práce 

Snaţí se zavést určitý způsob měření náročnosti kaţdého poţadavku práce. Poţadavky 

práce, které nejsou nebo nemohou být měřitelné (např. odpovědnost, sloţitost řešení 

problému), jsou tímto způsobem kvalifikovány pomocí zpracovaných pořadí nebo 

stupňů a v závislosti na významu jednotlivých poţadavků jsou pak stanoveny dílčí 

hodnoty práce dle jednotlivých poţadavků.
91

 

 Bodovací metoda - podstatou je vytvoření kvantitativní bodové stupnice 

pro jednotlivé typy hodnocených prací. Práce se rozčlení na faktory dle kritéria 

hodnocení, poţadavků. Kaţdému z faktorů se přidělují určité váhy (body) 

odráţející jejich důleţitost. Hodnota práce je vyjádřena součtem bodů všech 

faktorů.
92

 

 Metoda faktorového porovnávání - výběr klíčové práce a identifikace faktorů. 

Vytvářejí řady pořadí pracovních míst z hlediska jednotlivých faktorů. Faktorům 

se přidělují určité váhy, kterými se pak násobí pořadí dosaţené u jednotlivých 

faktorů. Výsledkem je celková relativní hodnota práce.
93

 

 

  

                                                 
91

 HŘEBÍČEK, V. Řízení lidských zdrojů: distanční studijní opora, s. 113. 
92

 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, s. 294 - 295. 
93

 HORVÁTHOVÁ, P., ČOPÍKOVÁ, A. Systémy odměňování v organizacích, s. 53. 



44 

 

2.3.4  Mzdové formy 

 

S otázkou odměňování zaměstnanců úzce souvisí i tzv. mzdové formy, tedy jednotlivé 

typy závislostí podmínek pro poskytování mzdy a její výše.  

 

„Úkolem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce pracovníka, jeho výkon 

v nejširším slova smyslu, včetně jeho pracovního chování.“
94

 

 

Aby mohly mzdové formy stimulovat ke zvýšení a zlepšení pracovního výkonu, je třeba 

dodrţovat následující zásady
95

: 

 

 pracovník musí znát předem úkoly a parametry poţadovaného pracovního 

výkonu, které by měly být co nejvíce objektivní, 

 zaměstnanci jsou schopni zadané úkoly plnit po celou dobu, po kterou jsou 

za výsledky hodnoceni, 

 zaměstnanci mohou svým jednáním pracovní výkon ovlivnit, 

 formy mzdy musí být transparentní, srozumitelné, jednoduché a zaměstnanci 

s ním musí být seznámeni. 

 

Mzdové formy můţeme rozdělit na základní, kterými jsou mzda časová a úkolová, 

a mzdy doplňkové (pobídkové) mezi které patří například osobní ohodnocení, prémie, 

odměny, podíly na hospodářských výsledcích apod.
96

 

 

Základní mzdové formy 

 

 Časová mzda - je nejpouţívanější mzdovou formou. Pouţívá se především pro 

odměňování výkonu těch prací, jeţ není moţné odměňovat na základě jiných 

hledisek neţ času výkonu práce. Zaměstnanec je odměňován na základě 
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odpracovaného času, u dělníků jde zpravidla o hodinovou mzdu, v ostatních 

případech o měsíční.
97

 

 

Výhodou časové mzdy je bezesporu jednoduchost a snadné určení výše mzdy. 

Naopak nevýhodou je malá schopnost motivace, která se doplňuje o prémie, 

které zaměstnance stimulují k lepším výkonům. Systém časových odměn by 

tedy měl vytvořit strukturu pro spravedlivé a hlavně srovnatelné odměňování 

zaměstnanců, které se odvíjí od jejich pracovních úkolů a výkonů.
98

 

 

 Úkolová mzda - poskytuje se za splnění určitého úkolu. Takový úkol se 

vyjadřuje jednak dobou určenou na provedení určitých prací, která se stává 

standardem (normou), kdy se plnění úkolu vyjadřuje spotřebou tohoto 

normovaného času a nikoli času skutečného, a jednak počtem jednotek mnoţství 

(kusů) nebo provedením určitých normovaných prací na jednotce mnoţství
99

. 

Úkolová sazba udává mzdu za jednotku mnoţství a vypočítává se zpravidla jako 

součin normovaného času na výrobu jednotky mnoţství a mzdové sazby. Mzda 

za kusy se vypočítává jako součin úkolové sazby a počtu jednotek mnoţství 

(kusů či počtů operací na jednotce mnoţství).
100

  

Výhodou úkolové mzdy je motivace zaměstnance k vyšším výkonům, oproti 

tomu nevýhodou pak skutečnost, ţe produkce se můţe sice zvýšit ovšem na úkor 

kvality. 
101

 

 

 Podílová mzda - je stanovená podílem z určitého mnoţství zpravidla 

v hodnotovém vyjádření. Měsíční mzda je pak součinem příslušného 

hodnotového ukazatele - obratu, trţeb, zisku, přijmu apod., a podílové sazby 

v procentech. Stanovení podmínek pro uplatnění podílové mzdy musí 

předcházet rozbor předpokládaného vývoje určeného hodnotového ukazatele, 

aby se zohlednily různé vlivy, např. sezónní výkyvy, a stanovení 
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předpokládaných výdělků příslušných zaměstnanců. Určitým typem podílové 

formy mzdy je provizní mzda. Na rozdíl od podílové mzdy je poskytována 

v podmínkách větší míry samostatnosti zaměstnance a zhodnocuje efektivnost 

v širších souvislostech. Např. obchodní zástupce s provizní mzdou si sám 

stanoví strukturu a mnoţství prodávaného zboţí či nabízených sluţeb, okruh 

kupujících či klientů, postup prodeje, cenu v daném rámci, podmínky vracení 

neprodaného zboţí apod. Provizí se tedy vyjadřují zpravidla výsledky 

zaměstnance v širším kontextu, neţ je vývoj jednoho hodnotového ukazatele.
102

  

 

Doplňkové mzdové formy 

 

 Osobní ohodnocení - forma mzdy vyuţívaná k ohodnocení náročnosti práce 

a dlouhodobě dosahovaných výsledků práce zaměstnance. Velikost je dána 

určitým procentem ze základního platu. Osobní ohodnocení lze vyuţít tam, kde 

se pouţívají pevné mzdové tarify. Jako zvolená kritéria slouţí např. mnoţství 

a kvalita vykonané práce, spolehlivost, samostatnost, smysl pro týmovou práci 

apod.
103

 

 

 Prémie - je sloţkou mzdy, kterou si zaměstnavatel pruţně zajišťuje zájem 

zaměstnanců na výsledcích práce. Její účinnost spočívá v tom, ţe vytváří 

závislost mzdy na konkrétním, měřitelném a vyčíslitelném ukazateli, který 

zaměstnanec svým výkonem můţe ovlivnit Vnitřní úpravy, kterými 

zaměstnavatel stanoví pravidla pro poskytování prémií, se zpravidla označují 

jako prémiové řády. Tato pravidla jednoduchou a srozumitelnou formou popisují 

pracovní úkol, za jehoţ splnění bude prémie poskytnuta. Prémie představují 

dodatečné mzdové zvýhodnění, které je vázané na dosaţení určitých výsledků, 

které můţe zaměstnanec svým výkonem ovlivnit.
104

  

 

Dle Koubka
105

 v podstatě existují prémie dvojího druhu: 
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 periodicky se opakující prémie za uplynulé období, která souvisí se 

splněním určitého ukazatele, jako jsou kvalita a mnoţství odvedené 

práce, úspory, splnění termínu, aj. Tyto prémie mohou být jak 

individuální, tak kolektivní. U kolektivních je důleţité, aby byly předem 

stanoveny pravidla rozdělení mezi jednotlivé členy kolektivu. 

 jednorázová prémie (bonus, mimořádná odměna), která se poskytuje 

za mimořádný výkon nebo za iniciativu a můţe být poskytnuta formou 

peněţní i nepeněţní. 

 

 Odměna - je mzdová forma, která doplňuje zbývající prostor mezi ostatními 

mzdovými formami, které mají své určení a přesná pravidla pro poskytování. 

Odměna se většinou pouţívá v situacích, na které se při tvorbě mzdového 

systému nemohlo myslet. V situacích, které se vyskytují mimořádně, 

jednorázově a neočekávaně. I její administrativní stránka je nejjednodušší. 

Obvykle postačí seznámení oprávněného zaměstnance s důvodem proč 

poskytnout odměnu a komu a pak rozhodnutí oprávněného zaměstnance o výši 

odměny a času jejího poskytnutí.
106

 

 

 Odměňování zlepšovacích návrhů - tato odměna můţe být odvozena buď od 

zvýšení zisku, nebo od úspory nákladů, které prokazatelně souvisí se 

zlepšovacím návrhem. Můţe být vyplácena jednorázově nebo periodicky po 

stanovenou dobu.
107

 

 

 Podíl na výsledcích hospodaření organizace - nejčastěji jde o podíl na zisku, 

tedy určité procento ze zisku. Velikost podílu se liší dle základní mzdy nebo 

platu, podle zařazení pracovního místa v hierarchické struktuře organizace, 

významu pracovní pozice či individuálního výkonu.
108
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 Výkonnostní odměny - zpravidla se poskytují zaměstnancům podle předem 

rámcově stanovených kritérií pracovních výsledků a výkonnosti, na které je 

odměna vázána a které se v pravidelných intervalech nebo po splnění úkolu 

hodnotí. Konkrétní výši výkonnostní odměny stanoví obvykle nadřízený vedoucí 

zaměstnanec.
109 

 

 Mimořádné odměny - obvykle se poskytují za dosaţení zvlášť významných 

pracovních výsledků nebo k ocenění mimořádného pracovního úsilí. Určující 

pro zhodnocení významu splněného úkolu a míry pracovních zásluh 

zaměstnance je rozhodnutí zaměstnavatele. Mimořádná odměna se od prémie 

nebo bonusu odlišuje tím, ţe výši této odměny zaměstnavatel ani zaměstnanec 

předem nezná a poskytuje se zpětně aţ po vykonání práce.
110

 

 

Doplňkové formy mzdy představují také příplatky (ať jiţ zákonné - za práci přesčas, 

ve svátek, v noci, aj., nebo příplatky dobrovolné - na dopravu, na ubytování, apod.), 

nebo i jakékoliv jiné výplaty v podobě 13. platu, vánočních příspěvků, příspěvků na 

dovolenou, k ţivotnímu nebo pracovnímu výročí, náborové příspěvky, odstupné, atd.
111

 

 

2.3.5  Zaměstnanecké výhody 

  

Zaměstnanecké benefity jsou různá opatření určená pro zaměstnance, která svým 

způsobem zlepšují jejich blahobyt. Poskytují se k peněţní odměně a tvoří významnou 

součást celkového souboru odměn.
112

 

 

„Zaměstnanecké výhody slouží osobním potřebám pracovníků, jsou nástrojem zvyšování 

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

blahobyt a pohodu.“
113
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Při rozhodování v oblasti zaměstnaneckých benefitů je pro společnost nezbytné vyřešit, 

v jakém rozsahu a jakou škálu výhod chce svým pracovníkům poskytovat. Takovou 

úvahu je přitom nezbytné zaloţit na tom, jaké náklady je připravena na tuto sloţku 

odměňování vynaloţit.
114

   

  

Z řady nejčastějších zaměstnaneckých benefitů lze vyzdvihnout: 

 

• příspěvky na stravování 

• příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců 

• příspěvky na rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků 

• příspěvky na sportovní a kulturní vyţití zaměstnance 

• příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé ţivotní pojištění 

• prodej výrobků či sluţeb společnosti za niţší cenu 

• občerstvení na pracovišti 

• zvýhodněné půjčky zaměstnancům 

• dary k ţivotním a jiným výročím 

• sluţební automobil i pro soukromé účely 

• bezplatné přechodné ubytování 

• zajištění či hrazení dopravy do zaměstnání a zpět 

• zřizování tzv. „firemních školek“
115

 

 

Na závěr je moţné poznamenat, ţe zaměstnanecké benefity lze poskytovat fixní formou 

tak, ţe budou určeny pro všechny pracovníky k jejich moţnému vyuţití, anebo nejlépe 

flexibilním způsobem tak, ţe zaměstnavatel stanoví „firemní balíček“ a limit bodů pro 

kaţdého zaměstnance, který si pak můţe zvolit benefity dle svého uváţení. V dnešní 

moderní době by totiţ měl poskytovaný benefit nabízet nejen atraktivní výběr sluţeb 

a volnočasových aktivit, ale rovněţ by měl být produktem, který umoţňuje 

zaměstnancům svobodnou volbu výběru.
116
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

V této části diplomové práce bych ráda uvedla elementární informace o společnosti 

Česká spořitelna, a.s. a podrobněji popsala historii, současnost, hlavní činnosti  

a organizační upořádání konkrétního call centra této společnosti. 

 

 

3.1 Charakteristika společnosti117 

 

Kořeny České spořitelny, a.s. sahají aţ do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna 

česká, jako její nejstarší právní předchůdce. Na tradici českého a později 

československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová 

společnost. Od roku 2000 je Česká spořitelna, a.s. členem Erste Group, jednoho  

z předních poskytovatelů finančních sluţeb ve střední a východní Evropě se  

16,6 miliony klientů v sedmi zemích, z nichţ většina je členy Evropské unie. V červenci 

roku 2001 Česká spořitelna, a.s. úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila 

na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna, a.s. kontinuálně 

pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a sluţeb a zefektivňování pracovních 

procesů. 

 

Česká spořitelna, a.s. (dále jen ČS, a.s.) je moderní banka orientovaná na drobné 

klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve 

financování velkých korporací a v poskytování sluţeb v oblasti finančních 

trhů. Finanční skupina České spořitelny, a.s. je s počtem přes 5,2 milionu klientů 

největší bankou na trhu.  
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 Česká spořitelna. Naše banka. [online]. 2014 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/ 

nav/o-nas/nase-banka-d00014546 
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Základní údaje o společnosti
118

 

 

Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. 

Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  

Datum zápisu: 30. prosince 1991 

Identifikační číslo: 452 44 782 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 15 200 000 000 Kč 

Předmět podnikání:  

 

Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena 

a) přijímání vkladů od veřejnosti, 

b) poskytování úvěrů 

 

Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena 

a) investování do cenných papírů na vlastní účet, 

b) finanční pronájem (finanční leasing), 

c) platební styk a zúčtování, 

d) vydávání a správa platebních prostředků, 

e) poskytování záruk 

f) otvírání akreditivů, 

g) obstarávání inkasa, 

h) poskytování investičních sluţeb zahrnující: 

- hlavní investiční sluţbu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. 

O cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o cenných papírech“), přijímání a předávání pokynů týkajících se 

investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním 

instrumentům podle § 8 odst. 1 písm. a) aţ g) zákona o cenných papírech, 

-  hlavní investiční sluţbu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných 

papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí 

                                                 
118

Veřejný rejstřík a sbírka listin. Výpis z obchodního rejstříku. [online]. 2014 [cit. 2014-03-19]. Dostupné 

z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a20524&typ=actual&klic=903c2e 

 



52 

 

účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm.  

a) aţ g) zákona o cenných papírech 

- hlavní investiční sluţbu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných 

papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve 

vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) aţ g) zákona 

o cenných papírech, 

- hlavní investiční sluţbu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných 

papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy 

v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia 

některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním 

instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) aţ g) zákona o cenných papírech, 

- hlavní investiční sluţbu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných 

papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, 

a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) aţ g) 

zákona o cenných papírech, 

- doplňkovou investiční sluţbu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných 

papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, 

a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) aţ g) 

zákona o cenných papírech, 

- doplňkovou investiční sluţbu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných 

papírech, pronájem bezpečnostních schránek, 

- doplňkovou investiční sluţbu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných 

papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové 

strategie a s tím souvisejících otázek, jakoţ i poskytování porad a sluţeb 

týkajících se fúzí a koupí podniků, 

- doplňkovou investiční sluţbu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných 

papírech, sluţby související s upisováním emisí podle odstavce 2 písm. e) 

zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle 

§ 8a odst. 1 písm. a) aţ g) zákona o cenných papírech, 

- doplňkovou investiční sluţbu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných 

papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních 
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instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 

písm. a) aţ g) zákona o cenných papírech, 

- doplňkovou investiční sluţbu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných 

papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním 

investičních sluţeb, 

i) vydávání hypotečních zástavních listů, 

j) finanční makléřství 

k) výkon funkce depozitáře, 

l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) 

m) poskytování bankovních informací 

n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se 

zlatem 

o) pronájem bezpečnostních schránek, 

p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České 

spořitelny, a.s. 

 

Statutárním orgánem společnosti je Představenstvo České spořitelny, a.s.: 

 

Předseda představenstva: Pavel Kysilka 

Místopředseda představenstva: Wolfgang Schopf 

Člen představenstva: Daniel Heler 

Člen představenstva: Karel Mourek 

Člen představenstva: Jiří Škorvaga 

 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada ve stávajícím sloţení: 

 

Předseda: John James Stack 

Místopředseda: Andreas Treichl 

Člen: Peter Bosek 

Člen: Eliška Bramborová 

Člen: Stefan Doerfler 

Člen: Maximilian Hardegg 

Člen: Herbert Juranek 

Člen: Zdeněk Jirásek 

Člen: Aleš Veverk
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Tab. 3: Základní fakta k 31. 12. 2013 

Aktiva celkem 943,4 mld. Kč 

Počet klientů České spořitelny, a.s. 5 298 635 

Počet zaměstnanců 10 760 

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví 

SERVIS 24 a BUSINESS 24 1 552 362 

Počet poboček 653 

Počet aktivních platebních karet 3 233 508 

Počet bankomatů a platbomatů 1 530 

Zdroj: Česká spořitelna. Naše banka. [online]. 2014 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/nase-banka-d00014546 

 

V současné době má kaţdá větší společnost provozující bankovní či pojišťovací činnost 

svá vlastní nebo externí call centra, která pracují většinou nepřetrţitě a musí zajistit 

všechny poţadavky svých klientů.  

 

Spokojenost klientů a obchodní úspěch společnosti většinou úzce souvisí s kvalitou 

poskytnutých informací pracovníka call centra, proto společnosti vynakládají značné 

finanční prostředky pro kvalitní vyškolení a motivaci svých pracovníků.  

 

Česká spořitelna, a.s. má dvě call centra. Od roku 2001 Klientské centrum v Prostějově 

a od roku 2012 v Ostravě. Ve své diplomové práci se budu věnovat Klientskému centru 

se sídlem v Prostějově, ve kterém jiţ šestým rokem pracuji. 

 

 

3.2 Historie Klientského centra Prostějov 

 

Zahájení provozu Klientského centra Prostějov (dále jen KCP) se datuje k 1. srpnu 

2001. Plně funkční byla pouze informační linka, sluţba SERVIS 24 Telebanking (neboli 

obsluha účtu po telefonu) byla spuštěna pouze pro zaměstnance KCP ve zkušebním 

provozu. 
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K zahájení ostrého provozu sluţby SERVIS 24 Telebanking došlo 3. září 2001. Na 

konci tohoto roku má Česká spořitelna, a.s. 83 268 klientů sluţby SERVIS 24.  

Při zahájení provozu pracovalo v KCP 111 zaměstnanců, kteří průměrně odbavili 2 500 

hovorů denně. Počátkem listopadu roku 2002 byla spuštěna sluţba SERVIS 24 

Internetbanking, představující obsluhu účtu pomocí internetového bankovnictví. 

V květnu roku 2003 počet klientů sluţby SERVIS 24 dosáhl hranice 500 000. 

 

Obr. 6: Rozmístění call center 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

3.3 Charakteristika Klientského centra 

 

Klientské centrum České spořitelny, a.s. umístěné v Prostějově poskytuje sluţby 

klientům finanční skupiny v nepřetrţitém provozu 7x24 hodin v českém i anglickém 

jazyce a patří mezi největší telefonní centrum v České republice.  

 

Systémy KCP přijmou ročně přibliţně 3,6 mil. hovorů, přes 80 % hovorů je vyzvednuto 

do 20 sekund od zazvonění. Vedle telefonních sluţeb je úkolem Klientského centra také 

obsluha hlavní e-mailové schránky ČS, a.s. a dalších servisních schránek, přičemţ  

99 % e-mailů je zodpovězeno do následujícího dne. Telefonní bankéři vyřídí průměrně  

108 tisíc e-mailů ročně. 
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Jak KCP pomáhá klientům? 

 

 poskytuje obecné informace o produktech a sluţbách Finanční skupiny ČS, a.s. 

 sjednává přímé prodeje, příleţitosti a schůzky pro pobočky ČS, a.s. 

 zřizuje sluţbu SERVIS 24, v rámci které realizuje transakce a poskytuje 

informace (např. o nastavení sluţby, výši zůstatku, provedených transakcích) 

 zajišťuje technickou podporu sluţby SERVIS 24 Internetbanking a GSM 

banking a informace k těmto kanálům 

 zajišťuje komplexní podporu klientům sluţby BUSINESS 24 a další sluţby pro 

komerční klienty ČS, a.s. 

 přijímá oznámení klientů o ztrátě osobních dokladů 

 blokuje platební karty a další elektronické platební prostředky 

 poskytuje sluţby k platebním kartám (např. nastavení limitů, znovuzaslání PIN, 

změnu adresy) 

 konfigurace Osobního účtu České spořitelny, a.s. a dalších produktů 

 přijímá a řeší podání 

 zodpovídá dotazy klientů z e-mailových schránek 

 zodpovídá dotazy klientů na síti Facebook 

 sjednává s klienty vybrané produkty po telefonu bez nutnosti návštěvy pobočky 

 

Jak KCP pomáhá pracovníkům poboček? 

 

 vytváří obchodní příleţitosti pro pobočky, sjednává schůzky klientů na 

pobočkách 

 zajišťuje podporu sítě poboček u sluţby SERVIS 24 a komerčních center 

u sluţby BUSINESS 24 

 vyřizuje všechny druhy reklamací 

 provádí retenční aktivity v rámci snahy udrţet stávající klienty ČS, a.s. 

 zajišťuje redukci produktového portfolia (obsluha vybraných produktů je 

přesunuta na telefon (KCP), kde k těmto produktům zajišťuje Klientské centrum 

kompletní servis - zaloţení, změna i zrušení 
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 ulehčuje pobočkám od administrativní činnosti v rámci a tak jim KCP dává čas 

na prodej 

   

Obr. 7: Činnosti KCP 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

 

 

3.4 Organizační struktura KCP 

 

V současné době KCP zaměstnává 350 zaměstnanců, z toho 300 telefonních bankéřů, 

kteří jsou rozděleni podle zaměření do týmů. Kaţdý tým má svého odpovědného 

vedoucího. 
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Obr. 8: Organizační struktura KCP 

 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

  

Ředitel 

Tým infolinky 
a telefonních 

transakcí 

Vedoucí pracovník 
skupiny 

UTB 

Tým elektronického 
bankovníctví 
a reklamací 

Vedoucí pracovník 
skupiny 

PEB 

PKK 

Zázemí 

CVS 

Tým specialistů 

Vedoucí pracovník 
skupiny 

Specialisté 

Retence 

Tým rozvoj 
a podpora provozu 

Vedoucí pracovník 
skupiny 

Asistentka Koordinátor 



59 

 

Tým infolinky a telefonních transakcí je rozdělen do 12 skupin průměrně po 12 

členech. Univerzální telefonní bankéři pracují ve směnách s celodenním provozem 

v pracovní i nepracovní dny a svátky. Pracovní doba univerzálního telefonního bankéře 

činní 7,5 hodiny denně. 

 

Univerzální telefonní bankéři poskytují informace o produktech a sluţbách finanční 

skupiny České spořitelny, a.s., přijímají oznámení klientů o ztrátě osobních dokladů, 

blokují platební a kreditní karty, sjednávají s klienty vybrané produkty po telefonu bez 

nutnosti návštěvy pobočky, apod. 

 

Tým elektronického bankovnictví a reklamací je rozdělen do 4 skupin, které jsou 

však diametrálně odlišné z pohledu pracovních činností. 

 

- Podpora elektronického bankovnictví (PEB) čítá 2 skupiny po 15 členech. 

Telefonní bankéři pracují ve směnách s denní pracovní dobou 7,5 hodiny 

v pracovní i nepracovní dny a svátky. Linka je dostupná od 7:00 do 23:00 h. 

 

Telefonní bankéři této skupiny zajišťují technickou podporu klientům  

s internetovým bankovnictvím a mobilní bankou (obsluha účtu přes mobilní 

telefon), sjednávají s klienty vybrané produkty po telefonu a poskytují po 

telefonickém ověření obecné informace o účtu klienta. 

 

- Podpora komerčních klientů (PKK) je samostatná skupina o 17 členech 

s osmihodinovou pracovní dobou. Telefonní bankéři Podpory komerčních 

klientů pracují ve směnách od 7 h do 18 h pouze v pracovní dny, dle dostupnosti 

telefonní linky. 

 

Telefonní bankéři zajišťuje komplexní podporu klientům sluţby BUSINESS 24 

a další sluţby pro komerční klienty České spořitelny, a.s. Aktivně komunikují  

s poradci klientů z regionálních korporátních center a dalšími pracovníky banky.  
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- Zázemí je 22 členná skupina Klientského centra s osmihodinovou pracovní 

dobou, která zajišťuje podporu poboček České spořitelny, a.s. Zázemí je 

dostupné pouze v pracovní dny. 

 

- Centrum vyřizování stíţností čítá 20 členů s osmihodinovou pracovní dobou, 

jejichţ pracovní náplní je informovat klienta o přijetí jeho podání, zajišťuje 

stanovisko jednotlivých podpor a po ukončení šetření a vyřešení stíţnosti 

kontaktuje klienta o výsledku.  

 

Tým specialistů 

- Specialisté jsou rozděleni do 3 skupin, dle specializace na ţivotní pojištění, 

penzijní připojištění, stavební spoření, hypotéky a podílové fondy. Skupina je 

aktuálně tvořena 52 členy. Telefonní bankéři pracují ve směnách od 7:00 h do 

23:00 h v pracovní i nepracovní dny a svátky. Pracovní doba telefonního 

bankéře specialisty představuje 8 hodin denně. 

 

- Retence je skupinou o 13 členech provádějící retenční aktivity v rámci snahy 

udrţet stávající klienty ČS, a.s. Pracovní doba činní osm hodin. 

 

Tým rozvoj a podpora provozu 

Podílí se na zavedení nových funkčností v Klientském centru, zajišťují inovaci procesů, 

plánují směny a vedou evidenci pracovní doby. Tým má 10 členů, jejichţ pracovní doba 

představuje 8 hodin denně. 

 

 

 

3.5 Popis pracovního místa 

 

S ohledem na rozsah diplomové práce jsem soustředila svou pozornost na jednu 

konkrétní skupinu Klientského centra a to na skupinu Podpory komerčních klientů. 

 

Poţadavky na pracovní místo telefonního bankéře Podpory komerčních klientů 

vycházejí ze specifikace nároků pracovního místa a způsobilostí pracovní funkce  
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(viz Příloha 1: Popis pracovní funkce). Způsobilosti jsou takové schopnosti, přístupy, 

způsoby myšlení a jednání, které jsou rozhodující pro úspěšný výkon zaměstnance 

v rámci určité pracovní funkce. Způsobilost je ţádoucí, očekávaná schopnost 

a dovednost zřetelně projevovaná v chování a jednání. Umoţňuje chovat se přiměřeně 

a vyrovnaně vzhledem k situaci, kompetentně. Pomáhá zvládat problémy 

i nepředvídatelně se měnící poţadavky.
119

 Ke kaţdé pracovní funkci se vztahují tyto 

způsobilosti: orientace na výsledky, orientace na klienta, komunikace, proaktivita, 

smysl pro kvalitu, orientace na obchodní příleţitost, analytické myšlení, koncepční 

myšlení, přesvědčivost a schopnost ovlivnit, vyhledávání informací, řízení času, 

empatie a sebeovládání, týmová spolupráce. 

 

Telefonní bankéři Podpory komerčních klientů telefonicky i e-mailem zodpovídají 

dotazy ke sluţbě BUSINESS 24 interním i externím klientům. Pomohou vybrat pro 

klienta správný typ elektronického bankovnictví, poradí jak sluţbu nastavit, aby 

odpovídala klientovým poţadavkům. Provádí klienty prvním přihlášením a pomáhají 

jim při technických potíţích či práci s aplikací. Kromě toho klientům poskytují další 

sluţby a informace k jejich účtům, platbám, platebním kartám apod. 

 

Mezi komerční klienty patří právnické osoby a korporace s ročním obratem vyšším 

neţ 60 mil. Kč. Tito klienti jsou zařazeni pod regionální korporátní centrum, dle svého 

sídla a je jim přidělen konkrétní poradce. Česká spořitelna, a.s. má celkem  

7 regionálních center ve větších městech (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, 

Liberec, Ústí nad Labem, Olomouc). Telefonní bankéři poskytují kompletní podporu 

nejen pro klienty, ale také pro jejich poradce a další pracovníky banky. 

 

Linka Podpory komerčních klientů je dostupná v pracovní dny od 7h do 18h. Pro 

pokrytí dostupnosti linky pracují telefonní bankéři ve směnách s osmihodinovou 

pracovní dobou. 

  

                                                 
119

 Interní dokumenty společnosti. 
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3.6 Získávání a výběr pracovníků 

 

Jakmile dojde z provozních důvodů k nutnosti zaměstnat dalšího telefonního bankéře, 

dochází ke zveřejnění volného pracovního místa. V KCP se vyuţívá ke zveřejnění 

volného pracovního místa intranet, internet, vývěska v budově pobočky banky a inzerce 

v tisku. Na internetu motivujeme uchazeče o zaměstnání samostatnou částí Kariéra, kde 

je moţné vloţit ţivotopis, získat aktuální nabídky o volných pracovních místech a také 

jsou zde informace o strategii personálního řízení a zaměstnaneckých benefitech. Práce 

telefonního bankéře je vhodná i pro absolventy škol, a proto je školám nabízena 

moţnost exkurze několikrát do roka. Všechny tyto faktory při nabízení volného místa 

mohou motivovat uchazeče o zaměstnání pro práci v KCP. Při získávání se vyuţívá 

nejen interních, ale i externích zdrojů mimo organizaci. Další z moţností je vyuţití 

doporučení uchazeče od stávajících zaměstnanců, které je motivováno finanční 

odměnou v případě, ţe je uchazeč přijat a zůstane v organizaci po dobu delší neţ tři 

měsíce. 

 

Průběh výběrového řízení: 

První kolo výběrového řízení probíhá výběrem ze zaslaných ţivotopisů a motivačního 

dopisu. Sleduje se zejména formální splnění poţadavků na pracovní místo, jako je 

poţadované vzdělání a jazykové dovednosti. Uchazečům, kteří tyto podmínky 

nesplňují, se odesílá dopis o nepřijetí. Druhé kolo výběrového řízení probíhá formou 

telefonického rozhovoru. Sledují se zejména komunikační dovednosti, vady řeči  

a schopnosti rychle reagovat. Další kolo jiţ probíhá formou Assessment centra a skládá 

se z těchto částí: 

1) vyplnění psychodiagnostického testu, který zahrnuje zkoumání osobnostních 

struktur, jako jsou vlastnosti, temperament apod., 

2) vytváření modelových situací, jejichţ součástí je sledování uchazeče při práci  

v týmu a schopnost řešení stresových situací, 

3) strukturovaný rozhovor s uchazečem, ve kterém se sleduje motivační profil 

uchazeče a jeho aspirační úroveň.  
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„Z hlediska motivačního profilu člověka ovlivňuje a usměrňuje jeho pracovní 

kompetenci dlouhodobé zaměření nebo motivační preference v osobních tužbách 

a cílech. Nepříznivě v této souvislosti mohou působit celková pasivita člověka nebo 

přílišné situační zaměření na okamžitý prospěch nebo odmítnutí dosavadní podnikové 

kultury a identity. Je žádoucí, aby v motivačním profilu člověka byla zastoupena 

činorodost, orientace na skupinovou činnost, orientace na výkon a zaměření směrem 

k podniku (identifikace s podnikem).“
120

 

 

Po konečném výběru vhodných uchazečů probíhá školení odborných dovedností 

zpravidla v délce 1 měsíc. Školení je zakončeno zkouškou, v případě úspěšného sloţení 

je uchazeč přijat do zaměstnání. 

 

 K získávání vhodných a motivovaných bankéřů pro KCP se vyuţívá kvalitně 

sestaveného systému inzerce a výběrového řízení. Díky tomuto systému se do 

výběrového řízení přihlašuje pravidelně dostatečný počet uchazečů, ze kterých je moţné 

vybrat ve výběrovém řízení formou Assessment centra zaměstnance, kteří jsou pro tuto 

práci nejvhodnější.  

 

O kvalitě systému vypovídá zejména míra fluktuace a také průměrná délka pracovního 

poměru zaměstnanců. Dle statistik poskytnutých vedením společnosti bylo zjištěno, ţe 

míra fluktuace ve společnosti nedosahuje ani 15 %, coţ je ve srovnání s ostatními call 

centry velmi dobrý výsledek. Některá call centra uvádí průměrnou míru fluktuace 30 % 

aţ 49 %.
121

 Fluktuace u pracovníků call center je proto vnímána jako velmi závaţný 

problém, který není snadno řešitelný, díky vysoce stereotypní činnosti práce operátorů. 

Nízká míra fluktuace je také do jisté míry ovlivněna lokalitou, ve které je Klientské 

centrum umístěno. Call centrum sídlí v Olomouckém kraji, kde míra registrované 

nezaměstnanosti ke konci ledna 2014 dosáhla úrovně 10,5 %. V posledních letech se 

mnoho společností rozhodlo umístit svá call centra do menších měst s vysokou 

nezaměstnaností, nebo případně do měst, kde sídlí univerzity (vhodná práce pro 

studenty). Důvodem byla právě snaha míru fluktuace sníţit a také niţší mzdové náklady 

na zaměstnance. 

                                                 
120

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s 334. 
121

 SANTLEROVÁ, K. Telemarketing v praxi: jak profesionálně telefonovat se zákazníky, s 34. 
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Obr. 9: Nezaměstnanost v krajích ČR k 31. 1. 2014 

  

Uchazeči o zaměstnání 

Volná 
pracovní 

místa 

Dosažitelní 
uchazeči 

na 1 volné 
pracovní 

místo 

Podíl nezaměstnaných 
osob*) 

(v %) 

celkem 

z toho 

meziměsíční 
změna počtu 

uchazečů 
absolventi 
a mladiství 

osoby se 
zdravotním 
postižením 

dosažitelní celkem ženy muži 

Česká republika 629 274  38 969  60 700  614 870  32 441  36 394  16,9  8,6  8,2  9,0  

v tom kraje:                     

Hl. město Praha 46 842  1 819  2 764  45 675  1 920  7 579  6,0  5,4  5,3  5,4  

Středočeský 64 993  3 639  6 109  64 041  3 312  4 068  15,7  7,3  7,2  7,4  

Jihočeský 35 093  2 110  3 694  33 986  3 542  2 601  13,1  7,9  7,4  8,4  

Plzeňský 27 624  1 669  3 038  26 873  1 915  2 645  10,2  6,9  6,9  7,0  

Karlovarský 20 340  1 183  1 556  19 960  740  995  20,1  9,7  9,0  10,4  

Ústecký 68 393  4 082  6 832  66 910  2 573  2 074  32,3  11,9  11,8  12,0  

Liberecký 27 068  1 557  2 877  26 223  1 159  2 404  10,9  8,8  8,9  8,8  

Královéhradecký 29 126  1 914  2 586  28 375  1 448  1 816  15,6  7,7  7,2  8,2  

Pardubický 28 605  2 136  3 379  28 155  2 234  2 435  11,6  8,1  7,5  8,6  

Vysočina 30 208  2 376  3 580  29 624  1 904  1 122  26,4  8,6  8,2  8,9  

Jihomoravský 75 378  4 899  7 560  73 979  3 408  3 068  24,1  9,4  8,9  9,8  

Olomoucký 46 404  3 295  3 959  45 066  3 040  1 295  34,8  10,5  9,7  11,3  

Zlínský 35 486  2 530  3 987  34 743  1 508  1 485  23,4  8,7  8,0  9,5  

Moravskoslezský 93 714  5 760  8 779  91 260  3 738  2 807  32,5  10,9  10,2  11,6  

*) Podíl nezaměstnaných osob - podíl dosaţitelných uchazečů ve věku 15 - 64 let ze všech obyvatel stejného věku 

Zdroj: Český statistický úřad. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31.1.2014. [online]. 

2014 [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/nezamestnanost 

_v_olomouckem_kraji_k_31_1_2014 

 

Fluktuací rozumíme pohyb pracovních sil v organizaci v obou směrech, tj. příchody 

nových zaměstnanců i odchody stávajících zaměstnanců. Je nemoţné se fluktuaci úplně 

vyhnout, a to ani není ţádoucí. Určitá míra fluktuace je pro organizaci novým zdrojem 

síly a regenerace, kdy příchod nových zaměstnanců přináší zpravidla nové nápady 

a inovace.  

Odchod stávajících zaměstnanců můţe mít mnoho příčin, od přechodu na lepší pracovní 

pozici, odchod na mateřskou dovolenou či jiný druh kariéry pracovníka. Pro organizaci 

je tedy důleţité se zaměřit na zaměstnance, které si nemůţe dovolit ztratit a ty 

motivovat k setrvání ve firmě. Dalším důvodem, proč je třeba věnovat míře fluktuace 

vysokou pozornost, jsou vysoké náklady spojené s činnostmi na získávání, výběr 

a zaškolování nových bankéřů. A proto je pro call centrum nezbytně nutné míru 

fluktuace udrţovat v přijatelné míře. Průměrná délka pracovního poměru zaměstnance 

Klientského centra Prostějov jsou 4 roky,
122

 coţ je opět velmi dobrý výsledek ve 

                                                 
122

Interní dokumenty společnosti 

http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/nezamestnanost
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srovnání s ostatními call centry v České republice. I tato hodnota vypovídá o kvalitě 

výběru vhodných zaměstnanců a dalších činnostech v řízení lidských zdrojů. 

 

 

3.7 Výzkumná část 

 

V teoretické části této práce jsem se zaměřila na motivaci zaměstnanců, jejich 

hodnocení a odměňování. Zpracování teoretických poznatků je první částí kaţdého 

výzkumu. 

 

Cílem výzkumu je zjistit, zda způsob hodnocení telefonních bankéřů účinně podporuje 

jejich motivaci. 

 

Dílčí výzkumné cíle jsou: 

 analýza úrovně motivace a spokojenosti telefonních bankéřů s prací ve 

společnosti, 

 zjištění, jak pracovníci vnímají ocenění své práce, 

 analýza motivačních nástrojů vyuţívaných ve společnosti, 

 analýza zaměstnaneckých benefitů poskytovaných společností, 

 stanovení pořadí důleţitosti zaměstnaneckých benefitů, dle pohledu 

zaměstnance, 

 analýza spokojenosti telefonních bankéřů se stávajícím systémem hodnocení 

 

3.7.1  Metody výzkumu 

 

K vyřešení výzkumného úkolu byly pouţity následující metody: 

 

Analýza firemních dokumentů 

Analýza dokumentů představuje analýzu jakýchkoliv dokumentů, které nebyly 

vytvořeny za účelem našeho výzkumu. Touto metodou byly získány informace 

o společnosti, její historii a činnostech, především pak informace o motivačním 

systému, který je ve společnosti vyuţíván. Při analýze firemních dokumentů jsem 
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informace čerpala ze zákoníku práce, Mzdového řádu ČS, a.s., Kolektivní smlouvy ČS, 

a.s., vnitřních předpisů a kodexů ČS, a. s. 

 

Strukturovaný rozhovor s vedoucím pracovníkem 

Poţadované informace získané v přímé interakci s respondentem jsem prováděla 

s vedoucím pracovní skupiny Podpory komerčních klientů formou strukturovaného 

rozhovoru. 

 

Dotazník 

Dotazník představuje metodu, která dokáţe za relativně krátký čas a při vynaloţení 

minimálních nákladů přinést cenné informace. Za účelem získání informací od 

telefonních bankéřů ve společnosti byl vytvořen dotazník, který byl rozdán pro 

transparentnost a objektivnost ve vyhodnocení nejen skupině Podpory komerčních 

klientů, na které jsem ve své diplomové práci soustředila svou hlavní pozornost, ale také 

telefonním bankéřům napříč celého KCP. 

 

Výsledky těchto výzkumných metod jsou předmětem dalších kapitol.  

 

 

3.8 Výsledky analýzy firemních dokumentů 

 

Analýzou firemních dokumentů byly získány informace o historii společnosti a jejich 

činnostech, které jsou popsány v úvodu Analytické části práce. Stěţejní část analýzy 

firemních dokumentů byla věnována motivačnímu systému společnosti.  

 

Česká spořitelna, a.s. chce své zaměstnance odměňovat konkurenceschopně  

v porovnání s vybranými bankami na českém trhu. Základní principy odměňování jsou 

rozpracovány ve Mzdovém řádu České spořitelny, a.s.  

 

Mzdový řád popisuje jednotlivé nárokové i nenárokové formy mzdy a podmínky jejich 

uţití včetně jejich diferenciace podle míry profesionální náročnosti a odpovědnosti 

jednotlivých pracovních funkcí a individuálních schopností zaměstnanců.  
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Všechna ustanovení tohoto Mzdového řádu jsou v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákoníku práce a Kolektivní smlouvou ČS, a.s. 

 

3.8.1  Odměňování telefonních bankéřů 

 

Celková odměna telefonních bankéřů Klientského centra České spořitelny, a.s. se skládá 

z finanční i nefinanční sloţky odměňování. Celková odměna obsahuje nastavení 

základních mezd, variabilních sloţek (bonusů), benefity a firemní kulturu. 

 

Obr. 10: Celková odměna 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

 

 Základní mzda 

 

Kaţdý zaměstnanec ČS, a.s. má v pracovní smlouvě uveden kód a název pracovní 

funkce, která se nachází v Katalogu pracovních funkcí včetně jejího popisu, typových 

činností včetně kvalifikačních a kompetenčních poţadavků. Pro skupinové pracovní 

funkce (podle jejich velikosti) je stanoveno rozpětí, ve kterém se můţe pohybovat výše 

základní mzdy. Toto rozpětí je uvedeno v následující tabulce. 

http://www.csin.cz/intranet/content/inet/cs/RR_6201_10_01R.XML
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Tab. 4: Mzdové rozpětí pro jednotlivé skupinové funkce 

Funkce 
Mzdové rozpětí 

min. max. 

9 12 000 23 500 

10 13 000 29 500 

11 14 000 32 000 

12 14 500 34 500 

13 15 000 41 500 

14 16 000 49 000 

15 18 000 64 500 

16 21 000 74 500 

17 25 000 112 500 

18 35 000 134 000 

19 50 000 185 000 

Zdroj: Mzdový řád ČS, a.s. 

 

Zaměstnancům náleţí mzda, která při plném úvazku nesmí být niţší, neţ je minimum 

mzdového rozpětí stanoveného pro pracovní funkci, do které jsou zařazeni. Základní 

měsíční mzda zaměstnance v pracovním poměru v ČS, a.s., při plném pracovním 

úvazku je minimálně 12 000 Kč.  

 

Mzda se přiznává zejména podle:  

 dosaţeného vzdělání a odborné praxe, 

 vyuţívání schopností, znalostí a zkušeností, 

 míry samostatnosti, 

 míry odpovědnosti, 

 dosahovaných výsledků při výkonu svěřených činností, 

 míry náročnosti vykonávané práce.  

Úpravy mzdy 

Plánované úpravy mezd jsou prováděny jednou za rok, zpravidla k 1. dubnu 

kalendářního roku. Mzdy se navyšují individuálně a výše navýšení se můţe lišit, 
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protoţe zaměstnanec je hodnocen na základě svého výkonu a funkce, kterou plní. 

Navrţené navýšení mezd je vţdy výsledkem hodnocení řady parametrů, včetně srovnání 

konkrétní výše mzdy s trţní hodnotou pro danou funkci. Celkové procento moţného 

navýšení mezd vychází z podmínek dohodnutých v Kolektivní smlouvě. 

Změny mezd mimo roční úpravy mohou proběhnout pouze ve výjimečných případech. 

Oprávněné případy pro změny mezd mimo roční úpravy jsou: 

 

 Ukončení zkušební doby nebo zapracování (do doby maximálně jednoho roku) 

 Návrat z mimoevidenčního stavu (mateřská/rodičovská dovolená, uvolnění pro 

výkon veřejné funkce apod.) 

 Za účelem udrţení/stabilizace zaměstnance 

 V případě změny pracovní funkce  

 

Příplatky a odměna za pracovní pohotovost 

 

Příplatek za zastupování 

Zaměstnancům, kteří přechodně a v plném rozsahu po souvislou dobu alespoň 4 týdnů 

zastupují při výkonu činnosti nepřítomného zaměstnance zařazeného ve vyšší pracovní 

funkci nebo na základě pověření vykonávají neobsazenou vyšší funkci, náleţí příplatek 

za zastupování. Příplatek za zastupování náleţí těmto zaměstnancům od prvního dne 

zastupování. Výše příplatku za zastupování se stanoví aţ do výše rozdílu mezi mzdou 

dočasně nepřítomného zaměstnance a mzdou zastupujícího zaměstnance. 

 

Příplatek za práci přesčas 

Práci přesčas můţe zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech, jde-li o váţné 

provozní důvody. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více neţ 8 hodin 

v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Za nařízenou práci přesčas se 

v ČS, a.s. povaţuje práce přesčas nařízená předem.  

Nad tento rámec lze konat práce pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový 

rozsah práce přesčas nesmí v kalendářním roce překročit 300 hodin včetně zákonem 

stanoveného maximálního rozsahu nařízené přesčasové práce.  
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Rozhodným obdobím, ve kterém práce přesčas nesmí v průměru překročit 8 hodin 

týdně, činí tři měsíce po sobě jdoucí u rovnoměrně i u nerovnoměrně rozvrţené 

pracovní doby.  

Za dobu odpracovanou nad rámec stanovené týdenní pracovní doby náleţí 

zaměstnancům mzda, na kterou jim vzniklo za tuto dobu právo (dále jen dosaţená 

mzda) a příplatek za práci přesčas ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se 

zaměstnanci se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu 

práce konané přesčas místo příplatku. Dosaţená mzda a příplatek, ani náhradní volno, 

zaměstnanci nepřísluší, je-li mzda sjednána jiţ s přihlédnutím k případné práci přesčas. 

Za dobu odpracovanou nad rámec stanovené týdenní pracovní doby se povaţuje pouze 

nařízená práce přesčas nebo doba odpracovaná se souhlasem příslušného vedoucího 

zaměstnance. 

 

Příplatek za práci v odpoledních směnách  

Na pracovištích s vícesměnným provozním reţimem náleţí zaměstnancům příplatek ve 

výši 10 Kč za kaţdou celou odpracovanou hodinu v odpolední směně, v době od 14:00 

h do 22:00 h. (Při stanovené délce odpolední směny 7,5 hodin náleţí příplatek ve výši 

75 Kč.) Odpolední směnou je pracovní směna začínající nejdříve v 11.00 hodin.  

Pro účely poskytování tohoto příplatku se vícesměnným provozním reţimem rozumí 

reţim kaţdého dne, v němţ se zaměstnanci vzájemně střídají alespoň ve dvou směnách, 

a to po dobu minimálně 15 hodin v kalendářním dnu. Zároveň musí být splněna 

podmínka, ţe souběţný výkon práce zaměstnanců navazujících směn činí nejvýše 

1 hodinu. Provozní reţim se posuzuje podle pracovišť, nikoliv za organizační sloţku 

jako celek.  

 

Příplatek za práci v noci  

Zaměstnancům náleţí dosaţená mzda a příplatek za práci v noci ve výši 10 % 

průměrného výdělku. Příplatek se vyplácí za kaţdou odpracovanou čtvrthodinu 

v pracovní směně, odpracovanou v době od 22.00 do 6.00 hodin, nejméně však za jednu 

celou hodinu.  
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Příplatek za práci o sobotách a nedělích  

Za práci o sobotách a nedělích náleţí zaměstnancům dosaţená mzda a příplatek ve výši 

50 % průměrného výdělku.  

 

Příplatek za práci ve svátek  

Za práci ve svátek náleţí zaměstnancům dosaţená mzda a náhradní volno v rozsahu 

práce konané ve svátek nebo příplatek ve výši 100 % průměrného výdělku místo 

náhradního volna.  

 

Příplatek za práci v dělených směnách  

Zaměstnancům, kterým byla pracovní doba téţe směny rozdělena na dvě, popřípadě 

více částí, náleţí příplatek za dělenou směnu ve výši 40 Kč, jestliţe souvislé přerušení 

pracovní směny činí nejméně 1 hodinu, kromě přestávky na jídlo a oddech.  

 

Odměna za pracovní pohotovost  

Zaměstnancům, se kterými se zaměstnavatel předem prokazatelně dohodl, ţe budou 

mimo rozvrh pracovních směn připraveni na předem určeném místě kdykoliv se 

dostavit na pracoviště k výkonu práce, nebo vykonat práci za uţití vzdáleného přístupu 

do ČS, a.s., náleţí odměna za pracovní pohotovost ve výši:  

a) 10 % alikvotní části průměrného výdělku, jde-li o pracovní den, 

b) 20 % alikvotní části průměrného výdělku, jde-li o sobotu, neděli či svátek. 

 

O pracovní pohotovost se nejedná, jestliţe zaměstnanec (v čase mimo rozvrh 

pracovních směn) můţe přijímat na mobilní telefon informaci o poruše bankomatu nebo 

o potřebě doplnit hotovost, či můţe být poţádán o kontrolu funkčnosti nebo odstranění 

poruchy příslušného bankomatu.  

 

Ostatní příplatky  

Případné další příplatky se přiznávají individuálně.  
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 Bonus (variabilní složka mzdy) 

 

Bonusový fond je forma osobní hmotné zainteresovanosti všech zaměstnanců tvořený 

celopodnikově s ohledem na vývoj výsledků hospodaření a průběh plnění plánu práce. 

Bonus je nenárokovou sloţkou mzdy a je vyplácen po splnění všech stanovených 

podmínek.  

 

Velikost celkového bonusového fondu je odvozena od výkonu Finanční skupiny  

ČS, a.s. v příslušném roce. Podmínkou pro výplatu bonusu je dosaţení minimální cílové 

hodnoty stanoveného hospodářského ukazatele pro příslušný rok (čistý zisk po zdanění). 

V případě, ţe Finanční skupina ČS, a.s. nedosáhne této cílové hodnoty, nebude bonus 

vyplacen.  

 

Bonusy se zaměstnancům KCP vyplácejí čtvrtletně vţdy ve výplatě za měsíc následující 

po skončení čtvrtletí (tj. např. za 1. čtvrtletí ve výplatě za duben, která se připisuje na 

účet do 10. května). Základem pro výplatu bonusu je tzv. příděl, který se pro KCP 

počítá ze základních mezd zaměstnanců a procentuální výše bonusu pro tu kterou pozici 

(většinou 30 % roční mzdy). Příděl je krácen podle plnění cílů KCP, a to buď ještě před 

tím, neţ je v KCP obdrţen, nebo následně ředitelem. Ke krácení ředitelem KCP dochází 

při nesplnění některého z kritérií primárně u skupin, které mohou toto plnění ovlivnit. 

 

Příděl se dále rozděluje na skupiny zaměstnanců se stejnou KPI kartou, kde se 

přerozděluje podle pravidel daných touto kartou se zohledněním úvazku zaměstnance. 

KPI karty obsahují popis cílů a způsob jejich vyhodnocování pro jednotlivé skupiny 

zaměstnanců KCP. 

 

Pravidla pro rozdělení bonusu  

  V případě zaměstnanců, jejichţ pracovní poměr vznikl v průběhu roku, zohlední 

manaţer ve výši jejich bonusu poměrnou část délky jejich zaměstnání v bance. 

 V případě, ţe je zaměstnanec v průběhu roku povýšen ze zaměstnanecké 

na manaţerskou pozici, bonus bude zohledňovat délku setrvání na kaţdé z pozic. 
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 Pokud zaměstnanec odejde do důchodu (s výjimkou případů výpovědi na 

základě § 52, odst. a - c   Zákoníku práce) nebo na mateřskou dovolenou, můţe 

mu být vyplacena příslušná část bonusu na základě skutečně odpracovaných 

měsíců a na základě vlastních výkonů 

 Pokud zaměstnanec bude v ČS, a.s. čerpat neplacené volno nebo ukončí 

pracovní poměr s ČS, a.s. a uzavře lokální pracovní poměr se společností 

v rámci Erste Group, můţe mu být příslušná část bonusu vyplacena na základě 

skutečně odpracovaných měsíců a na základě vlastních výkonů. 

 

V případě prokazatelného závaţného zjištění, ţe osobní přínos zaměstnance, kvalita 

jeho práce, popřípadě plnění jeho dalších povinností neodpovídá oprávněným 

poţadavkům ČS, a.s., stanovených vnitřními předpisy a kodexy ČS, a.s., zákoníkem 

práce a související legislativou, má Česká spořitelna, a.s. právo krátit nebo odebrat 

zaměstnanci jeho odměnu z bonusového a také odměny z bonusového fondu, které byly 

odloţeny a vztahují se k odměnám z bonusového fondu přiznaným za minulá období.  

 

 Benefity  

Cafeterie 

Od dubna 2013 poskytuje ČS, a.s. zaměstnancům benefity prostřednictvím Cafeterie, 

neboli programu volitelných zaměstnaneckých výhod, který je postaven na principu 

svobodné volby z široké nabídky benefitů s ohledem na individuální potřeby kaţdého 

zaměstnance. Cílem tohoto programu je nabídnout všem zaměstnancům moţnost 

vyuţívat pouze takové benefity, o které mají největší zájem a poskytnout tak maximální 

volnost při nakládání s benefitovým rozpočtem. 

 

V cafeterii mohou zaměstnanci vybírat nejrůznější sluţby z oblasti financí, sportu, 

kultury, zdraví, cestování a vzdělávání, a to v síti smluvních partnerů po celé ČR. 

V programu bude rovněţ moţné čerpat sluţby od dodavatelů i mimo tuto smluvní síť 

nebo získávat prostředky navíc za soukromé nákupy v partnerských e-shopech.  

 

Přínos benefitů spočívá z pohledu zaměstnance zejména v jejich daňovém zvýhodnění 

(neodvádí se daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění). Většina benefitů obsaţených 
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v cafeterii je vybrána tak, aby znamenala pro zaměstnance 100% čistý příjem. 

U několika benefitů, které nejsou daňově výhodné, bude tato skutečnost vţdy uvedena. 

U některých benefitů platí z důvodu dodrţení daňové výhodnosti omezení v maximální 

hodnotě ročního čerpání. Jde o sluţby z oblasti cestování, kde platí limit 20 000 Kč na 

kalendářní rok a příspěvky na penzijní připojištění a ţivotní pojištění, kde platí společný 

limit 30 000 Kč na kalendářní rok. Prostředky pouţité na oblast financí, sportu, kultury, 

zdraví, cestování a vzdělávání představují čistý příjem, ze kterého se neodvádí daň ani 

sociální a zdravotní pojištění. Na kaţdých takto poskytnutých 1 000 Kč tak zaměstnanec 

ušetří oproti mzdě 311 Kč. 

 

Výše přídělu prostředků do cafeterie činní pro kaţdého zaměstnance 6 000 Kč na 

kalendářní rok. Nárok se alikvotně krátí za kaţdý neodpracovaný měsíc (tj. v případě 

nástupu do zaměstnání aţ v průběhu kalendářního roku, nebo v případě ukončení 

pracovního poměru v průběhu kalendářního roku). Přehled krácení nároku na body je 

uveden v tabulkách níţe. 

 

Tab. 5: Datum nástupu do zaměstnání a poměrná část bodů pro kalendářní rok 

Datum nástupu 

zaměstnance 

Poměrná část 

bodů 
Příděl bodů 

1. 1. a dříve 12/12 6 000 

2. 1. - 1. 2. 11/12 5 500 

2. 2. - 1. 3. 10/12 5 000 

2. 3. - 1. 4. 9/12 4 500 

2. 4. - 1. 5. 8/12 4 000 

2. 5. - 1. 6. 7/12 3 500 

2. 6. - 1. 7. 6/12 3 000 

2. 7. - 1. 8. 5/12 2 500 

2. 8. - 1. 9. 4/12 2 000 

2. 9. - 1. 10. 3/12 1 500 

2. 10. - 1. 11. 2/12 1 000 

2. 11. - 1. 12. 1/12 500 

od 2. 12. 0 0 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 
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Tab. 6: Datum ukončení zaměstnaní a poměrná část bodů pro kalendářní rok 

Datum nástupu 

zaměstnance 

Poměrná část 

bodů 
Příděl bodů 

1. 1. - 30. 1. 12/12 - 6 000 

31. 1. - 27. 2. (28. 2.)* 11/12 - 5 500 

28. 2. (29. 2.)* - 30. 3. 10/12 - 5 000 

31. 3. - 29. 4. 9/12 - 4 500 

30. 4. - 30. 5. 8/12 - 4 000 

31. 5. - 29. 6. 7/12 - 3 500 

30. 6 - 30. 7. 6/12 - 3 000 

31. 7. - 30. 8. 5/12 - 2 500 

31. 8. - 29. 9. 4/12 - 2 000 

30. 9. - 30. 10. 3/12 - 1 500 

31. 10. - 29. 11. 2/12 - 1 000 

od 30. 11. 1/12 - 500 

* platí pro přestupný rok 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

 

Program volitelných zaměstnaneckých výhod pro ČS, a.s. spravuje externí  

partner - společnost Benefit Management s.r.o. 

 

Mimo cafeterii lze čerpat následující zaměstnanecké výhody: 

 Prodloužení dovolené o 1 týden za rok 

 Příspěvek na stravování 

 Příspěvek na penzijní připojištění 

 Příspěvek na životní pojištění (Pojišťovna ČS, a.s.) 

  Zdravotní volno 

 Volno na charitu 

 Volno pro otce 

 Příspěvek na hlídání dítěte 

 Pracovní výročí 
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Prodloužení dovolené o 1 týden za rok 

Výměra dovolené zaměstnanců České spořitelny, a.s. činí pět týdnů v kalendářním roce, 

tj. 5 pracovních dní nad základní výměru stanovenou zákoníkem práce. Nárok vzniká 

vţdy po nástupu do pracovního poměru. V případě, ţe zaměstnanec neodpracuje celý 

kalendářní rok, má nárok na poměrnou část za odpracovanou dobu. 

 

Příspěvek na stravování 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v hlavním pracovním poměru stravovací 

poukázky v hodnotě 80 Kč na den, bez nutnosti příspěvku zaměstnance. Příspěvek 

zaměstnavatele činí 55 % hodnoty poukázky, zbývajících 45 % je hrazen ze 

zaměstnaneckého fondu. 

 

Stravovací poukázka náleţí zaměstnancům na den, ve kterém odpracují 

zaměstnavatelem stanovenou pracovní dobu v rámci pravidelného rozpisu směn. Délka 

odpracované doby v rámci stanovené pracovní směny musí činit minimálně 3,5 hodiny 

při 7,5 hodinové pracovní směně a 4 hodiny při 8 hodinové pracovní směně. Pokud 

zaměstnanec podle rozpisu směn odpracuje směnu delší neţ 11 hodin, v úhrnu s dobou 

přestávek v práci (nezapočítává se práce přesčas; netýká se pracovních cest), má nárok 

na další stravovací poukázku. 

 

Příspěvek na penzijní připojištění 

Měsíční příspěvek zaměstnavatele činí maximálně 1 250 Kč. U zaměstnanců se 

základní mzdou do 30 000 Kč měsíčně je příspěvek poskytován ve výši 1 250 Kč za 

měsíc bez nutné spoluúčasti zaměstnance. U zaměstnanců se základní měsíční mzdou 

nad 30 000 Kč pak poměr příspěvku zaměstnavatele a zaměstnance činí 1:1. 

 

Příspěvek na životní pojištění u Pojišťovny České spořitelny, a.s. 

Příspěvek zaměstnavatele do maximální výše 4 000 Kč za rok. Poměr příspěvku 

zaměstnavatele a zaměstnance činí 1:1. 
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Zdravotní volno 

Zaměstnanci mohou čerpat v průběhu daného kalendářního roku zdravotní volno 

v délce 5 pracovních dnů, zdravotní volno se čerpá v celých dnech, nelze tedy čerpat 0,5 

dne zdravotního volna 

Počet dní zdravotního volna se alikvotně krátí dle délky trvání pracovního poměru 

v daném kalendářním roce. 

 

Tab. 7: Poměrná část zdravotního volna dle délky pracovního poměru 

Nárok na zdravotní 

volno 
Počet dnů 

1/12 0 

2/12 1 

3/12 1 

4/12 2 

5/12 2 

6/12 3 

7/12 3 

8/12 3 

9/12 4 

10/12 4 

11/12 5 

12/12 5 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

 

Volno na charitu 

Zaměstnancům je poskytováno pracovní volno v maximální výši dvou pracovních dnů 

za kalendářní rok na účast při charitativní akci. Účast na dané charitativní akci je moţná 

pouze za předpokladu, ţe to umoţní provozní podmínky příslušné organizační sloţky 

nebo útvary, kde je zaměstnanec zařazen, 

Zaměstnanci za dny účasti na charitativní akci náleţí náhrada mzdy ve výši základní 

mzdy. V souvislosti s pracovním volnem nenáleţí zaměstnanci stravenky. 

O účasti na charitativní akci je po zaměstnanci vyţadováno potvrzení od charitativní 

organizace či sdruţení. 
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Volno pro otce 

Zaměstnanci mohou po uplynutí zkušební doby čerpat volno pro otce v délce  

5 pracovních dnů, které mohou začít čerpat v době od propuštění nově narozeného 

dítěte z porodnice do doby dovršení 3 měsíců věku dítěte.  

Toto volno je také moţno čerpat v případě adopce resp. svěření dítěte do 

pěstounské péče a to v době do uplynutí 3 měsíců od nabytí právní moci adopce/svěření 

dítěte do péče, nejvýše však do 3 let věku dítěte. Čerpání volna pro otce není vázané na 

daný kalendářní rok, pokud se dítě narodí ke konci kalendářního roku a zaměstnanec 

čerpá volno pro otce na přelomu roku, pak v případě, ţe ke konci roku vyčerpá  

např. 3 pracovní dny, můţe v následujícím kalendářním roce čerpat volno jiţ jen  

po 2 pracovní dny. Počet dní volna pro otce se nemění v závislosti na počtu současně 

narozených dětí. 

Za dobu čerpání volna pro otce náleţí zaměstnanci náhrada mzdy ve výši základní 

mzdy. 

 

Příspěvek na hlídání dítěte 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci příspěvek na hlídání vlastního dítěte ve věku 1 aţ 

5 roků pro rodiče vracející se z mateřské/rodičovské dovolené ve výši 4 000 

Kč/měsíčně. Tato výhoda se vztahuje na rodiče vracející se z mateřské/rodičovské 

dovolené s měsíční mzdou v maximální výši 50 000 Kč (při 100% pracovním úvazku) 

včetně. 

 

Pracovní výročí 

V rámci centrálního zaměstnaneckého fondu poskytuje zaměstnavatel jako ocenění 

dlouholeté a úspěšné práce zaměstnance pro společnost (v rámci finanční skupiny  

ČS, a.s.) odměnu formou výplaty ve mzdě: 

 

 za odpracování 10 let nepřetrţitě ve společnosti 3 000 Kč, 

za odpracování 15 let nepřetrţitě ve společnosti 4 000 Kč, 

 za odpracování 20 let a kaţdých dalších 5 let nepřetrţitě 5 000 Kč. 
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Produktové benefity 

 Produkty České spořitelny, a.s.:  

o Osobní účet ČS, a.s. zdarma. 

o Zvýhodněné úročení Osobního účtu. 

o Úročení kontokorentu na Osobním účtu ČS, a.s. sazbou PRIME RATE. 

o Kreditní karta World České spořitelny, a.s. 

o Kreditní karta Odměna České spořitelny, a.s. 

o Spotřebitelské úvěry se zvýhodněnou zaměstnaneckou sazbou. 

o Americké hypotéky se sazbou PRIME RATE. 

o Sleva na poplatek za uzavření americké hypotéky. 

o Bezpečnostní schránka. 

o Zvýhodněné hypoteční úvěry:  

o Hypoteční úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou. 

 Sleva na poplatek za uzavření hypotečního úvěru ve výši 50 %. 

 Sleva na sluţby Hypotéky ČS, a.s. ve výši 50 % a nulový 

poplatek na vybranou sluţbu "Expresní čerpání". 

 Mimořádné splátky z vlastních zdrojů na hypotečního 

úvěr/Hypotéku ČS, a.s. mimo termín změny pevné úrokové sazby 

bez poplatku (pozn.: vyčíslení zůstatku je zpoplatněno dle 

Sazebníku). 

 Produkty sAutoleasing - úvěr na nákup osobního automobilu. 

 Produkty Investiční společnosti ČS, a.s. - podílové fondy skupiny Erste Group 

Bank. 

 Produkty brokerjet ČS, a.s. - zvýhodněné poplatky za realizaci obchodů. 

 Produkty Realitní společnosti ČS, a.s. - garantovaná výše provize za realizaci 

realitního obchodu. 

 Produkty Stavení spořitelny ČS, a.s.:  

o Sníţení ceny za stavební spoření. 

o Sníţení ceny pro překlenovací úvěry. 

 Produkty pojišťovny Kooperativa:  

o Havarijní pojištění NAMÍRU. 
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o Cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí KOLUMBUS 

a KOLUMBUS ABONENT. 

o Pojištění domácnosti se slevou. 

o Pojištění rodinného domu se slevou. 

o Pojištění rodinného domu a domácnosti OPTIMUM se slevou. 

o Pojištění bytové a nebytové jednotky se slevou. 

o Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti se slevou. 

  

 Firemní kultura 

Transparentní odměňování je nedílnou součástí cíle strategie České spořitelny, a.s.: být 

Zaměstnavatelem první volby. Proto ČS, a.s. vytváří inspirativní, inovativní a motivační 

prostředí, kde kaţdý zná svou úlohu a roli a můţe ji zodpovědně naplňovat.  

 

V tomto kontextu je odměňování jedním celkem sloţeným nejen ze základní mzdy, 

bonusu a benefitů, ale navíc také firemní kultury, resp. motivujícího prostředí, ve 

kterém zaměstnanci působí. Prostřednictvím programu rozvoje firemní kultury, 

zaloţené na etických principech, chce zlepšit pracovní prostředí a motivovanost 

zaměstnanců. Zaměstnanci mají moţnost si sami pojmenovat to, co je potřebné zlepšit 

a pracovat na změně za podpory týmu specialistů. ČS, a.s. pracuje na změně přístupu 

k matkám a otcům na rodičovské dovolené, včetně vyuţití vyšší flexibility pracovních 

úvazků. Klade důraz na rovné příleţitosti pro všechny zaměstnance a podporuje etiku 

v obchodním styku. 

 

Zhodnocení současné situace 

V Klientském centru je zřetelně definována mzdová politika, která poskytuje dostatek 

informací všem zaměstnancům o jednotlivých pozicích a rozpětí výše mzdy, kterou 

zaměstnanec obdrţí při vykonávání práce na určité pozici. Kaţdý zaměstnanec tak má 

přehled o moţnostech svého platového růstu, má moţnost srovnání jednotlivých pozic 

v celé organizaci, coţ můţe být významným motivačním faktorem. Přímo v KCP je 

však rozsah moţností kariérového (vertikálního i horizontálního) a platového růstu 

omezen funkcionální organizační strukturou, která nabízí jen málo moţností posunu. 

http://www.csin.cz/intranet/content/inet/cs/sc_2847.xml
http://www.csin.cz/intranet/content/inet/cs/sc_3788.xml#_toc2
http://www.csin.cz/intranet/content/inet/cs/sc_3735.xml


81 

 

Naopak je tomu v rámci celé organizace, která nabízí celou škálu moţností „v migraci“ 

zaměstnanců. 

 

Zaměstnanecké benefity by se daly zařadit mezi faktory, které podporují u pracovníků 

pracovní spokojenost, ale přímý vliv na motivaci k práci zřejmě nemají. Nejsou 

provázány s výkonem a k jejich poskytování dochází pouze na základě pracovního 

poměru. Mohou však být motivačním faktorem u uchazečů o místo ve společnosti, 

vytváří obraz o organizaci, o tom jak si váţí svých zaměstnanců, působí tak motivačně 

ke stabilizaci pracovníků v organizaci. V současné době by firma, která by nenabízela 

zaměstnanecké benefity, jako jsou příspěvky na penzijní připojištění, stravenky a jiné, 

na trhu práce zřejmě neobstála. 

 

3.8.2  Hodnocení telefonních bankéřů 

 

Hodnocení telefonních bankéřů Klientského centra má podobu formálního  

a neformálního hodnocení. Formální hodnocení se provádí v měsíčním, čtvrtletním  

a ročním intervalu. Několikrát do roka se také vyuţívá k hodnocení bankéřů externí 

firma. Hodnocení je napojeno na odměňování telefonních bankéřů. 

 

- Neformální hodnocení 

 

Průběţné hodnocení telefonních bankéřů má formu spíše neformálního sledování 

výkonu a chování zaměstnance vedoucím pracovní skupiny v průběhu kaţdého 

pracovního dne. Toto hodnocení není nijak evidováno a má spíše charakter poskytování 

rad a vedení telefonního bankéře při plnění jeho pracovních úkolů. Toto průběţné 

hodnocení poskytuje vedoucímu zpětnou vazbu a podněty pro hodnocení pravidelné 

(měsíční a roční). Poskytnutím neformální pochvaly a nasloucháním zvyšuje vedoucí, 

v rámci tohoto hodnocení, motivaci pracovníka. V průběhu pracovního procesu  

u zaměstnanců vznikají určité potřeby, které souvisí s plněním pracovních činností. 

Úkolem nadřízeného je tyto potřeby uspokojovat a tím zvyšovat jejich pracovní úsilí. 

Jedná se zejména o potřeby uznání, pochvaly a ocenění odvedené práce.  
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- Formální hodnocení 

 

Formální hodnocení je racionálnější a standardizované, probíhá v pravidelných 

intervalech a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Na základě 

takového hodnocení se pořizují záznamy, které slouţí jako podklad pro další personální 

činnosti. 

 

3.8.2.1 Měsíční hodnocení tzv. „Supervize“ 

 

Supervizní hodnocení je prováděno z náhodně generovaných hovorů v rámci 

hodnoceného období. Kaţdá skupina KCP má odlišnou strukturu supervizního 

protokolu. Blíţe se budu věnovat superviznímu protokolu telefonních bankéřů skupiny 

Podpory komerčních klientů (dále jen PKK). 

 

V supervizním protokolu jsou zohledněny tři základní oblasti:  

 Struktura a standardy komunikace 

 Řešení poţadavku 

 Klientský přístup 

 

V rámci hodnocení supervizí je maximální dosaţitelná hranice 100 %, za nedodrţení 

standardů pro určitou definovanou oblast se sniţuje procentuální úspěšnost hovoru.  

 

Hodnocení kvality probíhá formou náslechů tří hovorů v kaţdém měsíci u kaţdého 

z telefonních bankéřů. Ke kvalitativnímu hodnocení se vyplňuje supervizní protokol, 

který je po ukončení hodnocení předáván k nahlédnutí danému pracovníkovi. Telefonní 

bankéř si následně s vedoucím hodnocené hovory poslechne a má moţnost se 

k hodnocení vyjádřit, vznést námitky, coţ můţe vést aţ ke změně v hodnocení.  

 

Telefonní bankéř týmu PKK má průměrně 600 hovorů za měsíc. Níţe uvádím příklad 

vyplněného supervizního protokolu pro konkrétního telefonního bankéře skupiny PKK.  
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Tab. 8: Supervizní protokol telefonního bankéře skupiny PKK 

 

 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

Hodnotitel 
    

Hodnocený 

bankéř 

Kateřina 

Janišová 

Kateřina 

Janišová 

Kateřina 

Janišová 

Stručný 

obsah hovoru 

Ověření 

zůstatků, 

převalutování 

platby 

Zrušení 

chybně 

zadané 

platby  

s dopřednou 

splatností 

Prověření 

zamítnuté 

platby 

kartou přes 

internet 

Datum a čas 

hovoru 
2014 4. 3. 8:22 6. 3. 16:14 27. 3. 10:52 

Kategorie Podkategorie Popis 
Váha 

kategorie 

Váha 

podkategorie 

      

Struktura  

a standardy 

komunikace 

Představení, nabídka 

pomoci 

 

18 % 

2 % 1 2 % 1 2 % 1 2 % 

Oslovování 

Oslovování klienta 

min.1x v průběhu 

hovoru 

2 % 1 2 % 1 2 % 1 2 % 

Pauzy 

Na základě 

upozornění pauza do 

30 sekund. Bet 

ohlášení max. do 10 

sekund. Maximálně 2 

delší pauzy v hovoru 

4 % 1 4 % 1 4 % 1 4 % 

Rozloučení  2 % 1 2 % 1 2 % 1 2 % 

Nabídka další pomoci  3 % 1 3 % 1 3 % 1 3 % 

Přiměřená rychlost, 

přizpůsobení se 

tempu klienta, 

artikulace, výslovnost, 

plynulost projevu, 

slovní zásoba, 

spisovnost, nevhodná 

slova 

 3 % 1 3 % 1 3 % 1 3 % 

Nepřerušování, 

neskákání do řeči 
 2 % 1 2 % 1 2 % 1 2 % 

 18 %  18 %  18 %  18 % 

Řešení 

požadavku 

Naslouchání, analýza 

dotazu 

Správná analýza 

potřeb, tzn. vhodné 

kladení otázek  

a ověřování 

domněnek 

42 % 

14 % 1 14 % 3 7 % 1 14 % 

Správnost, efektivita 

a úplnost informace, 

řešení 

Nabídka řešení, 

správného postupu 
10 % 1 10 % 1 10 % 3 5 % 

Odborná znalost 

Základní informace 

poskytujeme 

klientovi ihned  

v hovoru, nebereme 

si zpětný  

kontakt - může 

působit 

neprofesionálně 

5 % 1 5 % 1 5 % 1 5 % 

Rekapitulace, 

proaktivita 

Shrnutí postupu, 

popis dalších kroků, 

vysvětlení souvislostí 

a možných dopadů 

4 % 1 4 % 1 4 % 1 4 % 

Dodržení pracovních 

postupů, 

nepřepojování 

Nabídka možnosti 

kontaktu poradce, 

nabídka okamžitého 

řešení společně  

s klientem, možnost 

zpětného volání  

5 % 1 5 % 1 5 % 1 5 % 

Argumentace 

(srozumitelnost 

obsahu, vysvětlení 

pojmů) 

Srozumitelnost 

používaných pojmů, 

vysvětlení pojmů 

klientovi, 

přizpůsobení se 

odborné znalosti 

4 % 1 4 % 1 4 % 1 4 % 

 42 %  42 %  35 %  37 % 

Klientský 

přístup 

Empatie, náboj, 

celkový dojem 
 40 % 

20 % 1 20 % 1 20 % 1 20 % 

Spokojenost klienta, 

užitek pro klienta 
20 % 1 20 % 1 20 % 1 20 % 

 40 %  40 %  40 %  40 % 

  100 %  93 %  95 % 
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Tab. 9: Převodní tabulka 

Známka Procentuální podíl 

1 100 

2 75 

3 50 

4 0 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

 

Vztah supervize versus odměna je následující: 

Při průměrném hodnocení hovorů vyšším neţ 93 % je odměna ve výši 100 % přídělu.  

U průměrného hodnocení hovorů nad 90 % do 93 % je odměna ve výši 80 % přídělu.  

Při průměrném hodnocení hovorů nad 85 % do 90 % je odměna ve výši 50 % přídělu.  

V případě hodnocení hovorů 85 % a niţším se odměna za tuto sloţku nevyplácí. 

 

Celkové hodnocení supervizí v uvedeném případě činilo 96 %, coţ představuje ve 

vztahu k odměně 100 %. 

 

Telefonní bankéř vţdy musí dbát na to, aby poskytnutá informace dávala klientovi 

řešení jeho potřeby. Je velmi důleţité, aby klient měl z hovoru dobrý pocit, proto se 

pracovník chová zdvořile a má příjemné jednání. Hlas není monotónní, telefonní bankéř 

je schopen pracovat s hlasem podle potřeby, má zájem o poskytnutí informací a má 

optimismus v hlase. Je slušný, loajální k bance a při obtíţné situaci si zachovává stejný 

tón a hlasitost společně se zachováním klidu a nadhledu při nepříjemném hovoru. 

Spisovná čeština bez slangu a nářečí je samozřejmostí. 

 

3.8.2.2 Čtvrtletní hodnocení tzv. „KPI karta“ 

 

KPI karty (Key Performance Indicator = klíčový ukazatel výkonnosti) obsahují popis 

cílů a způsob jejich vyhodnocování pro jednotlivé skupiny zaměstnanců Klientského 

centra. Z toho vyplývá, ţe kaţdá pracovní skupina má odlišnou strukturu KPI karty.  

 

Stanovení konkrétních cílových hodnot jednotlivých poloţek KPI karet, které nejsou 

stanoveny přímo v KPI kartách (např. konkrétní prodejní cíle telefonních bankéřů 



85 

 

prodejních týmů), je v kompetenci ředitele Klientského centra a vedoucího pracovní 

skupiny. 

 

Hodnocení pomocí KPI karty má přímou návaznost na vyplácení čtvrtletních bonusů 

pro telefonní bankéře. Hodnocení provádí vedoucí pracovník dle statistik výsledků 

daného pracovníka a celkové výsledky hodnocení jsou mu sděleny, jsou s ním 

projednány a telefonní bankéř má právo se k nim vyjádřit. 

 

Protoţe ani sebepodrobnější systém nemůţe obsáhnout všechny aspekty práce 

zaměstnanců, má ředitel právo na základě svého rozhodnutí, nebo na doporučení 

vedoucích pracovních skupin, upravit výslednou částku vypláceného bonusu tak, aby 

přidělená částka byla co nejspravedlivější.  

 

Dále se budu podrobněji věnovat KPI kartě telefonních bankéřů skupiny Podpory 

komerčních klientů. 

 

Tab. 10: KPI karta telefonního bankéře skupiny PKK 

KPI karta telefonního bankéře skupiny PKK 

Oblast Váha kritéria 

KLIENT 58 % 

Kvalita hovorů (supervize) 30 % 

Rychlost zpracování e-mailů a poţadavků pracovníků banky 18 % 

Spokojenost klientů 10 % 

PROCESY 34 % 

Efektivita hovorů tzv. Ringing time 6 % 

Dostupnost 28 % 

LDÉ, UČENÍ A RŮST 8 % 

Osobní rozvoj 8 % 

CELKEM  100 % 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 
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V KPI kartě se čtvrtletní práce telefonního bankéře týmu PKK hodnotí ve třech 

oblastech: 

 

 KLIENT 

Do této oblasti je zařazena kvalita hovorů (supervize), rychlost zpracování e-mailů 

a poţadavků pracovníků banky a spokojenost klientů s e-mailovou komunikací. 

 

a) Kvalita hovorů (supervize) 

Počtem hodnocených hovorů jsou standardně tři minimálně dva hovory za měsíc. Není 

hodnocen pouze samotný hovor, ale i hovory související, tedy celý případ, který je 

s klientem řešen. Hodnocení hovorů se provádí měsíčně a kvartální odměna tak vzniká 

součtem tří měsíčních částek. 

Pravidla pro rozdělení bonusu: 

I. Maximální počet získaných bodů je 100 bodů/procent. 

II. Výše odměny je stanovena podle počtu získaných bodů a pořadí v hodnocení. 

III. Při průměrném hodnocení hovorů vyšším neţ 93 bodů je odměna ve výši 100 % 

přídělu. Při průměrném hodnocení hovorů vyšším neţ 90 bodů do 93 bodů je 

odměna ve výši 80 % přídělu. Při průměrném hodnocení hovorů vyšším neţ 85 

bodů do 90 bodů je odměna ve výši 50 % přídělu. Při průměrném hodnocení 

hovorů pod 85 bodů je odměna ve výši 0 % přídělu. 

IV. Nerozdělené prostředky z důvodu niţšího hodnocení budou rozděleny mezi bankéře 

umístěné na prvních třech místech v celkovém hodnocení, kteří mají zároveň 

celkové hodnocení vyšší nebo rovno 92 bodům. Prostředky budou rozděleny 

v poměru 3 (první v pořadí): 2 (druhý v pořadí): 1 (třetí v pořadí). V případě, ţe na 

prvním místě budou dva (či více) bankéřů, budou prostředky za první a druhé 

(případně i třetí) místo rozděleny stejným dílem mezi dané bankéře. Obdobným 

způsobem se bude postupovat při rovnosti bodů na druhém či třetím místě. 

V. Konečná odměna je upravena na základě ukazatele vyuţitelnosti daného bankéře 

a případně i za pouţití ukazatele odbornosti. 

 

Ukazatel vyuţitelnosti zohledňuje dobu, po kterou se zaměstnanec v daném období 

podílel na plnění úkolů. Zaměstnanec se nepodílí na plnění pracovních úkolů v době 
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svojí nepřítomnosti, nebo v době, kdy se na plnění úkolů teprve připravuje (zapracovává 

se). Dovolená i volno na charitu se počítá jako doba, kdy se zaměstnanec na plnění 

úkolů podílí. Základem je 100% přítomnost, nepřítomnost se odečítá. Tam, kde je tento 

ukazatel pouţit, se tímto koeficientem nenásobí výsledný bonusový příděl, ale bonusy 

se přerozdělují v poměru tohoto koeficientu uvnitř definované skupiny zaměstnanců. 

Prakticky to znamená, ţe pokud všichni v dané skupině budou mít tento ukazatel např. 

95 %, všichni dostanou stejně, jako by měli všichni tento ukazatel 100 %. 

Ukazatel odbornosti vyjadřuje stupeň získaných znalostí, kterými zaměstnanec přispívá 

k dosaţení cílů Klientského centra. Typicky je to například počet přidělených skillů 

u telefonních bankéřů. Konkrétní definice ukazatele se můţe lišit podle skupin 

zaměstnanců. 

 

b) Rychlost zpracování e-mailů a poţadavků pracovníků banky 

Hodnocení rychlosti odeslání odpovědi klientům do 24 hodin po obdrţení dotazu 

klienta, přičemţ dny volna (svátky a víkendy) se do lhůty 24 hodin nezapočítávají. 

Bonus je vypočítáván na základě následující tabulky: 

 

Tab. 11: Rychlost zpracování e-mailů 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

 

V případě zpracování poţadavků pracovníků banky je sledována rychlost odpovědi (jak 

e-mailem, tak telefonicky). Hodnocení je rozděleno na dvě části. První část odráţí podíl 

zahájení zpracování poţadavků do 2 hodin po obdrţení, přičemţ dny volna (svátky 

a víkendy) se do lhůty 2 hodin nezapočítávají. Cílovou hodnotou je zahájení zpracování 

90 % poţadavků. Při plnění 90 % a vyšším náleţí bankéřům 100 % přiděleného bonusu. 

Při plnění kritéria v rozpětí 66 - 90 % náleţí bankéřům 50 - 100 % bonusu a při plnění 

kritéria pod hranici 66 % jiţ bonus není přidělen. Druhá část plnění kritéria odráţí podíl 

zahájení zpracování poţadavků do 24 hodin, přičemţ dny volna (svátky a víkendy) se 

Parametr 
1 

(10 - 20 %) 

2 

(20 - 40 %) 

3 

(40 - 60 %) 

4 

(60 - 80 %) 

5 

(100 %) 

Podíl e-mailů 

zpracovaných do 24 hodin 
10 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100 
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do lhůty 24 hodin nezapočítávají. Při plnění kritéria na více neţ 97,5 - 100 % náleţí 

bankéřům 100 % přiděleného bonusu. Při plnění kritéria v rozpětí 75 - 97,5 % náleţí 

bankéřům 50 - 100 % bonusu a při plnění kritéria pod hranici 75 % jiţ bonus není 

přidělen. Výsledný bonus bude upraven na základě ukazatele vyuţitelnosti bankéře. 

 

c) Spokojenost klientů 

Prostřednictvím e-mailové pošty jsou klienti dotazování na spokojenost řešení jejich 

posledního poţadavku, který zasílali do schránky PKK. Cílové hodnoty pro 100% 

plnění jsou pro hodnoty nad 80% spokojeností všech klientů, kteří zaslali svou odpověď 

zpět do e-mailové schránky skupiny PKK. 

 

 

 PROCESY 

a) Efektivita hovorů tzv. Ringing time 

V této oblasti je hodnocen průměrný čas vyzvánění hovoru daného bankéře v porovnání 

s průměrným časem vyzvánění za celou skupinu bankéřů. Při výsledném poměru do 

1,25 bude bonus ve výši 100 %. Při výsledku poměru 1,25 - 1,5 bude bonus lineárně 

klesat od 100 % do 0 %. Při poměru 1,5 a vyšším bude částka bonusu 0 % přídělu. 

Konečná odměna bude upravena na základě koeficientu vyuţitelnosti bankéře.  

 

b) Dostupnost (Service Level - SL) 

Cílem je dosaţení poţadovaného Service Levelu nad úrovní 75 % hovorů 

zodpovězených do 20 sekund, přičemţ do výpočtu SL se nezahrnují dny, které byly 

ovlivněny technickými problémy a jinými vlivy způsobenými mimo KCP. Hodnotí se 

měsíční plnění SL, nesplnění parametru v jednom měsíci znamená krácení čtvrtletního 

bonusu o 1/3. 

 

Při splnění SL nad úrovní 75 % je bonus na úrovni 100 % přídělu, při plnění SL 

v rozmezí 60 % - 75 % bude bonus v rozpětí 60 % - 90 % přiděleného bonusu. Při 

plnění SL pod úrovní 60 % nebude bonus přidělen.  

 

Základní příděl je upraven na základě ukazatele vyuţitelnosti daného bankéře 
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 LIDÉ, UČENÍ A RŮST 

Rozvojová kritéria jsou stanovena pro kaţdého zaměstnance písemně (formou Říízení 

individuálního výkonu, viz Pravidla ročního hodnocení) s podpisem zaměstnance i jeho 

nadřízeného nejpozději do konce března (pokud tomu nebrání neočekávaná 

nepřítomnost zaměstnance, nebo manaţera). Minimum je jedno kritérium, maximum tři. 

Kritéria mohou mít přidělenu určitou váhu (důleţitost) - součet vah jednotlivých 

rozvojových kritérií je 100 %. Úspěšnost splnění cílů individuálního rozvoje 

vyhodnocuje nadřízený (v procentech). Kritéria musí být vyhodnotitelná do 31. 12. 

příslušného kalendářního roku. Přínos pro firmu je dán ukazatelem odbornosti. Míru 

přínosu ovlivňuje rovněţ vyuţití rozvinutých vlastností v pracovním procesu, tedy 

ukazatel vyuţitelnosti. 

 

3.8.2.3 Roční hodnocení tzv. "ŘIV" - Řízení individuálního výkonu 

 

Řízení individuálního výkonu je zaloţeno na aktivním dialogu mezi manaţerem 

a zaměstnancem. Jde o dvoustranný rozhovor a dohodu o cílech rozvoje zaměstnance. 

Řízení individuálního výkonu je kontinuální proces, coţ znamená, ţe kaţdý 

zaměstnanec musí znát své cíle na období následujících 12 měsíců. Cíle jsou 

nastavovány do tzv. roční dohody, která obsahuje výkonnostní cíle („CO“), 

kompetenční cíle („JAK“) a rozvojové a kariérní plány. Tyto cíle vychází ze 

strategických cílů banky. V důsledku toho kaţdý zaměstnanec ví, jak přispívá k jejich 

naplňování. Ví, co se od něj očekává. Tím je docíleno lepšího porozumění strategickým 

cílům napříč bankou. Díky aktivnímu dialogu o dlouhodobém rozvoji zaměstnanců se 

zvyšuje jejich angaţovanost a motivovanost při dosahování cílů. Řízení individuálního 

výkonu podporuje diferenciaci přístupu k zaměstnancům dle celkové výkonnosti 

(kombinace CO+JAK) v navazujících procesech (vzdělávání a rozvoj, řízení talentu, 

úpravy mezd, výplata bonusů). 
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Obr. 11: Roční dohoda 

 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

 

Roční dohody jsou nastavovány a hodnoceny v rámci společného dialogu mezi 

manaţerem a zaměstnancem. Cíle jsou nastaveny s ohledem na potenciál jednotlivce 

tak, aby byly dostatečně ambiciózní a zároveň dosaţitelné. 

 

Cílem implementace Řízení individuálního výkonu je podpora DIALOGU manaţera 

se zaměstnancem v oblasti jeho výkonu, tak aby bylo zajištěno, ţe zaměstnanec ví, co 

od něj jeho manaţer očekává a za co ho hodnotí. Ví, jakých cílů či úkolů má konkrétně 

dosáhnout („CO“) a zároveň ví, jakým způsobem má dosáhnout cílů a úkolů („JAK“). 

Zaměstnanec má příleţitost rozvoje a kariérního růstu, je motivován k mimořádným 

výsledkům a je za ně odměněn. Poskytuje a přijímá pravidelnou zpětnou vazbu na 

plnění svých cílů, sám sleduje stav plnění roční dohody. 

 

Manaţeři se svými zaměstnanci pracují na základě jejich individuálních potřeb a silných 

stránek, mají efektivní nástroj pro motivaci svých zaměstnanců. Své zaměstnance 

rozvíjejí ve směru podpory výkonu. 
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 Výkonnostní cíle („CO“) 

 

Cíle jsou nastavovány v dimenzích Finance, Klient a Procesy. Toto rozlišení pomáhá 

v nastavení cílů, přičemţ není nutné, aby v kaţdé dimenzi byl nastaven nějaký cíl, vţdy 

záleţí na konkrétní pozici. Zásadní je, aby cíle napomáhaly ve splnění cílů dané 

jednotky, jí nadřízené jednotky a v důsledku aţ k naplnění strategických cílů banky. 

Nastaveny by měly být minimálně 3, maximálně 10 cílů. Kaţdý cíl má svou váhu, 

přičemţ minimální váha pro jeden cíl je 10 %, dohromady by váhy cílů měly  

dávat 100 %. 

 

Kaţdý cíl musí přesně vyjádřit to, čeho se má dosáhnout, vysvětlit poţadovaný 

výsledek, být popisem činností. Definice konkrétního cíle můţe začínat například slovy: 

dosáhni; vytvoř; zdokonal; vyviň; zlepši; řiď; implementuj; zvyš; veď; motivuj; 

organizuj; předloţ; prosaď. Kaţdý cíl musí být prodiskutovaný a odsouhlasený 

manaţerem i zaměstnancem. Lepšího porozumění cíli lze dosáhnout zformulováním 

cíle přímo ve spolupráci se zaměstnancem. Zaměstnanec tak nejen svým cílům rozumí, 

ale také se s nimi dokáţe lépe ztotoţnit a „vzít je za vlastní“. V opačném případě 

zaměstnanec bude vnímat mnohem menší závazek cíle splnit. Moţnost podílet se na 

nastavení cílů dává zaměstnanci příleţitost ovlivnit své cíle, přispět tvůrčími 

a inovativními podněty, coţ v konečném důsledku vede ke zvýšení jeho výkonnosti. 

 

Cíle musí být nastavené tak, aby byly pro hodnoceného výzvou, a aby bylo moţné jich 

ve stanoveném termínu dosáhnout. Napjaté cíle zvyšují motivaci a výkon, vyţadují ale 

akceptaci, podporu a pravidelnou zpětnou vazbu. Cíle musí být časově omezené tak, 

aby bylo zřejmé, v jakém časovém úseku mají být splněny. Je nezbytné stanovit 

konečný termín pro dosaţení cíle. Bez ohraničení v čase je nepravděpodobné, ţe cíl 

bude vnímán jako důleţitý nebo prioritní. Proces řízení individuálního výkonu 

podporuje roční plánování cílů, jejich průběţné monitorování a hodnocení, půlroční 

strukturovanou zpětnou vazbu a jejich následné roční vyhodnocení 
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 Kompetenční cíle („JAK“) 

 

Kompetenční cíle definují očekávaný standard chování zaměstnanců a manaţerů  

v ČS, a.s.,  který je popsán v Profilu zaměstnance a Profilu manaţera. 

 

Profil manažera představuje standard kaţdodenní manaţerské praxe v České 

spořitelně, a.s. a je kombinací: 

- hodnot, které manaţeři ţijí a ke kterým vedou svoje týmy 

- vlastností, které sami vykazují a podporují ve svém týmu 

- praktik, které nepřetrţitě vykonávají ve své roli 

 

Profil zaměstnance je standardem hodnot, vlastností a přístupů, vůči kterým je 

poměřován kaţdý pracovník České spořitelny, a.s. a je kombinací: 

- hodnot, které zaměstnanci chtějí sdílet a ţít 

- vlastností, které chtějí a potřebují prokazovat 

- přístupů, které chtějí a potřebují uplatňovat v kaţdodenní práci a spolupráci. 

 

Hodnoty 

Respekt k individualitě každého člověka - zaměstnanci ctí odlišnost a individualitu 

kaţdého člověka bez ohledu na barvu pleti, národnost, pohlaví, věk, zájmy apod. 

Projevují partnerský a rovný přístup ke všem lidem bez ohledu na jejich postavení  

v rámci struktury banky. 

Etika - zaměstnanci ctí a dodrţují etické hodnoty v kaţdodenní činnosti, chovají se 

v souladu s etickým kodexem a dávají v tomto směru ostatním otevřenou zpětnou 

vazbu. 

 

Vlastnosti 

Odpovědnost a proaktivita - zaměstnanci se chovají ve všem, jako kdyby Česká 

spořitelna, a.s. byla jejich vlastní firmou či domácností. Přijímají zodpovědnost za svoji 

práci a výsledky. Hledají způsoby, jak překonat překáţky při dosahování cílů a dotahují 

řešení do konce. Vyhledávají a vyuţívají příleţitosti ke zlepšení. 
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Sebeuvědomění, osobní rozvoj a odborný růst - zaměstnanci jsou schopni 

sebereflexe, vyhledávají a přijímají zpětnou vazbu a iniciují návrhy pro svůj osobní 

rozvoj, na kterém systematicky pracují. 

Spolehlivost - zjišťují očekávání vnějšího a vnitřního klienta. Domluvené dodávají včas 

a v poţadované kvalitě a drţí slovo. 

Otevřená komunikace - pro své okolí jsou dostupní, jejich reakce a jednání jsou jasné 

a předvídatelné, aktivně naslouchají, kladou otázky a dávají partnerovi stejný prostor se 

vyjádřit. 

Srozumitelnost a zdravý rozum - zaměstnanci komunikují jazykem a formou 

srozumitelnou pro partnery a klienty a vţdy u nich ověřují porozumění a pochopení. Při 

své práci pouţívají zdravý rozum a nechávají se vést smyslem a významem pravidel 

a principů, nikoliv jejich formalistickým a alibistickým výkladem. Vyhýbají se 

byrokratizování práce a spolupráce. 

Otevřenost ke změnám - přináší vlastní nápady a vylepšení, přijímají a aktivně 

podporují návrhy správných změn a jejich realizaci. 

 

Přístup 

Klient na prvním místě - na vše co zaměstnanci dělají, se ve všech částech banky 

dívají očima klientů. Očekávání klientů aktivně zjišťují a stále ověřují, zda jsou 

spokojeni. Aktivně hledají příleţitosti, jak naplňovat klientskou strategii ve všech 

útvarech banky. I v případě, ţe nejsou v přímém kontaktu s externím zákazníkem, snaţí 

se porozumět jeho potřebám a úzce spolupracovat s kolegy, kteří přímo se zákazníky 

komunikují. Vţdy hledají co nejlepší řešení pro zákazníka. 

Orientace na výsledky - nastavují si náročné cíle, které znamenají jak neustálé 

zlepšování v čase, tak neustálý růst konkurenceschopnosti. Jsou důslední v jejich plnění. 

Týmová spolupráce - vstřícně a ochotně spolupracují a podporují kolegy v týmu, 

podporují týmová rozhodnutí, podílí se na rozvoji týmu. Aktivně spolupracují 

s ostatními útvary napříč bankou. 

Loajalita vůči bance - podporují potřeby, strategii, priority a cíle České spořitelny, a.s. 

Dávají přednost zájmům společnosti před vlastními zájmy. Vţdy šíří dobré jméno 

České spořitelny, a.s. 
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 Rozvojový plán 

 

Cílem rozvojového plánu zaměstnance je definovat činnosti, které zajistí rozšíření 

znalostí a dovedností potřebných pro zlepšení výkonnostních a kompetenčních cílů 

(naplnění standardu chování), případně podporu potenciálního pohybu v rámci kariéry 

zaměstnance. 

 

Při výběru vhodné rozvojové metody je třeba mít na paměti pravidlo efektivní skladby 

rozvojového plánu, který by měl obsahovat 70 % aktivit v rámci běţného výkonu práce 

(konkrétních úkolů např. příprava prezentace, vedení porady, zaškolení nováčka, atd.), 

20 % učení se od ostatních (rotace, stínování, mentoring, koučink) a 10 % vzdělávací 

kurzy a samostudium. 

 

 Kariérní plán 

 

Při tvorbě kariérního plánu je nutné zohlednit jak potřeby banky, tak i ambice daného 

zaměstnance. Během diskuze se zaměstnancem manaţer zjišťuje, o jaký směr rozvoje 

má zájem. 

 

Existují 3 moţné směry rozvoje kariéry: 

- Rozvoj v rámci stávající pozice - chce-li daný zaměstnanec v dlouhodobém 

horizontu zůstat na stávající pozici a je na ní výkonný, jeho rozvoj je pak 

zaměřen na posílení odbornosti (co) a chování (jak) v dané oblasti. Takoví 

zaměstnanci jsou vhodně zařazeni, nemají vysoké ambice růstu a pomáhají 

stabilizovat týmy. 

- Horizontální rozvoj - má-li daný zaměstnanec předpoklady odborného růstu, 

rozvoj je zaměřen směrem k prohlubování stávající specializace či získávání 

dalších. 

- Vertikální rozvoj - má-li daný zaměstnanec předpoklady k růstu na vyšší 

úroveň pozice, rozvoj je zaměřen na přípravu na budoucí roli. Sem patří i rozvoj 

směrem k manaţerské roli, ať uţ se jedná o řízení jednotlivců či posléze i týmů.  
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Obr. 12: Popis rozvojových metod 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 
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Principy ročního hodnocení 

 

Roční dohody se se všemi zaměstnanci nastavují na začátku hodnotícího období, 

tzv. nejpozději do 31. 1. daného roku. S novými zaměstnanci pak po konci zkušební 

lhůty. V případě změny pracovní pozice zaměstnance se nastavují nové roční dohody. 

 

Hodnocení probíhá ve dvou krocích: 

 

Prvním krokem je hodnocení konkrétních cílů jednotlivce manaţerem - hodnocení 

procentem splnění daného cíle 

- všechny akceptované cíle musí být vyhodnoceny 

- pro hodnocení konkrétních cílů je zásadní vstup sebehodnocení zaměstnance, 

které probíhá v rámci diskuze 

- přes váhy se poté spočítá výsledné procentuální plnění 

Druhý krok je celkové hodnocení zaměstnanců manaţerem pro srovnání individuální 

výkonnosti 

- celkové hodnocení ukazuje přínos daného zaměstnance pro ČS, a.s. v porovnání 

s ostatními členy skupiny zvolené pro srovnání (nejčastěji srovnání s kolegy na 

stejné úrovni v týmu či útvaru) 

- zaměstnanci jsou srovnáváni v dosaţení výkonnostních cílů „CO“  

i kompetenčních cílů „JAK“ 

- celkové hodnocení probíhá bez přítomnosti zaměstnanců, za dohledu 

nadřízeného manaţera pro zajištění objektivity a spravedlnosti 

- na celkové hodnocení navazují následné procesy (vzdělávání a rozvoj, talent 

management, plánování kariéry, úpravy mezd, bonusy) 
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3.8.2.4 Hodnocení externí firmou 

 

Vybraní a vyškolení spolupracovníci agentury vystupují v rolích potenciálních nebo 

reálných klientů České spořitelny, a.s. (tzv. mystery calls). Zavolají do KCP a poţadují 

konkrétní informace nebo úkony, které jsou předem specifikovány ve scénářích. 

Mystery calleři reprezentují při realizaci projektu sami sebe, tzn. ţe se při všech 

hovorech chovají jako běţní klienti. 

 

Všichni mystery calleři volají nejprve na linku 800 207 207 a v případě doporučení 

telefonního bankéře pak volají na jiná telefonní čísla - toto doporučení se týká vţdy 

pouze scénářů spojených se sluţbou SERVIS 24 nebo BUSINESS 24.  

Kaţdý z provedených hovorů je realizován z jiného telefonního čísla, které není 

„skryté“. Při kaţdém hovoru je pořízena audio nahrávka. Hodnocení se provádí 

nepravidelně několikrát ročně.  

 

Hlavním cílem projektu je kontinuálně sledovat a následně vyhodnotit práci 

zaměstnanců KCP během konkrétního čtvrtletí v roce. Pozornost se soustředí hlavně na 

oblast verbální komunikace, kvalitu informací a schopnost argumentace (viz tab. 12). 

Supervizní protokoly obsahující hodnocení jsou následně zasílány do call centra, kde 

jsou k dispozici vedení, vedoucímu bankéře a konkrétnímu telefonnímu bankéři. Externí 

firma také vyhotovuje celkovou zprávu o hodnocení, kde se objevují moţná doporučení 

pro další práci s bankéři. Zpráva obsahuje informace, kde telefonní bankéři v hovorech 

nejvíce chybují.  
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Tab. 12: Externí supervizní protokol 

SUPERVIZNÍ PROTOKOL 

Jméno operátora 
   

Firma  Linka  

Datum  Čas   

Délka hovoru    

Hodnocení 
 

 výborně velmi dobře dobře dostatečně nedostatečně 

Verbální komunikace      

Kvalita informací      

Vztah klient - operátor      

Argumentace, zvládání námitek      

Celkový dojem      

 

Téma hovoru  

Připomínky a návrhy na 

zlepšení: 

 

 

 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 
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3.9 Informace získané metodou strukturovaného rozhovoru 

 

Rozhovor byl proveden s vedoucím pracovní skupiny Podpory komerčních klientů 

formou semistrukturovaného rozhovoru. U této metody zkoumání je záměr a cíl 

rozhovoru pevně stanoven, avšak uvolňuje se poněkud taktika jeho vedení. Není nutné 

dodrţovat formulaci a pořadí otázek, je však nutné dotknout se všech stanovených 

oblastí. 

 

Před samotným rozhovorem jsem si připravila okruh otázek pro respondenta 

a ubezpečila jej, ţe jeho odpovědi získané rozhovorem, nebudou pouţity pro jiné účely 

neţ pro účely mé diplomové práce. Jako způsob záznamu jsem zvolila, se souhlasem 

respondenta, elektronické nahrávání rozhovoru na diktafon, jelikoţ zaznamenávání 

poznámek by mohlo působit pro respondenta rušivě. Doslovný přepis celého rozhovoru 

je uveden v Příloze 2: Přepis strukturovaného rozhovoru. 

 

Úvodem rozhovoru byly poloţeny otázky zjišťující dobu působení respondenta ve 

společnosti a na stávající pozici.  Vedoucí pracovní skupiny působí v Klientském centru 

od samého zahájení provozu v roce 2001, kdy zastával pozici telefonního bankéře, 

nejprve ve skupině Podpory elektronického bankovnictví a později ve skupině Podpory 

komerčních klientů. Na současné pozici vedoucího pracovní skupiny Podpory 

komerčních klientů působí téměř pět let.  

 

Další otázky jiţ byly zaměřeny na motivační program společnosti. Respondenta jsem se 

dotazovala, zda je podle jeho názoru současný systém odměňování pro telefonní bankéři 

srozumitelný a zda jsou s tímto systémem odměňování telefonní bankéři spokojeni. 

S odměňováním zaměstnanců je vedoucí pracovní skupiny spokojen a domnívá se, ţe 

zaměstnanci jsou dobře seznámeni s tím, jakých cílů mají konkrétně dosáhnout pro 

splnění kritérií pro vyplacení bonusu a zároveň ví, jakým způsobem těchto cílů mohou 

dosáhnout. Jelikoţ mají pracovníci moţnost ovlivnit variabilní sloţku své mzdy, nejen 

týmovými ale i individuálními výkony je toho názoru, ţe jsou s tímto odměňovacím 

systémem spokojeni, coţ si pravidelně ověřuje při pravidelných setkání se zaměstnanci. 

Takto nastavený odměňovací systém povaţuje za účinnější i v rámci motivační politiky.  



100 

 

V další části byly poloţeny otázky ohledně zaměstnaneckých výhod. Úvodem, zda si 

respondent myslí, ţe zaměstnanecké benefity plní funkci motivačního nástroje. Vedoucí 

pracovní skupiny zaměstnanecké benefity zařazuje spíše mezi faktory, které podporují  

u pracovníků pracovní spokojenost, ale přímý vliv na motivaci k práci podle něj nemají, 

jelikoţ nejsou provázány s výkonem a k jejich poskytování dochází pouze na základě 

pracovního poměru. Dále uvedl, ţe zaměstnanecké výhody působí motivačně ke 

stabilizaci zaměstnanců, vytváří obraz o společnosti, především o tom, jak si váţí svých 

zaměstnanců. Mohou však být motivačním faktorem u nových uchazečů o místo 

v Klientském centru. Navazující otázka se týkala moţnosti poskytování dalších 

zaměstnaneckých benefitů  společností. Vedoucí pracovní skupiny uvedl, ţe Česká 

spořitelna, a.s. poskytuje svým zaměstnancům tak širokou škálu zaměstnaneckých 

výhod, která by se jen těţko hledala v jiné společnosti a myslí si tedy, ţe další 

zaměstnanecké výhody nejsou potřebné, jelikoţ není ani přesvědčen o jejich 

významném vlivu na motivaci zaměstnanců.  

 

Ke způsobu hodnocení telefonních bankéřů skupiny Podpory komerčních klientů 

a jejich spokojenosti se současnou podobou respondent uvedl, ţe z názorů svých 

pracovníků je obeznámen s tím, ţe ne všichni systém měsíčního hodnocení povaţují za 

zcela objektivní a uvítali by jeho inovaci. Při seznámení telefonních bankéřů 

s bodovým hodnocením jejich telefonních hovorů v rámci supervizního protokolu, které 

probíhá formou osobní schůzky a náslechů některých hovorů, dochází čas od času 

k názorovým rozdílům. Dále uvedl, ţe inovace supervizního protokolu by tak mohla 

tyto nesrovnalosti eliminovat. 

 

Vyjádřil se také ke čtvrtletnímu hodnocení na základě KPI karty, u které dochází ke 

změnám hodnocených kritérií poměrně často a díky flexibilitě zaměstnanců se těmto 

změnám dokáţou vţdy rychle přizpůsobit. Aktuálně nastavená KPI karta ne všem 

zaměstnancům vyhovuje, nicméně celkově je toho názoru, ţe s nastaveným systémem 

hodnocení panuje u zaměstnanců poměrně spokojenost.  

 

Na otázku, zda by respondent uvítal změnu v současné systému hodnocení, uvedl, ţe 

pokud by daná změna vedla ke zvýšení motivace telefonních bankéřů a efektivnější 
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práci, pak určitě ano.  Není však pro radikálnější změnu celého systému hodnocení, 

spíše pro zjednodušení hodnocení pomocí supervizního protokolu a pro změny vedoucí 

k markantnějším rozdílům mezi výsledky hodnocených hovorů jednotlivých bankéřů. 

Dále uvedl, ţe dle stávajícího supervizního protokolu se hovory telefonních bankéřů 

skupiny Podpory komerčních klientů hodnotí stejně jiţ 5 let a byl by nakloněn inovaci 

tohoto formuláře. U KPI karty, by dle jeho sdělení, mohlo dojít ke zrušení hodnocení 

dle vyzváněcí doby hovoru, která je podle respondenta nevypovídající hodnota kvality 

práce telefonního bankéře.  

 

K dalším doporučením pro zvýšení motivace telefonních bankéřů vedoucí pracovní 

skupiny uvedl, ţe jeho kvalitní pracovníci mají po telefonu mnohdy omezené moţnosti 

pro dořešení klientových poţadavků, a jejich motivaci by jistě zvýšila moţnost dořešit 

klientův poţadavek prostřednictvím tzv. servisních výjezdů, kdy by osobně s klientem 

danou záleţitost mohli dořešit. Vedoucí pracovní skupiny uvádí, ţe k této otázce se 

v Klientském centru pro danou skupinu jiţ debata otevřela, a věří, ţe v brzké době 

budou servisní výjezdy telefonním bankéřům umoţněny. 

 

 

3.10 Dotazníkové šetření 

 

V návaznosti na rozhovor s vedoucím pracovníkem byl vytvořen dotazník zacílený na 

telefonní bankéře Klientského centra. Výstupy z dotazníku patřily ke stěţejním 

informacím ke zhodnocení motivační úrovně a spokojenosti telefonních bankéřů a jsou 

východiskem ústřední části práce pro navrţení změn vedoucích ke zkvalitnění 

motivačního systému společnosti. 

 

Dotazník byl zaměřen především na oblast hodnocení telefonních bankéřů, odměňování 

telefonních bankéřů a zaměstnanecké výhody, které společnost svým zaměstnancům 

poskytuje.   

 

Dotazníkový průzkum probíhal od ledna 2014 do dubna 2014, kdy bylo osloveno 17 

telefonních bankéřů skupiny Podpory komerčních klientů a pro transparentnost 
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a objektivnost ve vyhodnocení výsledků dále 70 vybraných telefonních bankéřů napříč 

celého Klientského centra, tedy bankéřů z různých skupin, z toho 56 ţen a 14 muţů, 

z důvodu potřebného zachování průměrného rozloţení respondentů, tj. 80 % ţen a 20 % 

muţů, coţ je poměr rozloţení pohlaví pracovníků call center finančního sektoru, který 

vyplívá ze zkušeností praxe. Po předání dotazníků jednotlivým pracovníkům jsem 

s nimi celý dotazník prošla a v případě jakýchkoliv nejasností měli moţnost se na mě 

obrátit. Návratnost dotazníku činila 100 %. Vypracování dotazníku respondenty bylo 

anonymní. 

 

Dotazovaným bylo poloţeno 18 otázek tak, aby bylo moţné zjistit míru motivace 

telefonních bankéřů v jednotlivých oblastech. V dotazníku je pouţito několik typů 

otázek. Uzavřené otázky, kdy respondent vybírá z předepsaných variant odpovědí. 

Uzavřené otázky s moţností více výběrů bez určení pořadí. Uzavřené otázky sloţené, 

kdy respondent hodnotí výrok na čtyřbodové škále. Polouzavřené otázky, umoţňující 

kromě výběru z nabízených variant uvést svou vlastní verzi odpovědi. 

 

Pro přehlednost jsem dotazník rozdělila na 3 části. První část obsahuje demografické 

otázky slouţící k bliţší identifikaci respondenta. Druhá část je zaměřena na vztah 

telefonního bankéře ke společnosti a zkoumá spokojenost s podmínkami práce. Poslední 

část dotazníku analyzuje systém odměňování a hodnocení ve společnosti.  

 

Byl proveden převod dat z papírové formy do elektronické podoby pomocí programu 

Microsoft Office Excel 2010, kde byla data dále zpracována a poté vyhodnocena. Ze 

získaných dat byly vytvořeny absolutní a relativní četnosti k jednotlivým výrokům. 

K vizualizaci jsem pouţila tabulky a grafy vytvořené pomocí programu Microsoft 

Office Word 2010. 

 

V následujícím textu budou popsány výsledky dotazníkového šetření, které bylo 

zacíleno na telefonní bankéře Podpory komerčních klientů. Srovnání výsledků 

dotazníku s druhou skupinou respondentů, tedy se 70 telefonními bankéři z různých 

skupin Klientského centra, uvádím v kapitole 3.11 Shrnutí výsledků dotazníkové šetření.  

 



103 

 

Kompletní procentuální vyjádření odpovědí z dotazníkového šetření napříč celého 

Klientského centra, včetně samotného dotazníku jsou uvedeny v Příloze 3: Dotazník a 

grafické znázornění odpovědí respondentů napříč KCP. 

 

3.10.1  Vyhodnocení dotazníkového šetření  

 

Při vyhodnocování dotazníkového průzkumu jsem analyzovala kaţdou oblast dotazníku 

a vyvodila patřičné závěry, které budou základním podkladem návrhů ke zkvalitnění 

motivačního programu společnosti. 

 

Obecné informace o respondentovi 

Úvodem dotazníkového šetření byly poloţeny otázky slouţící pro bliţší identifikaci 

respondenta, jako je pohlaví, věková kategorie a nejvyšší dosaţené vzdělání. Výsledky 

otázek jsou znázorněny graficky níţe. 

 

Otázka č. 1: Pohlaví 

 

Tab. 13: Rozdělení respondentů dle pohlaví 

Pohlaví Počet respondentů Relativní četnost 

Muţ 8 47 

Ţena 9 53 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 1: Rozdělení respondentů dle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

47% 

53% Muţ

Ţena
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Komentář: 

Na dotazníkovém šetření se podílelo 9 ţen a 8 muţů. V procentuálním vyjádření 53 % 

ţen a 47 % muţů. 

 

Otázka č. 2: Do jaké věkové kategorie patříte? 

 

Tab. 14: Rozdělení respondentů dle věku 

Věk Počet respondentů Relativní četnost 

Do 25 let 1 6 

26 - 30 let 2 12 

31 - 45 let 14 82 

46 - 50 let 0 0 

51 - 55 let 0 0 

59 a více 0 0 

Celkem  17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 2: Rozdělení respondentů dle věku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Nejvyšší zastoupení má věková kategorie v rozmezí 31 - 45 let, kam se zařadilo 82 % 

respondentů, přesněji 14 zaměstnanců. Věková kategorie do 25 let je zastoupena 

1 respondentem a 2 respondenti jsou ve věku 26 - 30 let. Věková kategorie 46 - 50 let, 

6 % 

12 % 

82 % 

0 % 0 % 0 % 

Do 25 let

26 – 30 let 

31 – 45 let 

46 – 50 let 

51 – 55 let 

59 a více
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51 - 55 let a 56 let a víc respondenty zastoupena nebyla vůbec. Věkové rozloţení 

skupiny svědčí o kolektivu mladých lidí. 

 

Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažení vzdělání? 

 

Tab. 15:Rozdělení respondentů dle dosaţeného vzdělání 

Vzdělání Počet respondentů Relativní četnost 

Středoškolské 9 53 

Vyšší odborné 2 12 

Vysokoškolské (Bc.) 5 29 

Vysokoškolské (Ing., Mgr.) 1 6 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 3: Rozdělení respondentů dle dosaţeného vzdělání 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Středoškolské vzdělání s maturitou má 53 % respondentů, vyšší odborné vzdělání 12 % 

respondentů. Vysokoškolského vzdělání s titulem Bc. dosáhlo 29 % respondentů  

a vysokoškolského vzdělání s titulem Ing. nebo Mgr. 1 respondent. K výkonu práce 

Středoškolské 

53 % Vyšší odborné 

12 % 

Vysokoškolské 

(Bc.) 

29 % 

Vysokoškolské 

(Ing., Mgr.) 
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telefonního bankéře je nutné dosaţení středoškolského vzdělání s maturitou, všichni 

respondenti tak splňují poţadavek na úroveň dosaţeného vzdělání. 

 

Vztah respondenta ke společnosti a podmínky jeho práce 

V této části dotazníku respondent odpovídal na otázky týkající se jeho vztahu ke 

společnosti, délky pracovního poměru a spokojenosti s podmínkami jeho práce. 

 

Otázka č. 4: Jak dlouho pracujete v KCP? 

 

Tab. 16: Doba působení ve společnosti 

Doba působení ve společnosti Počet respondentů Relativní četnost 

1 - 3 roky 1 6 

4 - 6 let 4 24 

7 - 9 let 7 41 

10 let a více 5 29 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4: Doba působení ve společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Nejvyšší počet respondentů, konkrétně 41 % pracuje ve společnosti v rozmezí 7 - 9 let. 

Po dobu 10 let a více působí ve společnosti 29 % respondentů, v rozmezí od 4 do 6 let 

6% 

24% 

41% 

29% 1 – 3 roky 

4 – 6 let 

7 – 9 let 

10 let a více
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uvedlo za své působení ve firmě 24 % respondentů a rozmezí 1 - 3 roky bylo 

zastoupeno 1 respondentem.  

 

Otázka č. 5: Jaké důvody jsou pro Vás důležité pro práci v KCP? 

 

Tab. 17: Důvody pro práci ve společnosti 

Důvody pro práci ve společnosti 
Počet 

respondentů 

Relativní 

četnost 

Jistota zaměstnání 11 21 

Dobré jméno společnosti 5 10 

Moţnost zkráceného pracovního úvazku (4 a 6 hodin) 0 0 

Lepší práci jsem nenašel/nenašla 1 2 

Mzdové ohodnocení 10 19 

Pracovní prostředí 3 6 

Moţnost kariérního růstu 7 14 

Dobré vztahy s nadřízenými 2 4 

Přátelský kolektiv 3 6 

Zaměstnanecké výhody 8 16 

Tato práce mě naplňuje 1 2 

Celkem 51 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 5: Důvody pro práci ve společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komentář: 

U této otázky respondenti označovali 3 nejdůleţitější důvody pro práci v KCP. 

Nejčastěji odpovídali, ţe hlavními důvody jsou především jistota zaměstnání, mzdové 

ohodnocení a zaměstnanecké výhody. Jistotu zaměstnání preferuje 21 % respondentů, 

mzdové ohodnocení 19 % dotázaných a zaměstnanecké výhody 16% respondentů. 

Moţnost kariérního růstu zvolilo 14 % respondentů a dobré jméno společnosti  

10 % respondentů. Následující důvody byly téměř vyrovnané. Pracovní prostředí  

a přátelský kolektiv jsou důleţité pro 6 % respondentů, 4 % dotázaných jako důvod 

uvedlo dobré vztahy s nadřízeným. U 2 % respondentů je důvodem pro práci v KCP 

jejich naplnění, dále pak, ţe lepší práci nenašli. 

  

Otázka č. 6: Co pro Vás práce v KCP znamená? 

 

Tab. 18: Význam práce ve společnosti 

Význam práce ve společnosti 
Počet 

respondentů 
Relativní četnost 

Baví mě 8 47 

Vlastní seberealizace 3 18 

Překlenovací období, neţ najdu lepší práci 1 6 

Je pro mě pouze zdrojem peněz 5 29 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 6: Význam práce ve společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komentář: 

Práce baví 47 % dotázaných, ale pro 29 % se jedná pouze o zdroj peněz. Vlastní 

seberealizaci v tomto zaměstnání nalezlo 18 % respondentů a pro zbylých 6 % 

zaměstnanců se jedná o překlenovací období, neţ najde lepší práci.  

 

Otázka č. 7: Jak jste spokojen/a s následujícími podmínkami Vaší práce? 

 

Tab. 19: Spokojenost s pracovními podmínkami 

Spokojenost v práci 
Rozhodně 

spokojen/a 

Spíše 

spokojen/a 

Ani 

spokojen/a, 

ani 

nespokojen/a 

Spíše 

nespokojen/a 

Rozhodně 

nespokojen/a 

Pracovní podmínky 2 12 % 8 47 % 6 35 % 1 6 % 0 0 % 

Platové podmínky 1 6 % 8 47 % 5 29 % 2 12 % 1 6 % 

Moţnost kariérního růstu 2 12 % 6 35 % 7 41 % 2 12 % 0 0 % 

Způsoby hodnocení 1 6 % 2 12 % 5 29 % 6 35 % 3 18 % 

Vztahy s přímým 

nadřízeným 
4 24 % 6 35 % 5 29 % 2 12 % 0 0 % 

Zajímavost práce 3 18 % 5 29 % 7 41 % 2 12 % 0 0 % 

Zaměstnanecké výhody 6 35 % 9 53 % 2 12 % 0 0 % 0 0 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 7: Spokojenost s pracovními podmínkami 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komentář: 

S pracovními podmínkami je rozhodně spokojeno 12 % respondentů, spíše spokojeno 

47 % dotázaných, 35 % zaměstnanců nemá v této oblasti vyhraněný názor a spíše 

nespokojeno je 6 % respondentů.  

 

U platových podmínek je rozhodně spokojeno 6 % respondentů, spíše spokojeno  

47 % dotázaných, bez názoru na spokojenost, tedy zda jsou spokojeni či nespokojeni, je 

29 % respondentů, spíše nespokojeno 12 % zaměstnanců a rozhodně nespokojeno  

6 % respondentů.  

 

S moţností kariérního růstu je rozhodně spokojeno 12 % respondentů, 35 % 

dotazovaných je spíše spokojeno. Bez přímého názoru na spokojenost v této oblasti 

zastává 41 % dotazovaných, 12 % respondentů je spíše nespokojeno a 6 % je rozhodně 

nespokojeno. Ve společnosti jsou v případě vytvoření nových pracovních pozic či 

obsazení do funkcí vedoucího skupiny osloveni v první řadě stávající telefonní bankéři, 

kteří se do výběrového řízení mohou svobodně přihlásit. Spokojenost v moţnosti 

kariérního růstu pravděpodobně vyjádřili ti respondenti, kterým se ve výběrovém řízení 

podařilo uspět. Nespokojenost můţe pramenit z vlastního neúspěchu u výběrového 

řízení. 

 

Se způsoby hodnocení je rozhodně spokojeno 6 % respondentů, spíše spokojeno 12 % 

dotázaných, 29 % respondentů se nepřiklání k moţnosti, ţe jsou s hodnocením 

spokojeni, ale nevyslovují ani přímou nespokojenost se způsoby hodnocení, spíše 

nespokojeno je 35 % respondentů a rozhodně nespokojeno je 18 % dotazovaných. 

 

Rozhodně spokojeno se vztahy s přímým nadřízeným je 24 % dotazovaných, spíše 

spokojeno je 35 % respondentů, 29 % zaměstnanců u otázky neuvedli ani spokojenost 

ani nespokojenost a spíše nespokojeno je 12 % respondentů. Spokojenost s přímým 

nadřízeným můţe být ovlivněna tím, ţe vedoucí skupiny bývá zpravidla vybírán z řad 

telefonních bankéřů. V pracovních skupinách si telefonní bankéři se svým přímým 

nadřízeným tykají a vztahy jsou zaloţeny víceméně na přátelské rovině. 
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Se zajímavostí práce je rozhodně spokojeno 18 % respondentů, spíše spokojeno je 29 % 

dotázaných, přímý názor na spokojenost se zajímavostí práce nevyslovilo 41 % 

respondentů a spíše nespokojeno je 12 % respondentů. Čím déle působí pracovník ve 

stejné pracovní skupině, tím se pro něj práce stává stereotypem a zajímavost práce pro 

něj klesá. Zajímavost práce skupiny PKK je napříč celým Klientským centrem 

hodnocena, jako jedna z nejzajímavějších, jelikoţ telefonní bankéři mají moţnost 

dořešit s klientem problém sami aţ do úspěšného konce. Ve většině oddělení se předává 

poţadavek klienta dále a samotný bankéř se uţ zpravidla nedozví výsledek řešení. 

 

Rozhodně spokojeno se zaměstnaneckými výhodami je 35 % respondentů, spíše 

spokojeno je 53 % dotázaných a 12% zaměstnanců nevyslovilo ani spokojenost ani 

nespokojenost. Jak uţ bylo uvedeno v analytické části této práce, Česká spořitelna, a.s. 

poskytuje širokou nabídkou zaměstnaneckých výhod, z čehoţ plyne spokojenost v této 

oblasti u většiny respondentů. 

 

Systém odměňování a hodnocení 

V této části respondenti odpovídali na otázky týkající se motivačního programu. Otázky 

slouţily pro zjištění, jak jsou zaměstnanci spokojeni s odměňováním a hodnocením ve 

společnosti, zda a jaké změny by v systému hodnocení uvítali. Jakou důleţitost vidí  

v hodnocení svým nadřízeným, zda je pro ně zpětná vazba v rámci hodnocení důleţitá  

a které faktory je nejvíce motivují k práci. Další otázky byly zaměřeny na 

zaměstnanecké výhody, na to jaké zaměstnanecké výhody jsou pro zaměstnance 

důleţité a jaké zaměstnanecké výhody postrádají. Závěrečná otázka byla zaměřena na 

další doporučení od pracovníků pro vedení společnosti ke zlepšení motivace. 
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Otázka č. 8: Jste spokojen/a se stanoveným způsobem odměňování ve společnosti? 

 

Tab. 20: Spokojenost se systémem odměňování 

Spokojenost se systémem 

odměňování 
Počet respondentů Relativní četnost 

Rozhodně ano 5 29 

Spíše ano 9 53 

Spíše ne 3 18 

Rozhodně ne 0 0 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 8: Spokojenost se systémem odměňování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář:  

Se stanoveným způsobem odměňování je spokojena téměř většina všech respondentů. 

Na otázku odpovědělo, ţe je rozhodně spokojeno 29 % zaměstnanců, spíše spokojeno je 

53 % respondentů a spíše nespokojeno 18 % dotázaných. 
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Otázka č. 9: Jak oceňujete a jak důležité jsou pro Vás níže uvedené zaměstnanecké 

výhody? 

 

Tab. 21: Míra důleţitosti zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody 
Velmi 

důležité 

Spíše 

důležité 

Ani 

důležité, 

ani 

nedůležité 

Spíše 

nedůležité 

Zcela 

nedůležité 

Dovolená navíc (nad rámec 4 týdnů) 15 88 % 2 12 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Příspěvek na stravování 14 82 % 3 18 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Příspěvek na penzijní připojištění 8 47 % 6 35 % 2 12 % 1 6 % 0 0 % 

Příspěvek na ţivotní pojištění 4 24 % 5 29 % 6 35 % 1 6 % 1 6 % 

Zdravotní volno 16 94 % 1 6 %  0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Volno na charitu 2 12 % 7 41 % 5 29 % 1 6 % 2 12 % 

Volno pro otce 3 18 % 5 29 % 7 41 % 2 12 % 0 0 % 

Příspěvek na hlídání dítěte 5 29 % 6 35 % 4 24 % 0 0 % 2 12 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 9: Míra důleţitosti zaměstnaneckých výhod 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Mezi důleţité zaměstnanecké výhody respondenti uvedli dovolenou navíc nad rámec  

4 týdnů, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na 

ţivotní pojištění, zdravotní volno a také příspěvek na hlídání dítěte. 
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Dovolenou navíc za velmi důleţitou povaţuje 88 % dotázaných zbývajících 12 % 

respondentů za spíše důleţitou. Příspěvek na stravování ve formě stravenek je velmi 

důleţitý pro 82 % respondentů a spíše důleţitý pro 18 % dotázaných. Příspěvek na 

penzijní připojištění je velmi důleţitý pro 47 % respondentů, spíše důleţitý pro 35 % 

dotázaných, 12 % respondentů u tohoto poskytovaného příspěvku uvedla neutrální 

postoj a spíše nedůleţitý pro 6 % zaměstnanců. 

 

Příspěvek na ţivotní pojištění je velmi důleţitý pro 24 % respondentů, spíše důleţitý 

pro 29 % dotázaných, nevyhraněné stanovisko o důleţitosti zvolilo 35 % respondentů, 

spíše nedůleţitý a zcela nedůleţitý je pro 6 % dotázaných. Zdravotní volno za velmi 

důleţité označilo 94 % respondentů a spíše důleţité je pro 6 % zaměstnanců. Volno na 

charitu označuje za velmi důleţité 12 % zaměstnanců, spíše důleţité je pro  

41 % respondentů, bez přístupu k důleţitosti je 29 % dotázaných, za spíše nedůleţité jej 

povaţuje 6 % zaměstnanců a za zcela nedůleţité 12 % respondentů. 

Volno pro otce je velmi důleţité pro 18 % dotazovaných, 29 % respondentů jej 

povaţuje za spíše důleţité, nevyhraněné stanovisko zvolilo 41 % zaměstnanců a spíše 

nedůleţité je pro 12 % respondentů. U příspěvku na hlídání dítěte uvedlo 29 % 

respondentů, ţe jej povaţují za velmi důleţité, pro 35 % zaměstnanců je spíše důleţité, 

moţnosti uvést neutrální postoj vyuţilo 24 % respondentů a zcela nedůleţité je pro12 % 

dotázaných. 

 

Otázka č. 10: Které další zaměstnanecké výhody byste v KCP uvítal/a? 

 

Tab. 22: Vítané zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody 
Počet 

respondentů 

Relativní 

četnost 

Firemní školka 2 12 

Práce z domova (např. e-mailová komunikace s klienty) 6 35 

Vzdělávání (PC kurzy, moţnost studia MBA) 5 29 

Příspěvek na sport, zdraví, rekreace, kulturu a volný čas) 1 6 

Sleva při nákupu vyřazeného příslušenství a mobilních telefonů 0 0 

Letní tábory pro děti 1 6 

Jiné 2 12 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 10: Preference zaměstnaneckých výhod 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Zaměstnanci měli moţnost v dotazníku zvolit, který zaměstnanecký benefit  jim chybí  

a uvítali by jeho zavedení. 

 

Práci z domova, která by mohla spočívat např. v e-mailové komunikaci s klienty, 

preferuje 35 % respondentů. Moţnost rozšířit si vzdělání např. počítačovými kurzy nebo 

studiem MBA by uvítalo 29 % dotázaných. Firemní školku zvolilo 12 % dotázaných. 

Příspěvek na sport, zdraví, rekreace kulturu a volný čas označil jeden respondent stejně 

jako letní tábory pro děti. 

 

Moţnosti jiných neţ uvedených zaměstnaneckých výhod vybrali 2 respondenti, kteří 

uvedli jako vlastní návrh příspěvek na dopravu do zaměstnání a příspěvek na oděv. 
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Otázka č. 11: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? 

 

Tab. 23: Míra souhlasu či nesouhlasu s uvedenými výroky 

Výrok 
Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Ani 

souhlas, ani 

nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Kdyţ odvedu dobrou práci, 

dostane se mi uznání 
5 7 4 1 0 

Ve společnosti jsou 

povyšováni zpravidla ti 

nejlepší, kteří si to zaslouţí 

6 8 2 0 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 11: Míra souhlasu či nesouhlasu s uvedenými výroky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

U otázky "Kdyţ odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání" rozhodně souhlasí  

29 % respondentů, spíše souhlasí 41 % dotázaných, neutrální postoj k výroku zvolilo  

24 % zaměstnanců a s uvedeným výrokem spíše nesouhlasí 6 % respondentů.  

U této otázky byl prostor, kde respondenti mohli vyjádřit své stanovisko. Jeden 

respondent uvedl, ţe s tvrzením uznání za dobře odvedenou práci nesouhlasí, protoţe  

v rámci supervizí jsou bankéři upozorňování spíše na chyby, neţ aby byly vyzdvihnuty 
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dobré hovory. Další respondent zdůvodnil své stanovisko výběru moţnosti „ani souhlas 

ani nesouhlas“ tím, ţe uznání není dostatečně motivační. K souhlasu, za dobře 

odvedenou práci a uděleného uznání dva respondenti uvedli, ţe jsou spokojeni  

s vyplácenými bonusy a jsou také rádi za slovní pochvalu od svého vedoucího pracovní 

skupiny. 

 

S otázkou "Ve společnosti jsou povyšováni zpravidla ti nejlepší, kteří si to zaslouţí" 

rozhodně souhlasí 35 % respondentů, spíše souhlasí 47 % dotázaných,  

12 % respondentů nemá na uvedený výrok vyhraněný názor a rozhodně nesouhlasí 1 

respondent. K této otázce zdůvodnili své stanovisko 3 respondenti. Jako důvod svého 

souhlasu uvedl respondent, ţe pokud je někdo pracovitý, ambiciózní a touţí po 

povýšení, tak proč mu nedat šanci. Respondenti, kteří nesouhlasí s vyjádřením povýšení 

těch nejlepších pracovníků, uvádí jako důvody: neprůhlednost výběrových řízení  

a o obsazení určitých pozic je uţ předem rozhodnuto. 

 

Otázka č. 12: Který z těchto faktorů Vás motivuje k práci více? 

 

Tab. 24: Rozdíl v preferencích mezi peněţní a nepeněţní formou motivace pracovníků 

Motivační faktory k práci 
Počet 

respondentů 

Relativní 

četnost 

Peněţní odměna (mzda, prémie) 14 82 

Nepeněţní odměna (pochvala, uznání, moţnost osobního růstu, …) 3 18 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 12: Rozdíl v preferencích mezi peněţní a nepeněţní formou motivace pracovníků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komentář: 

Naprostá většina všech respondentů (přesněji 82 %) označila, ţe je k práci více 

motivuje peněţní odměna, jako je např. mzda či finanční prémie. Zbylých 18 % 

respondentů zvolilo jako formu motivace k práci nepeněţní odměnu, jako je např. 

pochvala, uznání, moţnost osobního růstu.  

 

Takto značný rozdíl v preferencích mezi peněţní a nepeněţní odměnou není jen u této 

analyzované společnosti, ale jedná se o obecně známý fakt, ţe jsou lidé více motivovaní 

především penězi. V dnešní době jsou peníze jednou z největších zbraní firem, kterou 

lákají zaměstnance. 

 

Otázka č. 13: Hodnocení Vás a Vašich spolupracovníků nadřízeným je pro Vás? 

 

Tab. 25: Důleţitost hodnocení nadřízeným 

Důležitost hodnocení nadřízeným Počet respondentů Relativní četnost 

Důleţité 13 76 

Spíše důleţité 3 18 

Spíše zbytečné 1 6 

Celkem  17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 13: Důleţitost hodnocení nadřízeným 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komentář: 

Naprostá většina respondentů vidí důleţitost v hodnocení od svého nadřízeného. 

Pro 76 % zaměstnanců je hodnocení od nadřízeného pracovníka důleţité, spíše důleţité 

uvedlo 18 % respondentů a spíše zbytečné je pro 1 respondenta. 

To, ţe je pro naprostou většinu pracovníků důleţité hodnocení od svého nadřízeného 

ukazuje na kvalitu vedoucích pracovníků, jelikoţ jejich hodnocení má pro pracovníky 

značnou váhu. Důleţitost hodnocení s sebou nese také to, jak jsou lidé motivováni 

k práci. Pokud pracovníci vnímají důleţitost hodnocení svým nadřízeným, odvádí tak 

kvalitnější práci. 

 

Otázka č. 14: Je pro Vás stanovený způsob hodnocení objektivní? 

 

Tab. 26: Objektivnost stanoveného způsobu hodnocení pro pracovníky 

Objektivnost stanoveného způsobu 

hodnocení pro pracovníky 
Počet respondentů Relativní četnost 

Rozhodně ano 1 6 

Spíše ano 2 12 

Spíše ne 9 53 

Rozhodně ne 5 29 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 14: Objektivnost stanoveného způsobu hodnocení pro pracovníky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komentář: 

Stanovený způsob hodnocení je pro většinu respondentů neobjektivní.  

 

Za rozhodně neobjektivní jej označilo 29 % respondentů a za spíše neobjektivní  

53 % zaměstnanců. Rozhodně objektivní je pro 6 % dotázaných a 12 % respondentů 

povaţuje stanovený způsob hodnocení za spíše objektivní. 

 

Otázka č. 15: Uvítal/a byste změnu v systému hodnocení? 

 

Tab. 27: Změna v systému hodnocení 

Změna v systému hodnocení Počet respondentů Relativní četnost 

Rozhodně ano 5 29 

Spíše ano 8 47 

Spíše ne 3 18 

Rozhodně ne 1 6 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 15: Změna v systému hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Pro změnu, ve stávajícím systémů hodnocení, je celkem 76 % respondentů.  
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U otázky, zda by zaměstnanci uvítali změnu ve stávajícím systému hodnocení, rozhodně 

ano odpovědělo 29 % respondentů a spíše ano 47 % dotazovaných. Dalších  

18 % respondentů uvedlo, ţe by změnu spíše neuvítalo a 6 % rozhodně není pro změnu 

v systému hodnocení.  

 

Otázka č. 16: Jakou změnu v hodnocení byste uvítal/a? 

 

Tab. 28: Preference změn v hodnocení 

Změna v hodnocení Počet respondentů Relativní četnost 

Zvýšení počtu hodnocených hovorů 15 29 

Sníţení počtu hodnocených hovorů 0 0 

Sebehodnocení 8 16 

Zjednodušení supervizního protokolu 14 27 

Bonusové body v supervizním protokolu 9 18 

Vyšší váha na kompetence jednotlivce 2 4 

Ţádná změna 3 6 

Jiné 0 0 

Celkem 51 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 16: Preference změn v hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Komentář: 

U této otázky respondenti označovali 3 odpovědi, které nejvýstiţněji charakterizují 

jejich postoj v preferencích týkajících se změn v hodnocení. 

 

Nejčastěji byla zvolena změna představující zvýšení počtu hodnocených hovorů, 

zjednodušení supervizního protokolu, bonusové body v supervizním protokolu  

a sebehodnocení. 

 

Zvýšení počtu hodnocených hovorů preferuje 29 % respondentů, zjednodušení 

supervizního protokolu 27 % zaměstnanců, bonusové body v supervizním protokolu 

preferuje 18 % respondentů a sebehodnocení 16 % dotazovaných. Vyšší váhu na 

kompetence jednotlivce vybraly 4 % respondentů. Pro ţádnou změnu v hodnocení je  

6 % dotazovaných a moţnost sníţení počtu hodnocených hovorů a vlastní uvedení 

odpovědi nezvolil ţádný respondent. 

 

Otázka č. 17: Je pro Vás zpětná vazba v rámci hodnocení důležitá? 

 

Tab. 29: Důleţitost zpětné vazby hodnocení 

Důležitost zpětné vazby hodnocení Počet respondentů Relativní četnost 

Rozhodně ano 6 35 

Spíše ano 8 47 

Spíše ne 3 18 

Rozhodně ne 0 0 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 17: Důleţitost zpětné vazby hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Zpětná vazba v rámci hodnocení je důleţitá pro více neţ 80 % respondentů. Konkrétně 

je rozhodně důleţitá pro 35 % dotazovaných, za spíše důleţitou ji označilo  

47 % respondentů a spíše nedůleţitá je pro 18 % zaměstnanců. 

 

Otázka č. 18: Jaké by bylo Vaše další doporučení pro vedení společnosti ke 

zlepšení motivace? 

 

Tab. 30: Doporučení pro vedení společnosti 

Doporučení pro vedení společnosti Počet respondentů Relativní četnost 

Jazykové vzdělání 5 29 

Úprava pracovního prostředí 1 6 

Firemní akce 4 24 

Jiné 7 41 

Celkem 17 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 18: Doporučení pro vedení společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Komentář: 

Mezi nejčastější volené doporučení pro vedení společnosti ke zlepšení motivace patřilo 

u respondentů jejich vlastní doporučení, které bylo zastoupeno 41 %. Jako své vlastní 

návrhy respondenti uvedli soutěţe pro zaměstnance, pruţná pracovní doba, novější PC, 

pracovní telefony či notebook, přístup do více aplikací a dvakrát byly uvedeny servisní 

výjezdy. 

 

 

Jazykové vzdělání zvolilo 29 % respondentů, firemní akce by doporučilo 24 % 

dotazovaných a jako doporučení pro zlepšení motivace v úpravě pracovního prostředí 

zvolil pouze 1 zaměstnanec 

 

 

3.11 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

 

Pro účely diplomové práce byl dotazník předán telefonním bankéřům skupiny Podpory 

komerčních klientů (dále jen PKK) a pro transparentnost a objektivnost ve vyhodnocení 

výsledků dále vybraným telefonním bankéřům napříč celého Klientského centra  

(dále jen KCP), tedy bankéřům z různých skupin.  
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Dotazníkového šetření se v rámci skupiny PKK zúčastnilo 53 % ţen (9 ze 17)  

a 47 % muţů (8 z 18). V rámci celého KCP vyplnilo dotazník 80 % ţen (56 ze 70)  

a 20 % muţů (14 ze 70).  

Z dotazníku bylo zjištěno, ţe ve společnosti je poměrně mladý kolektiv lidí. Nejvíce 

zastoupenou věkovou kategorií ve skupině PKK je 31 - 45 let, do které spadá průměrně 

82 % respondentů. Stejně tak tomu bylo i napříč celému KCP, kdy do této věkové 

kategorie patří 37 % respondentů. 

Většina dotazovaných respondentů má středoškolské vzdělání ukončené maturitní 

zkouškou, vypovídá o tom výsledek 53 % respondentů u skupiny PKK  

a 59 % dotazovaných napříč celého KCP. K výkonu práce telefonního bankéře je nutné 

dosaţení středoškolského vzdělání s maturitou, všichni respondenti tak splňují 

poţadavek na úroveň dosaţeného vzdělání. 

 

Další část dotazníku byla jiţ zaměřena na otázky týkající se respondentova vztahu  

ke společnosti, délky pracovního poměru a spokojenosti s podmínkami jeho práce.  

 

Přestoţe různé statistiky uvádí, ţe průměrná délka pracovního poměru pracovníků call 

center jsou 2 roky, v Klientském centru Prostějov tomu tak není. Ve skupině PKK je 

nejvyšší zastoupení působení ve společnosti v rozmezí 7 - 9 let, konkrétně  

u 41 % respondentů, napříč celého KCP označilo nejvíce respondentů, přesněji 42 %,  

za působení ve společnosti rozmezí 4 - 6 let. 

 

Nejčastěji uváděnými hlavními důvody pro práci ve společnosti u obou skupin 

dotazovaných je především jistota zaměstnání, mzdové ohodnocení a zaměstnanecké 

výhody. Práce naplňuje pouze jednoho respondenta skupiny PKK a čtyři respondenty 

v rámci celého KCP, coţ můţe být způsobeno tím, ţe se jedná o relativně psychicky 

náročné zaměstnání a mnohdy letití zaměstnanci odbavují hovory víceméně strojově.  

 

V rámci dotazníkového šetření byla zjišťována spokojenost s podmínkami práce ve 

společnosti. Nejvíce jsou zaměstnanci obou skupin spokojeni se zaměstnaneckými 

výhody, pracovními podmínkami, vztahy s přímým nadřízeným a platovými 

podmínkami. Způsoby hodnocení se ukázaly jako problematická oblast, jelikoţ je s nimi 
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rozhodně nespokojeno 18 % respondentů a spíše nespokojeno 35 % respondentů  

ve skupině PKK. Respondenti vybrání z celého KCP jsou se způsoby hodnocení 

rozhodně nespokojeni v 6 %, spíše nespokojeno je 31 % respondentů. Bez přímého 

názoru na spokojenost v této oblasti je 40 % respondentů napříč celého KCP  

a 29 % zaměstnanců skupiny PKK.  

 

Poslední část dotazníku byla zaměřena na systém odměňování a hodnocení.  

 

Více neţ 80 % respondentů skupiny PKK je spokojeno se systémem odměňování. 

V rámci celého KCP je se způsobem odměňování rozhodně spokojeno  

34 % respondentů a spíše spokojeno 56 % dotázaných. Motivace ve způsobu 

odměňování není tedy problematickým prvkem systému. 

 

Mezi důleţité zaměstnanecké výhody respondenti obou skupin uvedli dovolenou navíc 

nad rámec 4 týdnů, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 

příspěvek na ţivotní pojištění, zdravotní volno a také příspěvek na hlídání dítěte.  

 

Zaměstnanci měli v rámci dotazníkového šetření moţnost zvolit, které další 

zaměstnanecké výhody by uvítali. Respondenti skupiny PKK nejčastěji volili práci 

z domova (ve 35 %) a vzdělávání (ve 29 %). Dva respondenti by uvítali firemní školku  

a dva respondenti uvedli vlastní verzi odpovědi a to, ţe by uvítali příspěvek na dopravu 

do zaměstnání a příspěvek na oděv. V rámci celého KCP nejvíce respondentů taktéţ 

volilo práci z domova (ve 30 %) a vzdělávání (ve 23 %). Firemní školku zvolilo  

16 % dotázaných. Jako vlastní návrhy zaměstnaneckých výhod byly uvedeny poukázky 

do lékárny, sluţební vozidlo, sluţební notebook a příspěvek na dopravu do zaměstnání. 

 

Hodnocení pracovníků nadřízeným je důleţité pro 76 % respondentů skupiny PKK 

a pro 93 % respondentů celého KCP. To, ţe je pro naprostou většinu pracovníků 

důleţité hodnocení od svého nadřízeného ukazuje na kvalitu vedoucích pracovníků, 

jelikoţ jejich hodnocení má pro pracovníky značnou váhu. Důleţitost hodnocení 

s sebou nese také to, jak jsou lidé motivováni k práci. Pokud pracovníci vnímají 

důleţitost hodnocení svým nadřízeným, odvádí tak kvalitnější práci. 



127 

 

 

Důleţité informace přineslo vyhodnocení otázek týkajících se hodnocení, kdy pro více 

neţ 80 % respondentů skupiny PKK není stanovený způsob hodnocení objektivní  

a 76 % dotazovaných by uvítalo změnu v systému hodnocení. V porovnání s celým 

KCP, kdy stanovený způsob hodnocení není objektivní pro 53 % dotázaných a změnu 

by uvítalo 69 % respondentů byl způsob hodnocení vyhodnocen jako problematický 

prvek, který účinně nepodporuje motivaci telefonních bankéřů.  

 

Při poloţení otázky, jaké změny v hodnocení by respondenti uvítali, se téměř obě 

skupiny respondentů shodli na nejčastějších odpovědích, dle následujícího pořadí: 

zvýšení počtu hodnocených hovorů, zjednodušení supervizního protokolu, bonusové 

body v supervizním protokolu a sebehodnocení. V rámci celého KCP by respondenti 

uvítali také změnu v oblasti vyšší váhy na kompetenci jednotlivce, kterou zvolilo  

29 % respondentů.  

 

Zpětná vazba v rámci hodnocení je důleţitá taktéţ pro obě skupiny, u respondentů 

skupiny PKK je důleţitá pro více jak 80 % dotazovaných a u skupiny celého KCP  

je důleţitá pro 93 % respondentů. 

 

Mezi nejčastěji volené doporučení pro vedení společnosti ke zlepšení motivace patřilo  

ve skupině PKK jejich vlastní doporučení, které bylo zastoupeno téměř  

u 30 % respondentů a jako své vlastní návrhy uvedli soutěţe pro zaměstnance, pruţná 

pracovní doba, novější PC, pracovní telefony či notebook, přístup do více aplikací a dva 

respondenti uvedli shodně servisní výjezdy.  Z navrhovaných doporučení v 29 % uvedli 

jazykové vzdělání a v 24 % firemní akce. Napříč celého KCP označilo  

40 % respondentů jako další doporučení pro vedení společnosti ke zlepšení motivace 

jazykové vzdělání, 33 % respondentů firemní akce a 14 % dotazovaných uvedlo vlastní 

doporučení, mezi které patřilo pravidelné setkání zaměstnanců, program talent, pruţná 

pracovní doba, akce v rámci svých skupin, videohovory, přístup do více aplikací, 

novější telefony, novější PC, pracovní notebook a delší pauzu na oběd. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V této kapitole se nachází vlastní návrhy změn v motivačním systému konkrétní 

pracovní skupiny Klientského centra České spořitelny, a.s. Jednotlivé návrhy 

motivačního systému jsou zpracovány tak, aby co nejlépe pomohly ke zlepšení 

současné situace. Všechny návrhy vychází z analytické části této práce, která je 

podloţena analýzou interních dokumentů společnosti, strukturovaným rozhovorem 

s vedoucím pracovníkem a v neposlední řade dotazníkovým šetřením. 

 

Po vyhodnocení analytické části práce bylo zjištěno, ţe společnost má nastaven 

motivační systém velmi kvalitně a zaměstnanci jsou spokojeni téměř ve všech oblastech 

odměňování. Slabiny v úrovni motivace a spokojenosti zaměstnanců byly odhaleny 

v systému hodnocení, kdy telefonní bankéři klasifikují stávající systém měsíčního 

hodnocení formou supervizního protokolu jako neobjektivní a zdlouhavý a uvítali by 

změnu pouţívaného systému. V ročním hodnocení bankéři postrádají hodnocení těch 

oblastí, které při své práci povaţují za důleţité. 

 

Zpracované návrhy pro řešení zjištěných problému se zaměřují na supervizní protokol 

slouţící pro kvalitativní hodnocení hovorů a čtvrtletní hodnocení bankéřů tzv. KPI 

kartu.  

 

 

4.1 Navrhované změny 

 

Navrhované změny v hodnocení zaměstnanců se budou týkat pouze telefonních bankéřů 

skupiny Podpory komerčních klientů, na něţ jsem ve své práci soustředila hlavní 

pozornost.  

 

Hlavním cílem vytvoření jednotlivých návrhů je dosaţení spokojenosti telefonních 

bankéřů a zvýšení jejich motivace. Jelikoţ je hodnocení napojeno na odměňování 

bankéřů, značně tak ovlivňuje motivační účinnost odměňování. Výhodou tohoto 
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propojení je průběţná komunikace zaměstnance s vedoucím a motivace zaměstnanců 

pro další práci a osobní rozvoj.  

 

Hodnocení, tj. podávání zpětné vazby, uspokojuje potřeby člověka po uznání a ocenění. 

Lidé nepracují jen z důvodu dosaţení finančních prostředků na pokrytí svých 

základních potřeb, ale i z důvodu, ţe práce samotná má pro ně význam. Lidé chtějí být 

uţiteční. Zaměstnanci, kteří znají výsledky své práce právě díky hodnocení, proto 

budou více motivováni k setrvání v této organizaci. Organizace, která své zaměstnance 

„hodnotí“, dává tímto najevo svůj zájem o zaměstnance o jejich potřeby a zaměstnanec 

u této firmy zůstane raději, neţ pokud se mu ocenění nedostává. Chceme-li někoho 

motivovat, to znamená usměrňovat jeho pracovní aktivitu ţádoucím směrem, musíme 

nejprve dosáhnout vzájemné shody názorů a postojů. Proto je důleţité, aby vedoucí znal 

toho, koho chce motivovat, aby ovládal umění poznávat lidi, jedině tak můţe nalézt 

odpověď, jak motivovat ostatní.  

 

Dalším motivačním faktorem je také shoda ve volbě stanovených cílů a následné 

vytvoření zpětné vazby mezi vedením a vedenými lidmi. Je třeba zřetelně vymezit, 

jakých výsledků je třeba dosáhnout a jaká má být jejich úroveň. Pracovníci by měli být 

o plnění cílů svých i organizace co nejvíce informováni a zpětnou vazbou by měli 

obdrţet informace jak v práci pokračovat. Značným motivačním prostředkem vedoucích 

je pozitivní ovlivňování, kdy vedoucí vyuţívá kaţdé příleţitosti k povzbuzení, chvále 

a uznání výkonu. Vědomí úspěchu a uznání výsledků práce povzbuzuje k dalším 

výkonům, důleţitou podmínkou je však fakt, ţe pracovníci znají hodnocení svých 

výkonů a mají od svých vedoucích zpětnou vazbu. Moderní hodnocení pracovníků tedy 

představuje jednotu zjišťování, posuzování, úsilí o nápravu a stanovování cílů, 

týkajících se pracovního výkonu a je povaţováno za velice účinný nástroj kontroly, 

usměrňování a motivování pracovníků. 
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4.1.1  Hodnotící formulář - Supervizní protokol  

 

Hodnocení kvality dosud probíhá formou náslechů tří hovorů v aktuálním měsíci 

u kaţdého z telefonních bankéřů. Ke kvalitativnímu hodnocení se vyplňuje supervizní 

protokol, který je po ukončení hodnocení předáván k nahlédnutí danému pracovníkovi.  

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe stávající supervizní protokol účinně nepodporuje 

úroveň motivace telefonních bankéřů a uvítali by změnu současného hodnocení. 

 

Zpracovala jsem návrh formuláře nového supervizního protokolu, který nahradí 

stávající protokol pro hodnocení telefonních bankéřů. Dále jsem navrhla rozbor 

jednotlivých stupňů výkonů v rámci dané oblasti hodnocení (viz Příloha 4), kterým se 

vedoucí pracovní skupiny a sami telefonní bankéři budou při vyplňování formuláře 

supervizního protokolu řídit. Hodnocení bude přeneseno v první fázi na pracovníka  

(tzv. sebehodnocení), to znamená, telefonní bankéř sám bodové hodnocení 

do supervizního protokolu zapíše (sám se ohodnotí) a aţ posléze bude provedena 

konzultace s vedoucím pracovní skupiny a případně budou provedeny korekce 

v bodování.  

 

Hodnotit se budou čtyři hovory za měsíc, kdy nebude hodnocen pouze samotný hovor, 

ale i hovory související, tedy celý případ, který je s klientem řešen (včetně případné  

e-mailové komunikace). Vedoucí pracovní skupiny předloţí telefonnímu bankéři 

koncem příslušného měsíce 4 vybrané telefonní hovory k náslechu. Telefonní bankéř si 

tyto hovory sám ohodnotí do navrhovaného formuláře podle rozboru jednotlivých 

stupňů výkonů. Jednou za 3 měsíce dojde ke konfrontaci v hodnocení hovorů za 

uplynulé čtvrtletí mezí vedoucím pracovníkem a telefonním bankéřem a rozhodne se 

o definitivním výsledku tohoto hodnocení.  

 

Podoba supervizního protokolu 

Nový supervizní protokol je rozdělen do pěti oblastí hodnocení se čtyřmi stupni 

výkonů - výborný výkon, dobrý výkon, slabší výkon a špatný výkon. Těmito stupni 

výkonů ohodnotí samotný telefonní bankéř a vedoucí pracovní skupiny kaţdou oblast 

v rámci daného hodnoceného hovoru. 
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Oblasti hodnocení: 

 Standardy 

 Komunikace 

 Rozhovor  

 Klientský přístup 

 Řešení 

 

Tab. 31: Návrh supervizního protokolu skupiny PKK 

 
 

Jméno 

Příjmení 
Hovor č. 1 Hovor č. 2 Hovor č. 3 Hovor č. 4 

 

Datum a čas hovoru         

Cíl telefonního hovoru         

 
  Délka hovoru         
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Standardy 5 % 

Představení, oslovení, 

dodrţení pauzy, nabídka 

další pomoci, přepojení, 

rozloučení 

                                

Komunikace 15 % 
Přiměřená rychlost, 

slovní zásoba, artikulace 

neskákání do řeči 
                                

Rozhovor 

25 % Analýza, naslouchání                                 

25 % 
Správnost, úplnost, 

argumentace, 

srozumitelnost 
                                

Klientský 

přístup 
20 % Empatie, náboj, intonace                                 

Řešení 10 %  Proaktivita, rekapitulace                                 

       

  

POZNÁMKY 

        

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Supervizní protokol kaţdého bankéře obsahuje časovou identifikaci hodnoceného 

období (měsíc a rok) a v horní části protokolu jsou uvedeny informace o hodnoceném 

hovoru: délka, datum, čas a cíl telefonního hovoru. Hodnocení se provádí ve střední 

části formuláře vyplněním hodnoty „X“ v řádku dané oblasti do sloupce odpovídajícího 

stupně výkonu v rámci hodnoceného telefonního hovoru. 

 

Kaţdá oblast má určitou procentuální váhu vzhledem k celkovému hodnocení daného 

hovoru. Dílčí oblasti je moţné procentuálně ohodnotit následujícími stupni výkonu: 

špatný výkon (0 % vzhledem k procentuální hodnotě oblasti), slabší výkon (50 % 

vzhledem k procentuální hodnotě oblasti), dobrý výkon (100 % vzhledem 

k procentuální hodnotě oblasti) a výborný výkon (je hodnocen jako procentuální 

hodnota oblasti + 1 %). 

 

Maximálně je moţné získat 106 % v případě, kdy všechny čtyři hovory bankéře budou 

ohodnoceny jako „výborný výkon“. Pokud budou ohodnoceny tyto hovory v příslušném 

měsíci jako „dobrý výkon“ získává bankéř 100 %. „Slabší výkon“ představuje 

v průměru za všechny hovory 50 %, „špatný výkon“ 0 %. Je však velmi 

nepravděpodobné, ţe by bankéři tyto čtyři hovory v měsíci měli hodnoceny pouze 

jedním typem stupně výkonu. Kaţdou oblast u konkrétního hovoru ohodnotí telefonní 

bankéř a vedoucí pracovní skupiny daným stupněm výkonu, jejichţ kombinací je 

vypočtena procentuální hodnota kaţdého hovoru. Z výsledných procentuálních hodnot 

jednotlivých čtyř hovorů se vypočítá průměrná hodnota za celý měsíc. Všechny 

vypočtené hodnoty jsou součástí algoritmu výpočtu v tabulce (MS Excel) a pouhou 

změnou hodnoty u příslušné oblasti dojde k přepočtení všech výsledných hodnot.  

 

Cílem je průměrná kvalita hovorů za daný měsíc nad 93 % z důvodu vyplacení 100 % 

bonusu za tuto konkrétní oblast. 

 

Procentuální váha stupňů výkonů pro konkrétní oblasti hodnocení je uvedena 

v následující tabulce. 

 

  



133 

 

Tab. 32: Procentuální váha stupňů výkonů pro konkrétní oblasti hodnocení 

OBLAST 
Procentuální 

váha oblasti 

Procentuální váha stupně výkonu 

Výborný 

výkon 

Dobrý 

výkon 

Slabší 

výkon 

Špatný 

výkon 

Standardy 5 % 6 % 5 % 2,5 % 0 % 

Komunikace 15 % 16 % 15 % 7,5 % 0 % 

Rozhovor 
25 % 26 % 25 % 12,5 % 0 % 

25 % 26 % 25 % 12,5 % 0 % 

Klientský přístup 20 % 21 % 20 % 10 % 0 % 

Řešení 10 % 11 % 10 % 5 % 0 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zhodnocení 

 

Dosavadní supervizní protokoly byly velmi rozsáhlé a některé body v hodnocení se 

překrývaly. Další nevýhodou byl také nízký počet hovorů, kdy se hodnotily u kaţdého 

bankéře pouze tři hovory za měsíc, přitom bankéř skupiny Podpory komerčních klientů 

vyřídí průměrně 600 hovorů za měsíc. Je tedy zcela zřejmé, ţe vybrané hovory nemohly 

zcela vypovídat o práci bankéře a mohly vyvolávat pocit nespravedlnosti. 

 

Můj návrh představuje zcela novou podobu hodnocení telefonních bankéřů, především 

změnou přenesení tohoto hodnocení v první řadě na pracovníka, ale také přesnějším 

hodnocení jednotlivých poloţek a tím získání moţnosti větších rozdílů v hodnocení 

samotných bankéřů. Právě nepatrný rozdíl v hodnocení mezi telefonními bankéři 

sniţoval jejich motivaci. 

 

Telefonní bankéř bude předkládat sebehodnocení supervizního protokolu vedoucímu 

pracovní skupiny a bude tak moţné konfrontovat názorové rozdíly k danému hovoru  

a případně budou provedeny korekce v bodování. Převedení odpovědnosti a uvědomění 

si vlastních chyb by mohlo být následně zvyšujícím faktorem při motivaci k další práci.  

 

Jelikoţ došlo ke zkrácení a zjednodušení tohoto protokolu, bude mít vedoucí pracovní 

skupiny více času se bankéři individuálně věnovat a dále hodnotit více hovorů v měsíci. 

Doporučením je minimálně čtyři hovory za měsíc, následkem tohoto opatření by se 
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měla zvýšit i přesnost hodnocení. Supervize by byly tedy více spravedlivé a tím i více 

motivující. 

 

4.1.2  KPI karta 

 

Další zpracovaný návrh je zaměřen na změnu tzv. KPI karty (Key Performance 

Indicator = klíčový ukazatel výkonnosti) obsahující popis cílů a způsob jejich 

vyhodnocování pro jednotlivé skupiny zaměstnanců Klientského centra. To znamená, ţe 

kaţdá skupina Klientského centra má vlastní KPI kartu. 

 

Hodnocení pomocí KPI karty má přímou návaznost na vyplácení čtvrtletních bonusů 

pro telefonní bankéře. Základem pro výplatu bonusů je tzv. příděl, který se pro 

Klientské centrum počítá ze základních mezd zaměstnanců, většinou 30 % roční mzdy. 

Příděl se dále rozděluje na skupiny zaměstnanců se stejnou KPI kartou, kde se 

přerozděluje podle pravidel daných touto kartou. 

 

Hodnocení provádí vedoucí pracovník skupiny dle statistik výsledků daného pracovníka  

a celkové výsledky hodnocení jsou mu sděleny, jsou s ním projednány a má právo se 

k nim vyjádřit. 

 

Ve mnou navrhované KPI kartě se čtvrtletní práce bankéře skupiny Podpory 

komerčních klientů bude hodnotit ve třech oblastech - Kvalita, Interní procesy 

a Lidé/učení a růst. Kaţdá oblast má svou procentuální váhu a celkový čtvrtletní bonus 

je dán součtem všech tří oblastí. V KPI kartě je zohledněna zároveň individuální  

i týmová sloţka. 

 

 KVALITA 

Do této oblasti jsem zařadila kvalitu hovorů (supervize), kvalitu e-mailové komunikace 

a hodnocení externího klienta. 

 

 Kvalita hovorů - supervize (dílčí váha 80 %) 

 

Cílem je průměrná kvalita hovorů za daný měsíc nad 93 %. 



135 

 

Hodnotit se budou čtyři hovory za měsíc, kdy nebude hodnocen pouze samotný hovor, 

ale i hovory související, tedy celý případ, který je s klientem řešen. Hodnocení hovorů 

se provádí měsíčně a kvartální odměna tak vzniká součtem tří měsíčních částek. 

V kaţdém měsíci je z hodnocených hovorů vypočtena průměrná hodnota. 

 

Při průměrné měsíční hodnotě vyšší neţ 98 % bude částka v daném měsíci násobena 

koeficientem 1,2. U hodnoty nad 93 % do 98 % koeficientem 1, pro hodnotu nad 90 % 

do 93 % koeficientem 0,8 a pro hodnoty nad 85 % do 90 % koeficientem 0,5. Při 

průměrné měsíční hodnotě 85 % a menší nebude v daném měsíci bonus za kvalitu 

hovoru vyplacen. 

 

První tři telefonní bankéři s nejlepším průměrem hodnocení hovorů za celé čtvrtletí 

budou mít vypočtenou čtvrtletní částku za bonus násobenou koeficientem:  

1. místo koeficientem 1,3 

2. místo koeficientem 1,2 

3. místo koeficientem 1,1 

 

Výše odměny za oblast kvalita hovorů je tedy stanovena podle počtu získaných bodů 

a pořadí v hodnocení. Maximální počet získaných bodů za daný měsíc činí 106 %. 

 

 Kvalita e-mailové komunikace (dílčí váha 10 %) 

  

Cílem je mít průměrnou kvalitu e-mailů nad 90 % z důvodu vyplacení 100 % bonusu za 

tuto konkrétní oblast. 

 

V rámci hodnocení budou náhodně vybrány e-maily a bude hodnocena procesní, 

faktická a komunikační kvalita e-mailů. V daném čtvrtletí jsou kaţdému bankéři 

hodnoceny 3 e-maily vedoucím pracovní skupiny. Výše odměny je stanovená podle 

počtu získaných bodů. 

 

Při průměrném hodnocení e-mailů vyšším neţ 90 % moţných bodů je odměna ve výši 

100 % bonusu. Při průměrném hodnocení nad 75 % do 90 % moţných bodů je odměna 
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ve výši 50 % bonusu. Pokud bude průměrné hodnocení 75 % a niţší, nenáleţí bankéři 

ţádný bonus za tuto kategorii. 

 

Níţe uvádím navrhovaný formulář, který bude slouţit k hodnocení kvallity e-mailové 

komunikace telefonních bankéřů. 

 

Tab. 33: Návrh formuláře pro hodnocení kvality e-mailové komunikace skupiny PKK 

 
 

Jméno, příjmení E-mail 

Datum a čas e-mailu   

Cíl e-mailu   

Leden 2015 

 v
ý

b
o
rn

ý
 v

ý
k

o
n

 

d
o

b
rý

 v
ý
k

o
n

 

 s
la

b
ší

 v
ý

k
o

n
 

 š
p

at
n

ý
 v

ý
k

o
n

 

Standardy 15 % 
Oslovení, nabídka další pomoci (uvedení zpětného 

kontaktu), rozloučení 
        

Komunikace 15 % Slovní zásoba, pravopis         

Odpověď 30 % Správnost, úplnost, argumentace, srozumitelnost         

Klientský přístup 15 % Empatie         

Řešení 25 % Vhodnost řešení, popř. alternativní řešení         

  
  

    

  

POZNÁMKY 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kaţdá oblast má určitou procentuální váhu vzhledem k celkovému hodnocení. 

Jednotlivé oblasti je moţné procentuálně ohodnotit, a to následovně: špatný výkon (0 % 

vzhledem k procentuální hodnotě oblasti), slabší výkon (50 % vzhledem k procentuální 

hodnotě oblasti), dobrý výkon (100 % vzhledem k procentuální hodnotě oblasti)  

a výborný výkon (je hodnocen jako procentuální hodnota oblasti + 1 %). 
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Maximálně je moţné získat 105 % v případě, kdy všechny tři e-maily telefonního 

bankéře budou ohodnoceny jako „výborný výkon“, pokud bude ohodnocení těchto 

hovorů v daném měsíci jako „dobrý výkon“ získává bankéř 100 %. Slabší výkon 

představuje v průměru za všechny hovory 50 %, špatný výkon 0 %. Je velmi 

nepravděpodobné, ţe by bankéři měli e-maily v daném čtvrtletí hodnocené pouze 

jedním typem ohodnocení.  

 

 Kvalita hodnocení externího klienta - telefonické ověřování klientské 

spokojenosti (dílčí váha 10 %)  

 

Klienti budou telefonicky dotazováni na spokojenost s přístupem a ochotou telefonního 

bankéře při řešení jeho dotazu či poţadavku. Klienti budou telefonního bankéře 

hodnotit známkami 1 - 5, jako ve škole. Kaţdému zaměstnanci bude hodnoceno  

10 hovorů za dané čtvrtletí.  

 

Ověřování klientské spokojenosti budou telefonicky zajišťovat dvě zaměstnankyně 

na mateřské/rodičovské dovolené, se kterými bude uzavřena dohoda o provedení práce 

(maximálně 300 hodin za kalendářní rok). Odměna bude činit 115 Kč/hod. Formulář 

ţádosti o uzavření dohody o provedení práce je uveden v Příloze 5. 

 

Zároveň, aby zaměstnanec ani zaměstnavatel nehradil zdravotní, sociální ani 

nemocenské pojištění, měsíční odměna zaměstnankyně na mateřské/rodičovské 

dovolené nesmí přesáhnout výši 10 000 Kč (při měsíční hrubé mzdě 10 001 Kč se jiţ 

zdravotní i sociální pojištění hradí). Zaměstnankyně na mateřské/rodičovské dovolené 

přitom můţe mít takové příjmy i u více zaměstnavatelů. 

 

Zaměstnankyně se dopředu vţdy domluví, které dny budou vykonávat práci v souladu 

s výše uvedenými podmínkami dohody o provedení práce (např. rozdělí si práci na sudý 

a lichý týden, kdy kaţdá zaměstnankyně v konkrétním týdnu odpracuje dle potřeby 2 - 3 

dny po 6 hodinách práce, jelikoţ za kaţdé čtvrtletí je třeba ohodnotit minimálně 170 

hovorů - 10 hovorů kaţdému bankéři). 
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Aby výběr hovorů byl objektivní a spravedlivý, systém vygeneruje náhodně časy 

hovorů u jednotlivých telefonních bankéřů, stejně jako je tomu u supervizního 

hodnocení hovorů. Zaměstnankyně pak dohledá nejbliţší vhodný hovor (např. je třeba, 

aby byl případ dořešený, musí se jednat o příchozí hovor na linku Podpory komerčních 

klientů, hovor by neměl být kratší neţ dvě minuty, zároveň by neměl přesahovat 20 

minut). U vybraného hovoru pak zaměstnankyně zjistí, co bylo předmětem hovoru, 

jméno volajícího klienta a jeho telefonní číslo. Abychom klienty nevytěţovali 

hodnocením příliš často, zaměstnankyně vţdy zkontroluje, zda jsme jiţ daného klienta 

nekontaktovali v tomto nebo předchozím měsíci. Pokud ne, poloţí zaměstnankyně 

klientovi dvě otázky, viz níţe. 

 

Otázky pro zpětné volání spokojenosti s podporou BUSINESS 24: 

 

Otázka č. 1. 

Můţete prosím ohodnotit, jak jste byl/a spokojen/a s řešením Vašeho posledního 

poţadavku? Hodnoťte prosím stejným způsobem jako známkování ve škole, tzn. 1 - 5. 

 

Otázka č. 2. 

Můţete stejným způsobem ohodnotit také ochotu a vstřícnost bankéře, který řešil Váš 

poţadavek? 

 

Pokud bude hodnocení stejné nebo horší než „2“. 

Co konkrétně můţeme změnit, abyste byl/a příště více/maximálně spokojen/a? 

Doručil byste bankéři v jeho přístupu něco změnit, abyste byl/a příště více/maximálně 

spokojen/a? 

 

U kaţdé otázky zaznamená zaměstnankyně ohodnocení (na škále 1 - 5 jako ve škole) 

a případný komentář (u hodnocení 2 a horší by měl být vţdy). 
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Obr. 13: Návrh komunikačního skriptu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cílem je mít hodnotu kvality hodnocení externího klienta pod hodnotou 1,15 za celé 

čtvrtletí. 

 

Průměr hodnocení za jednotlivce, který bude zohledňován v bonusech, vychází pouze 

z druhé otázky (ochota a vstřícnost daného bankéře).   

 

Pokud je průměrné hodnocení niţší nebo rovno hodnotě 1,15 dostane bankéř 100 % 

bonusu. Při hodnocení vyšším neţ 1,15 a zároveň niţším nebo rovno 1,3, dostane 

bankéř 80 % bonusu. Při hodnocení vyšším neţ 1,3 a zároveň niţším nebo rovno  

2 dostane bankéř 50 % bonusu. Při hodnocení vyšším neţ 2 bankéři nenáleţí ţádný 

bonus za tuto kategorii. 

 

Příklad hromadné tabulky pro všechny telefonní bankéře skupiny PKK s průměrným 

hodnocením telefonické spokojenosti klientů je uveden níţe.  
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Tab. 34: Příklad průměrného hodnocení telefonické spokojenosti klientů  

  Data 

Jméno hodnoceného  

P
o
če

t 
h
o
v
o
rů

 

S
p
o
k
o
je

n
o
st

 

s 
b
an

k
éř

em
 

S
p
o
k
o
je

n
o
st

 

s 
p
o
ţa

d
av

k
em

 

Telefonní bankéř 1 10 1,00 1,00 

Telefonní bankéř 2 10 1,00 1,00 

Telefonní bankéř 3 10 1,00 1,10 

Telefonní bankéř 4 10 1,25 1,25 

Telefonní bankéř 5 10 1,00 1,00 

Telefonní bankéř 6 10 1,00 1,09 

Telefonní bankéř 7 10 1,08 1,08 

Telefonní bankéř 8 10 1,00 1,00 

Telefonní bankéř 9 10 1,04 1,05 

Telefonní bankéř 10 10 1,00 1,00 

Telefonní bankéř 11 10 1,10 1,15 

Telefonní bankéř 12 10 1,08 1,33 

Telefonní bankéř 13 10 1,00 1,00 

Telefonní bankéř 14 10 1,00 1,00 

Telefonní bankéř 15 10 1,00 1,09 

Telefonní bankéř 16 10 1,14 1,15 

Telefonní bankéř 17 10 1,00 1,00 

Celkový součet 183 1,04 1,08 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 INTERNÍ PROCESY 

 

 Dostupnost (dílčí váha 70 %) 

 

Cílem je dosaţení Service Levelu (dostupnosti telefonní linky) na úrovni minimálně 

80 % hovorů zodpovězených do 20 s. 

 

Do výpočtu Service Levelu (dále jen SL) se nezahrnují dny, které byly ovlivněny IT 

problémy a jinými vlivy způsobenými mimo KCP. Hodnotí se měsíční plnění SL, 

nesplnění parametru v jednom měsíci znamená krácení čtvrtletního bonusu o 1/6. 

 

Dříve stanovená hodnota na úrovni 75 % hovorů zodpovězených do 20 s, nebyla příliš 

motivující, jelikoţ této hodnoty bylo poměrně snadné dosáhnout, coţ dokazují statistiky 
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SL dané skupiny za poslední dva roky. Níţe na obrázku uvádím průměrný SL skupiny 

Podpory komerčních klientů za měsíc březen a duben, kdy byla hodnota nad úrovní  

80 % oba měsíce, a je tímto podloţeno, ţe hodnota měsíčního SL je reálně dosaţitelná 

a není důvod drţet hranici současného SL na niţší úrovni. 

 

Jednalo se o průměrné měsíce, kdy nebyl ani zvýšený počet hovorů z důvodu 

nefunkčnosti či jiné problematiky, zároveň však nešlo ani o slabé měsíce, mezi které 

patří pravidelně měsíc červenec a srpen. Nová zvýšená hodnota na úrovni minimálně  

80 % hovorů zodpovězených do 20 s není nereálná, jak dokazuje statistika, a současně 

bude bankéře pohánět k efektivnější práci a tím i více motivovat. 

 

Obr. 14: Service Level skupiny PKK za období březen 2014 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 
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Obr. 15: Service Level skupiny PKK za období duben 2014  

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

 

 Efektivita (dílčí váha 10 %) 

 

Cílem je čerpat pauzy (Odchozí volání a Maily) tak, aby se bankéři neodchylovali 

o více neţ 25 % od průměru skupiny. 

 

Pauzou se rozumí doba, po kterou bankéř nepřijímá telefonní hovory a věnuje se jiné 

pracovní činnosti. Bankéři čerpají pauzu Odchozí volání v případě, ţe dořešují po 

hovoru klientův poţadavek či volají klientovi nazpět. Pauza Maily se pouţívá v případě 

zpracování e-mailu pro klienta či poţadavků pracovníků banky. 

 

Je hodnocen součet pauz typu Odchozí volání a Maily daného bankéře v porovnání 

s průměrným součtem těchto pauz za celou skupiny. Při výsledku poměru do 1,25 bude 

bonus ve výši 100 %. Při výsledku poměru 1,25 aţ 1,5 bude bonus lineárně klesat od 

100 % do 0 %. Při poměru 1,5 a vyšším bude částka bonusu 0 %. Při uplatnění této 

podmínky je moţné přihlédnout ke konkrétním provozním a osobním podmínkám 

jednotlivých případů.  

 

 

Na obrázku níţe uvádím přehled čerpaných pauz bankéře za jeden konkrétní den. 
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Obr. 16: Přehled pauz bankéře 

Zdroj: Interní dokumenty KCP 

 

 Rychlost zpracování e-mailů (dílčí váha 20 %) 

 

Hodnotí se rychlost zpracování e-mailů a poţadavků pracovníků banky. 

 

Rychlost zpracování e-mailů klientů B24 činí minimálně 90 % odpovědí do  

2 hodin. Rychlost zpracování e-mailů a poţadavků pracovníků banky tvoří minimálně 

80 % do 2 hodin.  

 

Čas mimo pracovní dobu linky Podpory komerčních klientů se do limitu nezapočítává. 

Jednotlivé e-mailové odpovědi telefonní bankéři označí tzv. štítkem, dle rychlosti 

odpovědi na poţadavek klienta či pracovníka banky, na výběr je ze dvou moţností:  

„do 2 hodin“ a „nad 2 hodiny“. Vedoucím pracovní skupiny pověřený telefonní bankéř 

provede kontrolu správnosti označení e-mailů štítky, poté údaje předá k vyhodnocení 

vedoucímu pracovní skupiny.  

 

 LIDÉ/UČENÍ A RŮST  

 

 Kompetence 

Částku za kompetence rozděluje vedoucí pracovní skupiny a schvaluje nadřízený 

pracovník. Hodnocený je přínos pro tým či pro celé Klientské centrum v oblastech, 

které nepostihují předchozí body (práce mimo pracovní náplň, proaktivita, apod.). 

Vodítkem je karta kompetencí vycházející z profilu zaměstnance. 
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Tab. 35: Návrh KPI karty telefonního bankéře skupiny PKK 

KPI karta telefonního bankéře skupiny PKK 

Oblast Komentář Složka 
Váha 

kritéria 

KVALITA   35 % 

Kvalita hovorů 

(supervize) 

Cílem je průměrná hodnota ze 

supervizí nad 93 % 

Individuální  

Kvalita e-mailové 

komunikace 

Cílem je průměrné hodnocení 

rovno nebo vyšší 90 % 

Individuální 

Kvalita hodnocení 

externího klienta 

Cílem je hodnocení 

telefonického ověřování 

klientské spokojenosti pod 

hodnotou 1,15 za celé čtvrtletí 

Individuální 

INTERNÍ PROCESY   45 % 

Dostupnost 

Cílem je dosaţení dostupnosti 

na úrovni min. 80 % hovorů 

zodpovězených do 20 s. 

Týmová  

Efektivita 

Cílem je čerpat pauzy tak, aby 

se bankéři neodchylovali o více 

neţ 25 % od průměru skupiny. 

Individuální 

Rychlost zpracování  

e-mailů 

Cílem je zpracování e-mailů 

klientů na úrovni min. 90 % 

odpovědí do 2 hodin,  

u poţadavků ostatních 

pracovníků banky pak  

min. 80 % odpovědí do 2 hodin. 

Týmová 

LDÉ, UČENÍ A RŮST   20 % 

Kompetence 
Hodnocený je přínos pro tým či 

celé KCP. 

Individuální  

CELKEM    100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.3  Časový plán zavedení změn 

 

K tomu, aby mohly být návrhy ve společnosti řádně prosazeny, je nezbytné pečlivě 

připravit zajištění informovanosti nejen vedoucích pracovníků, ale i samotných 

zaměstnanců. Tento proces není vhodné ukvapit a dostatek času je třeba věnovat i 

případné kontrole a ověřování navrhovaného systému hodnocení.  

 

Je vysoce ţádoucí, aby byly uskutečněny důkladně připravené schůzky všech 

zaměstnanců, kterých se navrhované změny budou dotýkat. Osoby odpovědné za 

zavedení návrhů by na schůzkách měli vyloţit cíle a především zdůraznit dlouhodobý 

přínos návrhů. Při prezentaci návrhů by tak mohlo být od zaměstnanců získáno mnoho 

cenných podnětů, jejichţ přijetím by se zvýšila akceptovatelnost nově vytvořeného 

hodnocení v řadách pracovníků. 

 

Návrhy bych nejprve předloţila vedoucímu pracovní skupiny a vedení Klientského 

centra v rámci osobní konzultace, která můţe proběhnout kdykoliv v průběhu 

pracovního dne. Chtěla bych je především seznámit s přínosy návrhů, dále s názory 

zaměstnanců vycházejících z dotazníkového šetření a vysvětlit důleţitost správně 

nastaveného motivačního programu.  

 

V případě, ţe by navrhované změny byly přijaty, doporučila bych, aby telefonní bankéř 

byli se změnami v systému hodnocení obeznámení během školení, které by bylo 

zajištěno prostřednictvím vzdělávací a poradenské společnosti. 

 

Školení by mohlo probíhat ve třech bězích, z důvodu zajištění dostatečného mnoţství 

telefonních bankéřů na lince, aby nedošlo ke sníţení dostupnosti telefonní linky a klienti 

tak byli obslouţeni standardním způsobem. Kaţdého bloku jednodenního školení by se 

účastnilo maximálně šest zaměstnanců, vţdy společně s vedoucím pracovní skupiny, 

aby mohl získat od všech telefonních bankéřů cennou zpětnou vazbu.  

 

Navrhuji, aby byly změny zavedeny od 1. 1. 2015. Hodnocení prvního čtvrtletí roku 

2015 by tak mohlo být provedeno jiţ podle nové KPI karty, jejímţ prostřednictvím je 
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hodnocena mimo jiné oblast kvality hovorů, které by byly hodnoceny jiţ podle nového 

supervizního protokolu. 

 

Pro přehlednost je časový plán implementace změn uveden v následující tabulce: 

 

Tab. 36: Časový plán implementace změn 

ROK 2014 

Měsíc Implementace změn 

Srpen 
Seznámení vedoucího pracovníka s plánovanými 

změnami 

Září 

Výběr vzdělávací a poradenské společnosti 

 

Příprava všech materiálů a příruček pro vzdělávací  

a poradenskou společnost 

Říjen Příprava obsahu školení 

Listopad Školení implementace změn v systému hodnocení 

Prosinec 

Schůzka manaţera se zaměstnanci 

Seznámení zaměstnankyň na MD/RD s telefonickým 

ověřováním spokojenosti 

ROK 2015 

Leden 

Implementace měsíčního hodnocení dle nového 

supervizního formuláře 

Ověřování telefonické spokojenosti 

Únor 

Hodnocení zaměstnanců dle nového supervizního 

formuláře 

Ověřování telefonické spokojenosti 

Březen 

Hodnocení zaměstnanců dle nového supervizního 

formuláře 

Ověřování telefonické spokojenosti 

Duben Čtvrtletní hodnocení zaměstnanců podle nové KPI karty 

ROK 2016 

Leden Opakování dotazníkového šetření 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Bylo by vhodné, aby společnost přibliţně rok po zavedení uvedených změn provedla 

zpětnou kontrolu a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Vyhodnocením tohoto 

dotazníku vedení společnosti získá informace o tom, zda zaměstnancům nový systém 

hodnocení vyhovuje a bude tedy moci i zhodnotit klady a zápory zavedení těchto změn. 

Je potřeba také zjišťovat aktuální potřeby zaměstnanců a tento systém obnovovat  

a přizpůsobovat, coţ také povede ke spokojenosti a loajalitě těchto zaměstnanců vůči 

společnosti. 

 

4.1.4  Ekonomické zhodnocení návrhů 

  

Zaměstnanci budou se změnami v hodnocení seznámeni během jednodenního školení 

v délce 8 h pro kaţdého z nich. Aby bylo moţné proškolit celou skupinu, bude školení 

rozděleno do tří dnů. Je téměř pravidlem, ţe veškeré školení telefonních bankéřů se 

provádí v budově KCP z důvodu okamţitého odvolání potřebného mnoţství 

zaměstnanců při kritickém reţimu na telefonních linkách.  

 

Zanalyzovala jsem nabídku čtyř vzdělávacích a poradenských společností, s kterými jiţ 

v minulosti Klientské centrum spolupracovalo, a byly by pro školení nejvhodnější. 

Uvedené společnosti jsem kontaktovala, s cílem zjistit předběţnou cenu školení, včetně 

všech nákladů s tím spojených (doprava, administrativní náklady, apod.). Společnosti 

jsem kontaktovala, jelikoţ tento typ kurzu na implementaci změn v systému hodnocení 

v jejich standardní nabídce poskytovaných sluţeb ani jedna ze společností na veřejně 

přístupných portálech neuvádějí. Níţe uvádím vyčíslení předběţných nákladů, pro celou 

skupinu Podpory komerčních klientů společně s vedoucím, tedy pro  

18 pracovníků, které jsou s tímto školením spojené.  
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Tab. 37: Celkové náklady školení implementace změn v systému hodnocení v rámci 

jednotlivých společností 

Společnost EVERESTA KENEXA POSITIVE TOP VISION 

Délka trvání  3 dny 3 dny 3 dny 3 den 

Místo konání 
Klientské 

centrum 

Klientské 

centrum 

Klientské 

centrum 

Klientské 

centrum 

Cena školení 

pro 18 osob 
120 000 Kč 70 000 Kč 90 000 Kč 100 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle sdělených informací zástupci jednotlivých společností 

 

Z hlediska celkových nákladů by pro Klientské centrum bylo nejvýhodnější školení  

u společnosti KENEXA nebo POSITIVE.  

 

Se společností POSITIVE působící v oblasti lidských zdrojů Česká spořitelna, a.s. 

spolupracuje v oblasti vzdělávání a rozvoje jiţ několik let k oboustranné spokojenosti. 

U této společnosti Klientské centrum oceňuje partnerský a profesionální přístup lektorů, 

jejich plné nasazení a důvěru v projekt. Velkým přínosem je také zkušenost z 

obdobných rozvojových projektů, proto bych doporučila pro školení právě společnost 

POSITIVE. 

 

Zaměstnancům budou na školení podrobně vysvětleny jednotlivé oblasti hodnocení 

nového supervizního protokolu, společně s rozborem jednotlivých stupňů výkonů a dále 

se seznámí s novou podobou KPI karty a jejími jednotlivými oblastmi. V rámci školení 

zaměstnanci nejen získají teoretické poznatky k návrhům implementace změn v 

systému hodnocení, ale na konkrétních příkladech přesněji na konkrétních hovorech si 

vyzkouší, jak ohodnocení hovorů pomocí nového supervizního protokolu bude probíhat 

v praxi. 

 

Veškeré materiály a příručky včetně nových formulářů budou volně ke staţení na 

intranetu společnosti. 

 

Zaměstnankyně na mateřské/rodičovské dovolené, které budou zajišťovat novou činnost 

telefonického ověřování klientské spokojenosti v rámci nové KPI karty, budou 
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seznámeny s pracovní náplní na úvodním osobním setkání s vedoucím pracovníkem, 

které bude uskutečněno za účelem podpisu dohody o provedení práce.  

Jelikoţ se jedná o zaměstnankyně na mateřské/rodičovské dovolené skupiny Podpory 

komerčních klientů, mají s telefonickým kontaktováním klientů jiţ bohaté zkušenosti a 

nebude třeba, aby absolvovaly speciálním školením. Zaměstnankyním se pouze obnoví 

přístupy do aplikací, se kterými budou při telefonickém ověřování spokojenosti 

pracovat a budou seznámeny s postupem pro obvolávání spokojenosti externího klienta. 

 

Při uzavření dohody o provedení práce bude stanovena odměna ve výši 115 Kč/ hod. Při 

odpracování maximálního počtu 300 hodin za kalendářní rok tak celkové náklady 

společnosti na jednu zaměstnankyni činí 34 500 Kč. 

 

Náklady vynaloţené zaměstnavatelem na zavedení této změny pro 2 zaměstnankyně 

byly vyčísleny na částku 69 000 Kč za jeden kalendářní rok. 

 

 

Celkové vyčíslení nákladů 

 

V následující tabulce je uvedeno celkové vyčíslení ročních nákladů spojených s 

plánovanými změnami v minimální, doporučené a maximální variantě. Skutečné 

náklady spojené se změnami se však mohou lišit. Především v případě, kdy si Klientské 

centrum vybere jinou vzdělávací či poradenskou společnost. 

 

Tab. 38: Celkové náklady plánovaných změn 

Náklady Minimální Doporučené Maximální 

Náklady na školení implementace změn 

v systému hodnocení 
70 000 90 000 120 000 

Náklady na telefonické ověřování 

spokojenosti 
69 000 69 000 69 000 

Celkové roční náklady 139 000 159 000 189 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

 

V předloţené diplomové práci jsem na základě provedeného empirického výzkumu 

navrhla změny ve způsobu hodnocení telefonních bankéřů konkrétní pracovní skupiny 

Klientského centra České spořitelny, a.s. Tyto změny povedou k optimalizaci 

pracovního výkonu, posílení zaměstnanecké loajality a zvýšení úrovně motivace 

zaměstnanců. Jestliţe má společnost v úmyslu dále zastávat dominantní roli na trhu, je 

zapotřebí, aby její zaměstnanci byli motivovaní. Sluţby zákazníkům pak budou stavět 

ve své práci jako nejvyšší prioritu.  

 

První část diplomové práce je zpracována na základě odborné literatury zaměřující se na 

teoretické vymezení problematiky motivace, motivačních teorií, hodnocení  

a odměňování zaměstnanců. Nastudování teoretických poznatků je základem pro 

správné pochopení problematiky a první částí kaţdého výzkumu. 

 

Na základě analýzy dokumentů byly získány informace o společnosti, její historii  

a činnostech, především pak informace o motivačním systému, který je ve společnosti 

vyuţíván. S ohledem na rozsah diplomové práce jsem soustředila svou pozornost na 

konkrétní pracovní skupinu s názvem Podpora komerčních klientů 

 

Ve výzkumné části jsem pouţila metodu dotazování respondentů a strukturovaný 

rozhovor s vedoucím pracovníkem. Pro relevantní informace získané dotazníkovým 

šetřením a transparentnost ve vyhodnocování jsem dotazníkem podrobila co moţná 

nejvíce zaměstnanců. S dotazníkem jsem se obrátila na telefonní bankéře konkrétní 

pracovní skupiny, pro kterou byly následně zpracovány návrhy změn v motivačním 

systému a dále pak na dalších 70 telefonních bankéřů napříč celého Klientského centra. 

Cílem výzkumu bylo zjistit stávající úroveň motivace a spokojenosti zaměstnanců ve 

společnosti a v návaznosti na to dále navrhnout opatření pro zlepšení situace. 

  

Z výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe společnost má nastaven motivační 

systém velmi kvalitně a zaměstnanci jsou spokojeni téměř ve všech oblastech 

odměňování. Slabiny v úrovni motivace a spokojenosti zaměstnanců byly odhaleny ve 
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způsobu hodnocení telefonních bankéřů, které účinně nepodporuje jejich motivaci,  

a pracovníci by uvítali jeho inovaci. Pro změnu, ve stávajícím systémů hodnocení, je 

celkem 76 % respondentů skupiny Podpory komerčních klientů a 69 % dotazovaných 

napříč celého Klientského centra. 

 

V návrhové části jsem se proto zaměřila na změnu systému hodnocení telefonních 

bankéřů skupiny Podpory komerčních klientů. Prvním návrhem je změna ve způsobu 

měsíčního hodnocení. Zpracovala jsem nový formulář pro kvalitativní hodnocení 

hovorů, včetně rozboru jednotlivých stupňů výkonů v rámci dané oblasti hodnocení, 

kterým se budou zaměstnanci i vedoucí pracovník při vyplňování tohoto formuláře řídit. 

Hodnocení bude přeneseno v první fázi na pracovníka. Jednou za 3 měsíce dojde ke 

konfrontaci v hodnocení hovorů za uplynulé čtvrtletí mezi vedoucím pracovníkem  

a telefonním bankéřem a rozhodne se o definitivním výsledku tohoto hodnocení. 

 

Druhým návrhem je změna čtvrtletního hodnocení pracovníků, které má přímou 

návaznost pro vyplácení bonusů. Ve mnou navrhované KPI kartě se čtvrtletní práce 

telefonního bankéře skupiny Podpory komerčních klientů bude hodnotit ve třech 

oblastech - Kvalita, Interní procesy a Lidé/učení a růst. Kaţdá oblast má svou 

procentuální váhu a celkový čtvrtletní bonus je dán součtem všech tří oblastí. V KPI 

kartě je zohledněna zároveň individuální i týmová sloţka. V rámci oblasti kvality jsem 

navrhla zcela novou činnost telefonického ověřování klientské spokojenosti. 

 

Závěrečná část práce je věnována časovému plánu zavedení změn a jejich 

ekonomickému zhodnocení. Navrhuji, aby byly změny zavedeny od 1. 1. 2015. Mým 

doporučením je seznámení telefonních bankéřů se změnami prostřednictvím školení, 

které bude zajištěno vzdělávací a poradenskou společností. Celkové náklady 

plánovaných změn, při výběru mnou navrhované společnosti, byly vyčísleny na  

159 000 Kč. Skutečné náklady spojené se změnami se však mohou lišit. Především  

v případě, kdy si Klientské centrum vybere jinou společnost. 

 

Banka by měla dát najevo, jak si cenní svých zaměstnanců a učinit tak změny, které 

pracovníci povaţují při své práci za neúčinné ve vztahu k jejich motivaci.  Protoţe 
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pouze motivovaní zaměstnanci budou své úkoly řešit s nadšením a svým nasazením 

úspěšně přispějí k lepším výsledkům banky. V případě, ţe dojde k poţadované změně, 

pracovníci se budou cítit být povaţováni za nejcennější aktivum, které banka má. 

 

Při zavedení nového systému či uvedení jeho změn, je vţdy snadnější kvantifikovat 

negace, neţ přínosy. Očekává se, ţe kdyţ prvoliniová struktura bude fungovat dobře, 

posílí se kvalita poskytovaných sluţeb, spokojenost zákazníků a tím i celková image 

firmy. Zavedené změny pomohou udrţet mezi zaměstnanci vysokou úroveň nasazení, 

otevřenost vůči inovacím a kreativitu. Společným cílem společnosti a zaměstnanců je 

dosahovat růstu a zároveň efektivnosti. Je tedy mimořádně důleţité zjistit, co 

zaměstnanci potřebují, aby měli motivaci ubírat se k těmto cílům společně s organizací.  

 

Motivovaní a spokojení pracovníci pak svědomitě odvádějí svou práci a nehledají jiné 

zaměstnání. Především v dnešní době je loajalita zaměstnanců vysoce ceněna. Ţádná 

moderní společnost si nepřeje častou fluktuaci svých pracovníků, protoţe to s sebou 

přináší vysoké náklady, ale také tím můţe být ohroţeno firemní know how. Proto 

organizace pouţívají takové motivační nástroje, které toto riziko sniţují  

a prostřednictvím nichţ je zvyšována spokojenost zaměstnanců a tím i jejich pracovní 

výkonnost. 

 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout změny v motivačním systému konkrétní 

skupiny Klientského centra České spořitelny, a.s., které jsem v návrhové části 

zpracovala do konkrétní podoby. Navrţené řešení je velmi specifické, a proto je 

pouţitelné pouze v podmínkách Klientského centra České spořitelny, a.s. Uplatnění 

v jiných společnostech je velmi nepravděpodobné. 

 

Se zpracovanými návrhy jsem seznámila vedoucího pracovní skupiny, kterého 

předloţené změny v hodnocení velmi zaujaly, a zprostředkoval mi prezentaci návrhů 

také pro vedení Klientského centra. Podrobně jsem vedení vysvětlila, jak by zavedení 

nového způsobu hodnocení mohlo vypadat v praxi. Společnost je ochotna akceptovat 

změny v hodnocení pro skupinu Podpory komerčních klientů a implementace návrhů je 

v tuto chvíli v jejich kompetenci. 
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Příloha 1: Popis pracovní funkce 

Úroveň Typ funkce 
Velikost 

funkce Charakteristika 

CIC3 Specialista 

Klientského centra III 

14  VŠ vzdělání a 1 rok praxe / SŠ vzdělání a 3 roky praxe 

 Má dobrou znalost z dané / podobné oblasti, stejně tak jako 

dobrou znalost bankovnictví a bankovních produktů 

 Dobrá znalost práce na PC  

 Velmi dobrý písemný projev 

 Velmi dobrá schopnost efektivní komunikace po telefonu 

 

- zabezpečuje vyřizování hovorů / dotazů telefonicky, e-

mailem, popř. prostřednictvím dalších komunikačních 

prostředků stávajících i perspektivních klientů FSČS 

vyţadujících specifickou a /nebo širokou znalost produktů a 

sluţeb (stávajícím portfoliu i aktuálně propagovaných) 

- poskytuje aktivní poradenství a prodej produktů a sluţeb 

FSČS 

- v případě, ţe není schopen okamţitě poskytnout informaci 

(zodpovědět otázku) sám, je zodpovědný za komunikaci 

daného problému – dotazu nadřízenému, či příslušnému 

útvaru FSČS. Stejně postupuje při řešení reklamace, 

stíţností, řešení dluţných případů 

- pracuje samostatně 

- uskutečňuje cross- selling produktů, případně další 

obchodní aktivity 

- zajišťuje aktualizaci pracovních pomůcek, týkajících se 

produktů a sluţeb spadajících do jejich specializace, 

zabezpečuje jejich správnost a aktualizaci 

- zabezpečuje veškeré související podpůrné, administrativně 

– evidenční, statistické a reportingové sluţby (vedení 

přehledů, záznamů, mailing, atd.) 

- neustále si zlepšuje své znalosti a dovednosti formou 

školení a vzdělávání 

- pracuje podle dané metodologie, pracovních postupů, 

obecných norem a instrukcí nadřízeného / zkušenějšího 

spolupracovníka 

- předává získané zkušenosti méně zkušeným / novým 

kolegům, 

- hlavní pracovní náplní je jednání s klienty 

- účastní se pravidelných schůzek týmu 

- chápání, ovlivňování a komunikace s lidmi jsou v této 

pozici důleţité 

- řeší běţné problémy dle interních předpisů FSČS ve 

spolupráci se svým nadřízeným / staršími spolupracovníky 

- samostatně iniciuje aktivity a zajišťuje aktivity v oblasti 

školení a vzdělávání zaměstnanců FSČS v rámci své 

profesní působnosti, odbornosti a specializace 
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Příloha 2: Přepis strukturovaného rozhovoru 

 

Otázka č. 1: Jak dlouho pracujete v Klientském centru České spořitelny, a.s.? 

V Klientském centru působím od samotného zahájení provozu v roce 2001, kdy jsem 

působil na pozici telefonního bankéře, nejprve ve skupině Podpory elektronického 

bankovnictví a později ve skupině Podpory komerčních klientů.. 

 

Otázka č. 2: Jak dlouho působíte na pozici vedoucího pracovní skupiny Podpory 

komerčních klientů? 

Na současné pozici vedoucího pracovní skupiny Podpory komerčních klientů působím 

téměř pět let. 

 

Otázka č. 3: Myslíte si, že je současný systém odměňování pro Vaše zaměstnance 

srozumitelný? 

Domnívám se, ţe zaměstnanci jsou dobře seznámeni s tím, jakých cílů mají konkrétně 

dosáhnout pro splnění kritérií pro vyplacení bonusu a zároveň ví, jakým způsobem 

těchto cílů mohou dosáhnout.  

 

Otázka č. 4: Jsou dle Vašeho názoru telefonní bankéři Vaší skupiny se stávajícím 

systém odměňování spokojeni?  

Jelikoţ mají pracovníci moţnost ovlivnit variabilní sloţku své mzdy, nejen týmovými 

ale i individuálními výkony , jsem toho názoru, ţe jsou s tímto odměňovacím systémem 

spokojeni, coţ si pravidelně ověřuje při pravidelných setkání se zaměstnanci. Takto 

nastavený odměňovací systém povaţuji za účinnější i v rámci motivační politiky. 

 

Otázka č. 5: Myslíte si, že zaměstnanecké benefity plní funkci motivačního 

nástroje? 

Zaměstnanecké benefity bych zařadil spíše mezi faktory, které podporují u pracovníků 

pracovní spokojenost, ale přímý vliv na motivaci k práci podle mě nemají, jelikoţ 

nejsou provázány s výkonem a k jejich poskytování dochází pouze na základě 

pracovního poměru. Zaměstnanecké výhody působí motivačně ke stabilizaci 

zaměstnanců, vytváří obraz o společnosti, především o tom, jak si váţí svých 
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zaměstnanců. Mohou však být motivačním faktorem u nových uchazečů o místo 

v Klientském centru. 

 

Otázka č. 6: Byl byste pro zavedení další zaměstnaneckých výhod ve společnosti? 

Jsem toho názoru, ţe Česká spořitelna, a.s. poskytuje svým zaměstnancům tak širokou 

nabídku zaměstnaneckých výhod, která by se jen těţko hledala v jiné společnosti. 

Myslím si tedy, ţe další zaměstnanecké výhody nejsou potřebné, nejsem ani přesvědčen 

o jejich významném vlivu na motivaci zaměstnanců. 

 

Otázka č. 7: Jsou dle Vašeho názoru telefonní bankéři Vaší skupiny spokojeni se 

současným způsobem hodnocení? 

Z názorů svých pracovníků vím, ţe ne všichni systém měsíčního hodnocení povaţují za 

zcela objektivní a uvítali by jeho inovaci. Při seznámení telefonních bankéřů  

s bodovým hodnocením jejich telefonních hovorů v rámci supervizního protokolu, které 

probíhá formou osobní schůzky a náslechů některých hovorů, dochází čas od času 

k názorovým rozdílům. Inovace supervizního protokolu by mohla tyto nesrovnalosti 

eliminovat. Co se týče čtvrtletního hodnocení na základě KPI karty dochází ke změnám 

hodnocených kritérií poměrně často a díky flexibilitě zaměstnanců se těmto změnám 

dokáţou vţdy rychle přizpůsobit. Aktuálně nastavená KPI karta ne všem zaměstnancům 

vyhovuje, vím minimálně o dvou oblastech, s kterými nejsou zaměstnanci spokojeni. 

Nicméně celkově jsem toho názoru, ţe s nastaveným systémem hodnocení panuje  

u zaměstnanců poměrně spokojenost. 

 

Otázka č. 8: Uvítal byste změnu v současném způsobu hodnocení? 

Jsem člověk nakloněný kaţdé změně, k lepšímu. Pokud by změna vedla ke zvýšené 

motivace telefonních bankéřů a efektivitě jejich práce, pak ano. 

 

Otázka č. 9: Napadá Vás, jak by se mohl zlepšit současný způsob hodnocení? 

Jelikoţ dle stávajícího supervizního protokolu se hovory bankéřů hodnotí stejně jiţ  

5 let, byl bych i já pro inovaci tohoto formuláře. Nebyl bych pro radikálnější změnu, 

spíše pro zjednodušení hodnocení pomocí supervizního protokolu a pro změny vedoucí  

k markantnějším rozdílům mezi výsledky hodnocených hovorů jednotlivých bankéřů. 
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U KPI karty by mohlo dojít ke zrušení hodnocení dle vyzváněcí doby hovoru, která je 

podle mě nevypovídající hodnota kvality práce telefonního bankéře. O změně 

uvaţujeme. 

 

Otázka č. 10: Máte další návrh pro zvýšení motivace zaměstnanců? 

Jsem hrdý na to, ţe v mé skupině se nachází opravdu kvalitní pracovníci, kteří se vţdy 

snaţí udělat maximum pro klienta. Moţnosti jsou ovšem mnohdy omezené a po 

telefonu není vţdy moţné s klientem dořešit technické potíţe či instalaci softwaru. 

Klient tak musí řešit situaci jiţ mimo banku. Motivaci bankéřů by určitě zvýšilo, kdyby 

mohli jezdit na tzv. servisní výjezdy ke klientovi, kde by nainstalovali potřebný 

software, či dořešily technické potíţe. K této otázce se v Klientském centru pro naši 

skupinu jiţ debata otevřela, věřím, ţe v brzké době budou servisní výjezdy mým 

telefonním bankéřům umoţněny. 
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Příloha 3: Dotazník a grafické znázornění odpovědí respondentů napříč KCP 

 

Dobrý den, 

dovoluji si Vás poţádat o vyplnění následujícího dotazníku. Informace získané touto 

formou budou pouţity jako podklad pro diplomovou práci na téma: " Návrh změn  

v motivačním systému ve vybraném podniku". Dotazník je zcela anonymní a údaje z něj 

poslouţí pouze k samotnému zpracování diplomové práce.  

 

Děkuji za Váš čas a pravdivost odpovědí při vyplňování. 

 

Bc. Kateřina Janišová 

VUT Brno, Fakulta podnikatelská 

  



 
1. TB: Telefonní bankéř; 2. Transakční hovor: Hovor, kde se s klientem provádí transakce; 3. ČS: Česká spořitelna a.s.; 4. IB: Internetové bankovnictví 

Dotazník 

 

 
1. Pohlaví 

 

 - muţ  

 - ţena  

 

 

2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 

 - do 25 let   - 46 - 50 let  

 - 26 - 30 let  - 51 - 55 let  

 - 31 - 45 let  - 56 a víc  

 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

 - středoškolské  - vysokoškolské (Bc.)  

 - vyšší odborné  - vysokoškolské (Ing., Mgr.)  

 

 

 

 

 

 

4. Jak dlouho pracujete v KCP? 
 

 - 1 - 3 roky  - 7 - 9 let  

 - 4 - 6 let  - 10 let a víc  

 

5. Jaké důvody jsou pro Vás důležité pro práci v KCP? 
Prosím, vyznačte křížkem tři odpovědi, které nejvýstižněji charakterizují Váš postoj. 

 

 - jistota zaměstnání  

 - dobré jméno společnosti  

 - moţnost zkráceného pracovního úvazku (4 a 6 hodin)  

 - lepší práci jsem nenašel / nenašla  

 - mzdové ohodnocení   

 - pracovní prostředí   

 - moţnost kariérního růstu  

 - dobré vztahy s nadřízenými  

 - přátelský kolektiv  

 - zaměstnanecké výhody  

 - tato práce mě naplňuje  

 

 

6. Co pro Vás práce v KCP znamená? 
Prosím, vyznačte křížkem odpověď, která nejvýstižněji charakterizuje Váš postoj. 

 

 - baví mě   

 - vlastní seberealizace   

 - překlenovací období, neţ najdu lepší práci  

 - je pro mě pouze zdrojem peněz   

 

Obecné informace 

Vztah ke společnosti a podmínky práce 
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7. Jak jste spokojen/a s následujícími podmínkami Vaší práce? 
Prosím, vyznačte křížkem odpověď v každém řádku, která nejvýstižněji charakterizuje Váš postoj. 

 

 

 

Rozhodně 

spokojen/a 

Spíše 

spokojena/ 

Ani 

spokojen/a, 

ani 

nespokojen/a  

Spíše 

nespokojen/a 

Rozhodně 

nespokojen/a 

a) Pracovní 

podmínky 

     

b) Platové 

podmínky 

     

c) Moţnost 

kariérního růstu 

     

d) Způsoby 

hodnocení 

     

e) Vztahy s přímým 

nadřízeným 

     

f) Zajímavost práce 
     

g) Zaměstnanecké 

výhody 

     

 

 

 

 

8. Jste spokojen/a se stanoveným způsobem odměňování ve společnosti? 

 

- rozhodně ano  - spíše ne  

 - spíše ano  - rozhodně ne  

 

9. Jak oceňujete, a jak důležité jsou pro Vás níže uvedené zaměstnanecké výhody? 
Prosím, vyznačte křížkem odpověď v každém řádku, která nejvýstižněji charakterizuje Váš postoj. 
 

  

 

Velmi 

důleţité 

Spíše 

důleţité 

Ani 

důleţité, 

ani 

nedůleţité 

Spíše 

nedůleţité 

Zcela 

nedůleţité 

a) Dovolená navíc (nad rámec 4 

týdnů) 

     

b) Příspěvek na stravování      

c) Příspěvek na penzijní připojištění      

d) Příspěvek na ţivotní pojištění      

e) Zdravotní volno *      

f) Volno na charitu **      

g) Volno pro otce ***      

h) Příspěvek na hlídání dítěte ****      
* Zaměstnanec má nárok na celkem 5 dnů zdravotního volna za kalendářní rok s kompenzací základní mzdy ve výši 100%, tento 
nárok se zkracuje v případě, ţe je pracovní doba zaměstnance kratší neţ 5 dní v týdnu. Počet dnů nároku na zdravotní volno se 

alikvotně krátí také podle délky trvání pracovního poměru v evidenčním stavu v daném kalendářním roce. 

Dny zdravotního volna slouţí pro překlenutí zdravotní indispozice. Potvrzení lékaře není vyţadováno. 
** Zaměstnanec se můţe zúčastnit charitativní akce, kterou vyhlásí úsek marketing ČS aţ dvakrát za rok, pokud tomu nebrání váţné 

Systém odměňování a hodnocení  
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provozní důvody v příslušné organizační sloţce. 

*** Zaměstnanci ČS mohou po uplynutí zkušební doby čerpat volno pro otce v délce 5ti pracovních dnů. 

**** Příspěvek ve výši 4 000 Kč  měsíčně se vztahuje na rodiče s měsíční mzdou v maximální výši 50 000 Kč (při 100% pracovním 

úvazku) včetně. Příspěvek je placen od 1 roku dítěte do 5 let věku dítěte (první příspěvek je vyplacen následující měsíc, kdy dítě 
dosáhne 1 roku věku a poslední příspěvek v měsíci, kdy dítě dosáhne 5 let). V případě, ţe zaměstnanec/zaměstnankyně nastoupí v 

průběhu měsíce, příspěvek mu/jí bude vyplacen od následujícího měsíce. Příspěvek je krácen dle úvazku zaměstnance a dle dnů, 

kdy má zaměstnanec sjednanou práci z domova. Příspěvek mohou vyuţít i zaměstnanci, kteří pracují na částečný úvazek a současně 
pobírají rodičovský příspěvek. 

 

 

10. Které další zaměstnanecké výhody byste v KCP uvítal/a? 
Prosím, vyznačte křížkem odpověď, která nejvýstižněji charakterizuje Váš postoj. 

 

 - firemní školka  

 - práce z domova (např. e-mailová komunikace s klienty)  

 - vzdělávání (PC kurzy, moţnost studia MBA)  

 - příspěvek na sport, zdraví, rekreace, kulturu a volný čas  

 - sleva při nákupu vyřazeného příslušenství a mobilních telefonů  

 - letní tábory pro děti  

 - jiné (uveďte) ……………………………………………………………………………… 
 

 

 

11. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? 
Prosím, vyznačte křížkem odpověď v každém řádku, která nejvýstižněji charakterizuje Váš postoj. 

 

 

 

Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Ani souhlas, 

ani 

nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

a) Kdyţ odvedu dobrou práci, 

dostane se mi uznání 
     

b) Ve společnosti jsou povyšováni 

zpravidla ti nejlepší, kteří si to 

zaslouţí 

     

 

Prosím, zdůvodněte své stanovisko: 

a) 

 

 

b)  

 

 

12. Který z těchto faktorů Vás motivuje k práci více? 
Prosím, vyznačte křížkem odpověď, která nejvýstižněji charakterizuje Váš postoj. 

 

 - peněţní odměna (mzda, prémie)   

 - nepeněţní odměna (pochvala, uznání, moţnost osobního růstu, …)  

 

 

13. Hodnocení Vás a Vašich spolupracovníků nadřízeným je pro Vás? 
Prosím, vyznačte křížkem odpověď, která nejvýstižněji charakterizuje Váš postoj. 

 

 - důleţité  

 - spíše důleţité  

 - spíše zbytečné  
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14. Je pro Vás stanovený způsob hodnocení objektivní?  

 

 - rozhodně ano  - spíše ne  

 - spíše ano  - rozhodně ne  

 

15. Uvítal/a byste změnu v systému hodnocení? 

 

- rozhodně ano  - spíše ne  

 - spíše ano  - rozhodně ne  

 

 

16. Jakou změnu v hodnocení byste uvítal/a?  
Prosím, vyznačte křížkem tři odpovědi, které nejvýstižněji charakterizují Váš postoj. 

 

 - zvýšení počtu hodnocených hovorů  

 - sníţení počtu hodnocených hovorů  

 - sebehodnocení  

 - zjednodušení supervizního protokolu  

 - bonusové body v supervizním protokolu  

 - vyšší váha na kompetence jednotlivce  

 - ţádná změna  

 - jiné (uveďte) ……………………………………………………………………………… 

 

17. Je pro Vás zpětná vazba v rámci hodnocení důležitá? 

 

 - rozhodně ano  - spíše ne   

 - spíše ano  - rozhodně ne  

 

18. Jaké by bylo Vaše další doporučení pro vedení společnosti ke zlepšení motivace? 
Prosím, vyznačte křížkem odpověď, která nejvýstižněji charakterizuje Váš postoj. 

 
 - jazykové vzdělání  

 - úprava pracovního prostředí  

 - firemní akce  

 - jiné (uveďte) ……………………………………………………………………………… 
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Otázka 1: Pohlaví 

 

  
 

 

Otázka 2: Do jaké věkové kategorie patříte? 

 

 
 

Otázka 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání 
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Otázka 4: Jak dlouho pracujete v KCP? 

 
 

Otázka 5: Jaké důvody jsou pro Vás důleţité pro práci v KCP? 
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Otázka 6: Co pro Vás práce v KCP znamená? 

 

 

 

 
 

 

 

Otázka 7: Jak jste spokojen/a s následujícími podmínkami Vaší práce? 
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Otázka 8: Jste spokojen/a se stanoveným způsobem odměňování ve společnosti? 

 

 

 
 

Otázka 9: Jak oceňujete a jak důleţité jsou pro Vás níţe uvedené zaměstnanecké 

výhody? 
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Otázka 10: Které další zaměstnanecké výhody byste v KCP uvítal/a? 

 

 
 

Otázka 11: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? 
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Otázka 12: Který z těchto faktorů Vás motivuje k práci více? 

 

 
 

Otázka 13: Hodnocení Vás a Vašich spolupracovníků nadřízeným je pro Vás? 
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Otázka 14: Je pro Vás stanovený způsob hodnocení objektivní? 

 

 
 

Otázka 15: Uvítal/a byste změnu v systému hodnocení? 
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Otázka 16: Jakou změnu v hodnocení byste uvítal/a? 

 

 
 

 

Otázka 17: Je pro Vás zpětná vazba v rámci hodnocení důleţitá? 
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Otázka 18: Jaké by bylo Vaše další doporučení pro vedení společnosti ke zlepšení 

motivace? 
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Příloha 4: Rozbor jednotlivých stupňů výkonů v rámci dané oblasti hodnocení 

 

Standardy 

Představení 

 

Oslovení 

 

Dodržení 

pauzy 

 

Nabídka další 

pomoci 

 

Rozloučení 

Výborný 

výkon: 

Nadstandardní rozloučení: např. přání uzdravení, k svátku, 

narozeninám, pěkné dovolené apod. 

    

Dobrý 

výkon: 

Dobrý výkon je dodrţení všech standardů. 

Představení: Srozumitelné, vstřícné představení TB. 

Oslovení: Oslovení 5. pádem, vykání. Oslovení alespoň 1 x za 

hovor, pokud je klient ověřen nebo se srozumitelně představil.  

V hovorech do 30 s není nutné (platí, i pokud jméno klienta 

zjistíme max. 30 s před koncem hovoru). 

Dodrţení pauzy: TB uvede klienta vhodně do pauzy. U delšího 

vyhledávání je nutné klienta upozornit, případně nabídnout 

zpětný kontakt. Při návratu z pauzy TB upoutá klientovu 

pozornost před sdělením dalších informací. 

Nabídka další pomoci: Na konci hovoru vţdy zazní nabídka 

další pomoci např. "Mohu pro vás ještě něco jiného udělat?". 

Tato nabídka bude poloţena otázkou a je třeba vyčkat na 

odpověď klienta (tzv. nikoli pouţívání oznamovací fráze  

"Pokud je to vše, děkujeme..."). Jestliţe klient nějakým 

způsobem vyjádří, ţe je to vše, neprovádíme nabídku další 

pomoci. Pokud klient na nabídku pomoci reaguje, nemusíme 

po zodpovězení dotazu opakovat nabídku. 

Rozloučení: Rozloučení formou Na shledanou/Na slyšenou. 

Formu volí TB dle povahy a rychlosti klienta, TB se můţe 

rozloučit jako první. 

Součástí standardu transakčních hovorů je proces ověření, 

potvrzení transakce a oznámení přijetí transakce ke zpracování. 

Součástí standardu je konzultace při přepojení v případě, ţe 

první TB provedl analýzu a/nebo klient sdělil vše, co bude 

potřebovat.  

    

Slabší 

výkon: 

TB porušil jedno z hodnocených kritérií oblasti (představení, 

oslovení, dodrţení pauzy, nabídka další pomoci, rozloučení). 

    

Špatný 

výkon 

TB porušil dvě nebo více z hodnocených kritérií oblasti 

(představení, oslovení, dodrţení pauzy, nabídka další pomoci, 

rozloučení). 

Porušení správného postupu v transakčních hovorech bude 

znamenat Špatný výkon. Nedostatečné ověření klienta do 

jiných aplikací bude znamenat Špatný výkon. 
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Komunikace 

Přiměřená 

rychlost 

 

Slovní 

zásoba 

 

Artikulace 

 

Neskákání 

do řeči 

Výborný 

výkon: 

Slovní zásoba: TB pouţívá přesné výrazy, má bohatou slovní 

zásobu, nadstandardně pěkný mluvený projev. 

    

Dobrý 

výkon: 

Přiměřená rychlost: TB mluví plynule, rychlost a tempo řeči 

přizpůsobuje klientovi. Pouţívá ověřovací otázky ke zjištění, 

zda klient rozumí. 

Slovní zásoba: TB se vyjadřuje spisovně, bez dialektu. 

Nepouţívá výrazy: "Jak uţ jsem vám říkal/a; Zkrátka je to tak; 

Necháte mě domluvit?"; nevypomáhá si vatovými berličkami 

(eee, vlastně, přesně, tak, jakoby atd.). V případě, ţe klient 

nechápe, zkouší opsat jinými výrazovými prostředky, 

nepouţívá dokola stále to samé. 

Artikulace: Vyjadřování TB je srozumitelné. TB nepolyká 

koncovky, jeho projev není nedbalý. 

Neskákání do řeči: TB nechá klienta dokončit jeho prvotní 

poţadavek. Neskáče mu nevhodně do řeči. Vstoupí-li do řeči 

TB samotný klient, nechá jej TB domluvit. 

    

Slabší 

výkon: 

TB porušil jedno aţ dvě z hodnocených kritérií oblasti 

(přiměřená rychlost, slovní zásoba, aktikulace, neskákání do 

řeči). 

    

Špatný 

výkon: 

TB porušil tři nebo více z hodnocených kritérií oblasti 

(přiměřená rychlost, slovní zásoba, aktikulace, neskákání do 

řeči)  

Opakované a výrazné porušení i jednoho ze standardů bude 

automaticky znamenat Špatný výkon 
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Rozhovor 

Analýza 

 

 Naslouchání 

Výborný 

výkon 

U obtíţně identifikovatelného poţadavku klienta TB díky 

cíleným otázkám ihned z počátku hovoru rychle zjistí potřeby 

klienta a výrazně tím zkrátí hovor. 

    

Dobrý 

výkon: 

Vhodné kladení otázek a ověřování domněnek. TB si upřesní 

dotaz. Klade doplňující otázky. Odpovídá jen na to, co klienta 

zajímá. Ověřuje si porozumění u klienta. 

TB trpělivě vyslechne klientův dotaz. Odpovídá na pokládanou 

otázku. Nevstupuje do klientovy první pokládané otázky. 

Zdvořile přeruší klienta v okamţiku upřesnění si dotazu. TB 

pouţívá se vstřícnou intonací výrazy, které klienta ubezpečují, 

ţe je poslouchán. Např. potvrzovací "ano", "poslouchám vás", 

"pokračujte", "rozumím" apod. 

    

Slabší 

výkon: 

TB zjišťuje klientovu potřebu aţ v průběhu hovoru, místo na 

začátku. Hovor se tímto zbytečně prodlouţí. Doplňující otázky 

od TB jsou nedostatečně upřesňující. Bankéř neověřuje, co 

vlastně klient potřebuje, předjímá, prezentuje bez analýzy. 

Teprve v průběhu hovoru TB zjistí, ţe klient chtěl něco jiného, 

ale klientův dotaz nakonec zodpoví. Při přepojení hovoru TB na 

specializace dostatečně neověřil poţadavek klienta. 

TB se vůbec neptá na klientovi důvody, proč chce zrušit produkt 

u ČS 

TB se ptá znovu na něco, co jiţ klient srozumitelně sdělil, a je 

jasný jeho poţadavek. V transakčním hovoru klient opravil TB, 

který špatně zadal údaj, který klient nadiktoval správně. TB se 

ptá opakovaně (vícekrát) na něco, co jiţ klient sdělil. 

    

Špatný 

výkon: 

TB neanalyzuje potřeby klienta, odpovídá na něco jiného, 

předjímá. Případně skočí do klientova pokládaného dotazu a 

rovnou odpovídá. Po sdělení informací se klient ohradí, ţe na to 

se ptát nechtěl. Na konci hovoru není vlastně jisté, zda-li klient 

dostal odpověď na to co chtěl. 

TB se ptá opakovaně (vícekrát) na něco, co klient jiţ sdělil. Z 

hovoru je zřejmé ţe opakované dotazy vyvolaly konflikt mezi 

TB a klientem. 
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Rozhovor 

Správnost  

a  

úplnost  

 

 

Argumentace 

a 

srozumitelnost 

Výborný 

výkon: 

Pouţití takových argumentů a vysvětlení, které změní původně 

negativní názor klienta na produkt, sluţbu, banku. 

Správná volba typu argumentace vzhledem k věku klienta, 

mentalitě, psychickému rozpoloţení.  

TB má zájem, snahu přesvědčit klienta o vhodnosti a ponechání 

si produktu. 

    

Dobrý 

výkon: 

V hovoru jsou všechny informace sděleny správně, vhodně a 

jsou úplné. TB nabízí řešení v kaţdé situaci. 

TB na klientovy námitky a dotazy argumentuje věcně, 

srozumitelně a přesvědčivě. Argumenty, které TB pouţívá, 

působí důvěryhodně a nepoškozují zájmy banky ani klienta. 

Pokud klient nemůţe vyuţít pro obsluhu účtu IB (např. má 

zablokovaný přístup, nepřichází mu SMS, výpadek IB), 

klientovi vţdy zmíníme alternativy obsluhy účtu (Telebanking, 

pobočka, sběrný box, bankomat, Mobilní banka). 

    

Slabší 

výkon: 

V hovoru se objeví drobné produktové chyby nebo chybí 

informace bez zásadního vlivu na klienta, hlavní klientův dotaz 

byl zodpovězen správně. 

V hovoru zazní příliš mnoho nebo málo informací. Není zřejmé, 

zda klient argumentaci od TB chápe. 

TB nezjišťuje důvody, proč chce klient zrušit produkt, neuvádí 

argumenty, aby si ho klient ponechal. TB nemá zájem, aby 

klienta přesvědčil. 

    

Špatný 

výkon: 

V hovoru se objeví závaţná chyba (nebo chybí podstatná 

informace), která má přímý vliv na uţitek pro klienta a jeho 

následnou spokojenost. Sdělena chybná nebo neúplná informace 

vedoucí k poškození klienta, bude následovat reklamace. V 

transakčním hovoru bankéř zadá a potvrdí jiný údaj, neţ klient 

chtěl a správně nadiktoval, můţe následovat reklamace. 

Bankéř bez zjevného důvodu přepojí hovor (zbaví se hovoru). 

Vinou TB klient zruší produkt. 
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Klientský 

přístup 

Empatie 

 

Náboj 

 

Intonace 

Výborný 

výkon: 

TB je nadstandardně vnímavý ke stavu, v jakém se klient 

nachází. Na začátku nepříjemný/naštvaný klient končí hovor 

spokojen. 

TB si zachovává stejný tón hlasu, klid a nadhled i v 

nepříjemném hovoru. 

TB opakovaně vyjadřuje pochopení klientova poţadavku. Je 

vstřícný, dokáţe klienta uklidnit. TB je trpělivý. Vhodnými 

výrazy klienta utvrzuje, ţe jsme tady pro něj -"je dobře, ţe jste 

zavolal, od toho tady jsme, jsme tu pro vás". 

    

Dobrý 

výkon: 

Empatie: Z projevu TB je patrný zájem o klienta, zájem o řešení 

jeho dotazu a poţadavku. TB vhodnými výrazy vyjadřuje 

pochopení potřeb a situace klienta. V případě výpadku sluţeb či 

nefunkčnosti zařízení se TB omluví. 

Náboj: Projev TB je ţivý, je z něj cítit zájem řešit klientův 

poţadavek/problém. Hovor vede TB a klient si z něj odnáší 

moţné řešení. 

Intonace: Vstřícný tón (úsměv) v hlase; Hlas TB není 

monotónní, nepůsobí unaveně. TB v hovoru nementoruje, 

nechová se nadřazeně, jízlivě, ironicky. 

    

Slabší 

výkon: 

Omluva za nefunkčnost/výpadek sluţeb je pouze formální nebo 

úplně chybí. 

TB vede hovor bez přihlédnutí k rozpoloţení klienta, nesnaţí se 

jej uklidnit. 

TB porušil jedno z hodnocených kritérií pro dobrý výkon v 

oblasti empatie, náboje a intonace. 

    

Špatný 

výkon: 

Hovor, ve kterém je TB konfrontační nebo sám vyvolá konflikt 

s klientem. 

TB porušil dvě z hodnocených kritérií pro dobrý výkon v oblasti 

náboje, intonace a empatie. 
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Řešení 

Proaktivita 

 

 Rekapitulace 

Výborný 

výkon: 
Správně provedená proaktivní nabídka s uţitky pro klienta. 

    

Dobrý 

výkon: 

Shrnutí postupu, popis dalších kroků, vysvětlení souvislostí a 

moţných dopadů. 

Proaktivní nabídka zprostředkování zpětného kontaktu poradce, 

v případě nemoţnosti dořešení záleţitosti z pravomoci TB. 

TB neučinil nabídku, pokud bylo z průběhu hovoru zřejmé, ţe 

by byla nevhodná nebo sporná (klient by mohl reagovat 

negativně). 

    

Slabší 

výkon: 

Nevhodně provedená proaktivní nabídka. 

TB proaktivně nenabídl zprostředkování zpětného kontaktu 

poradce, i kdyţ nemohl sám záleţitost ze své pravomoci dořešit. 

    

Špatný 

výkon: 

TB rozmluvil klientovi zřízení produktu v ČS, o který měl 

zájem, a který byl pro klienta vhodný. TB nabídl klientovi jiný 

produkt, neţ který je pro něj vhodný. 

 



 

Příloha 5: Ţádost o uzavření dohody o provedení práce 

 

 

 

ŽÁDOST 
o uzavření dohody o provedení práce 

Uchazeč o uzavření dohody 

Jméno, příjmení, titul:  

Datum narození:  

Trvalé bydliště:  

Telefon:  Email:  

Návrh na uzavření dohody o provedení práce 

Dohoda se uzavře od  do  

Odměna v Kč (za 1 hodinu)  

Rozsah týdenní pracovní doby u dohody o pracovní činnosti (max polovina týdenního úvazku):  

Dohoda o provedení práce (max 300 hodin za kalendářní rok):  

Druh práce / pracovní úkol (popis): 

Další sjednané podmínky: 

Útvar/organizační jednotka 
 
 
 
 

 

 podpis navrhovatele 
 
 
 
V  dne  

 
 
 
 
 

 

 podpisy schvalujících 
 

 


