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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce nese téma odměňování zaměstnanců v kontextu motivace a 

popisu benefitů aplikovaných ve zvolené finanční instituci, jako jeden ze způsobů 

motivace zaměstnanců. Motiv je hybnou silou lidské činnosti a chce-li zaměstnavatel 

udrţet vysokou úroveň výkonu svých zaměstnanců, musí věnovat velkou pozornost 

motivaci a stimulaci. Sloţitost procesu motivace spočívá v tom, ţe, lidé mají různé cíle 

a potřeby a kaţdý volí jinou cestu, jak těchto cílů dosáhnout.  

V teoretické části práce jsou ukotveny aspekty a pravidla včetně analýzy současného 

odměňování. Dále se práce zabývá komparací současného a navrhovaného způsobu 

odměňování. V závěrečné části diplomové práce je aplikována konkrétní strategie 

nového způsobu odměňování na základě dotazníkového šetření.  

 

ABSTRACT  

This diploma thesis is about renumeration employees in the context of motivation, 

evaluation and benefits applied in a financial institucion, as one of possible ways of 

motivating them. Motivation is the moving power of any human activity and if an 

employer wishes to maintain high performance of his employees, he needs to be 

concerned with multitude of different ways of motivating and stimulating them. 

Complexity of processes is that, people have different needs, goals and ways of 

reaching them and this results in considerable complexity of motivational process.  

The theoretical part is anchored aspects and rules, including an analysis of 

contemporary remuneration. Furthermore, the paper deals with the comparison of 

contemporary and proposed method of remuneration. In the final part of the thesis is 

applied to a specific strategy of a new method of remuneration based on the survey.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Odměňování, Motivace, Stimulace, Zaměstnanecká spokojenost, Benefity.  
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Renumeration, Motivation, Stimulation, Empolyee satisfaction, Benefits.  
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ÚVOD 

 V dnešní turbulentní době, kdy je motiv hybnou silou lidské činnosti, můţe mít 

výběr systému odměňování v organizaci velký dopad na strategii podniku. Ne/vhodně 

nastavený systém odměňování ovlivňuje chod organizace a má intenzivní dopad na 

stimulaci zaměstnanců, včetně fluktuace. Společnosti by proto měly lidské zdroje 

povaţovat za nejcennější vstupní kapitál a taky k nim tak přistupovat a pečovat o ně. 

Jak uvádí autoři Vodák a Kucharčíková (2011), ţe „…pokud chce podnik dlouhodobě 

prosperovat, je v jeho vlastním zájmu vynaložit úsilí k efektivnímu využívání potřebných 

vstupů včetně lidského kapitálu.“  

Záměrem všech firem by neměl být jen vysoký obrat, potaţmo zisk, nebo 

konkurenceschopnost. Dobré jméno tvoří i zaměstnanci, a s plnou váţností je nutné 

klást důraz na spravedlivé odměňování a potřeby zaměstnanců. Systém hodnocení by 

měl být nastavený tak, aby zaměstnanci poskytoval nejen určitou finanční jistotu, ale 

měl by být také odrazem jeho produktivity a motivovat jej tak k lepším výkonům. 

Ačkoliv sebepreciznější formální systém, nemůţe nahradit neformální hodnocení, které 

zabezpečuje zpětnou vazbu a které by mělo být aplikováno denně. Teprve zaměstnanci 

spjati s cíli a hodnotami organizace mají pro společnost trvalou hodnotu. 

 

Diplomová práce se bude zabývat kauzálním výzkumným problémem – Jaký má 

vliv odměňování zaměstnanců na jejich fluktuaci ve zvolené organizaci? Důvodem 

zvolení vybraného tématu je nejen jeho aktuálnost a vysoká fluktuace ve vybrané 

organizaci, ale také přínos pro daný podnik do budoucnosti a osobní rozvoj. 

Analyzovaný podnik bude pro citlivost konkrétních dat utajen a popsán pouze stručně. 

 

  Diplomová práce prezentuje motivační teorie, evaluace zaměstnanců a jejich 

odměňování. Vše je vysvětleno v teoretické části práce a po získání potřebných 

informací probíhá zhodnocení současné situace ve vybraném podniku. Celý proces 

evaluace zaměstnanců patří k nejsloţitějším personálním dovednostem.  

Postupovat budu pomocí metod empirických.  
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Organizace práce je nejprve seznámení se s teoretickými poznatky, sběr dat pro 

výzkum, samotný výzkum, příprava nového modelu a jeho aplikace v praktické části 

práce. 

V celé diplomové práci bude s pojmy jako „organizace“, „podnik“, „firma“, či 

„korporace“, zacházeno jako se synonymy a to i přes vědomí odlišností z pohledu 

legislativy, důvodem je ztotoţnění těchto pojmů i v zahraniční literatuře u různých 

autorů a monotónnost jednoho pojmu v celé diplomové práci. 

 



13 

 

1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ, 

METODIKA  

1.1 ZKOUMANÝ PODNIK A MOTIVACE JEHO VOLBY  

  Stěţejním impulsem pro výběr tématu je osobní zkušenost, ţe dobře motivovaný 

zaměstnanec je základem úspěchu a dobře odvedené práce a dále aktuální situace 

vysoké fluktuace ve vybrané instituci. Evaluace je zde součástí firemní strategie a má 

podporu vrcholového managementu. Bliţší poznání organizace mi bylo umoţněno 

působením v ní. Poskytnout zaměstnancům takový způsob ocenění, který vede 

k zaměstnanecké spokojenosti je výhrou zaměstnavatele. Jedině taková firma – se 

spokojenou pracovní silou můţe být prosperující a hrdá. 

 

  V elektronické podobě diplomové práce nebude zveřejněna praktická část práce 

obsahující data zkoumaného podniku a výsledky vlastního výzkumu, ani charakteristika 

podniku. Důvodem je citlivost zpracovaných údajů a výsledků při dotazníkovém 

šetření. 

1.2 CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE 

"Mnohem větší tragédie než je nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl."  

(Benjamin Mays) 

 

  V souladu s řešenou problematikou hodnocení a odmněňování zaměstnanců byly 

stanoveny následující cíle a hypotézy diplomové práce, směřující jak do teoretické, tak i 

praktické oblasti. Primárním cílem této diplomové práce je seznámení se s aktuálním 

systémem odměňování a motivací zaměstnanců ve vybraném podniku, následný 

průzkum a posouzení spokojenosti zaměstnanců a při identifikaci slabých míst, návrh 

predikčního modelu pro efektivnější způsob odměňování, který zamezí fluktuaci. 
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Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost se stávajícím modelem 

odměňování dle výkonnosti produktivity zaměstnance ve vybraném podniku, 

navrhnout pro tento podnik odpovídající predikční model se zaměřením na tvorbu 

systému odměňování dle výkonnosti a produktivity zaměstnance, který fluktuaci sníţí a 

potvrdit jeho funkčnost. 

 

Stanovení výzkumné otázky je zásadním bodem, ta pomáhá určit cíl studie a 

následuje stanovení hypotézy či domněnky (Walker et al., 2013). Hypotéza by měla 

být oznamovací, měla by vyjadřovat vztah alespoň dvou proměnných, komparaci jejich 

rozdílů, a musí být moţné ji potvrdit nebo vyvrátit (Hendl, 2012).  

 

Hypotézy diplomové práce jsou: 

Jakmile by se modifikoval systém odměňování, tak by se sníţila fluktuace podniku. 

Dobře motivovaní zaměstnanci by měli být i loajálnějšími a při lepším odmněňování 

bude ve vybraném podniku menší fluktuace. 

1.2.1 Postup výzkumu 

  Výzkum jako obecný pojem, je dlouhodobá činnost, obsahující empirickou i 

teoretickou část, následuje průzkum, coţ je praktická činnost v terénu, a aplikace 

výzkumného nástroje v terénu nazýváme šetřením (Reichel, 2009). 

Aby mohla být diplomová práce kvalitně zpracovaná, je nutné setřídit velké mnoţství 

informací a vymezit harmonogram činností. Práce probíhala od srpna 2015 do května 

2016. 

 

 Deskripce a explance problému - srpen 2015, 

 Stanovení cílů diplomové práce - září 2015, 

 Aplikace sekundárního výzkumu a sběr dat – říjen/listopad 2015, 

 Provedení empirického výzkumu zahrnující i současné metody 

odměňování, pomocí dotazníkového šetření - prosinec 2015, 
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 Vyhodnocení získaných informací z provedeného empirického bádání – leden 

2016, 

 Návrh predikčního modelu nového odměňování - leden 2016, 

 Ověření funkčnosti modelu a následná aplikace v reálném prostředí 

organizace - únor 2016, 

 Vyhodnocení spokojenosti zaměstnanců s novým modelem březen/duben 

2016, 

 Předloţení diplomové práce k obhajobě květen 2016. 

 

  Dotazníkové šetření se zaměstnanci je součástí výzkumu a je jeho stěţejní částí. 

Dotazníkem se rozumí technika sběru dat, kdy je určitému počtu lidí poloţen stejný 

počet stejných otázek v předem stanoveném pořadí (Saunders et al., 2003).  

1.2.2 Design výzkumu 

   Výzkum chápejme jako dlouhodobý sloţitý proces, jehoţ motivy aplikace 

sahají hlouběji, jedná se o vyřešení opravdového problému v organizaci, kterým je 

poměrně velká fluktuace a nespokojenost zaměstnanců, zisk nových znalostí o 

managementu a v neposlední řadě také osobní rozvoj. Nejedná se o pouhé splnění úkolu 

a sepsání práce (Pavlica, 2000). 

Výzkum interpretuje Punch (2008, s. 17) jako „organizovaný, systematický a logický 

proces zkoumání, při němž se využívají empirické informace při zodpovězení otázek 

(nebo testování hypotéz).“ 

 

  Dotazování, anketní šetření a analýza současného stavu odměňování bude 

výzkumnou metodou této práce. Jako techniky dotazování byly aplikovány anonymní 

dotazníky s vybraným oddělením zaměstnanců na externím webovém serveru. 

Analyzovaná podniková data (současný stav odměňování) byla Mzdová a Personální 

agenda. Paralelně byly vedeny konzultace s pracovníky oddělení. 
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Záměrem následujícího textu je shrnout stěţejní body a účel práce, vysvětlit výzkumné 

metody, jeţ budou pouţity k provedení analýz a dosaţení stanovených cílů práce a 

ověření hypotéz. 

1.2.3 Metody zpracování výzkumu 

  Abychom s terminologií zacházeli správně, rozčleníme si ji a vysvětlíme ty 

pojmy, které budou v práci aplikovány. Metodologie je věda o metodě, coţ je 

poznávání reality pomocí empirického zkoumání (Reichel, 2009). Dle Ochrany (2009) 

je metodologie teorií k výběru výzkumných metod a také návodem, jak s danými 

metodami zacházet ve vědeckém zkoumání. Jak interpretuje Pelikán (1998) 

„…obecným metodologickým nástrojem k získání zpracování dat, vymezujícím širší a 

komplexnější úhel pohledu na šetřenou problematiku.“  

Konkrétním návodem pro pouţití konkrétního výzkumného nástroje poskytuje pojem 

metodika (Reichel, 2009). Nepatří však do oblasti metodologie. Metodou rozumějme 

aplikace postupu k dosaţení výzkumného cíle, přičemţ existuje předpoklad znalosti 

postupu (Ochrana, 2009). 

Nejvíce se přikláním k teorii Riechela.  

 

Metody je moţné členit na základě několika hledisek. Pro účely této práce jsem zvolila 

členění pomocí metod explanačních a interpretačních. Explanční metoda zahrnuje 

postup od obecného k jednotlivému. Jiným postupem je interpretace. 
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Obr. 1 Členění metod, Zdroj: vlastní zpracování 

 

Empirický výzkumem rozumějme konkrétní data, získaná prostřednictvím vybraných 

metod, naproti tomu teoretický výzkum zahrnuje dedukci, a nahlíţí jen z teoretického 

hlediska, stejně jako závěry, které jsou vţdy jen teoretické (Reichel, 2009). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

  Následující teoretická část nabídne pohled na zkoumanou problematiku z úhlu 

dosavadních teorií, přístupů a názorů akademiků, ty budou v zápětí prolnuty 

s praktickými výsledky z podnikové praxe. Teorie se člení na vzájemně propojené části 

– motivace, mzdový systém, hodnocení a odměňování.  

2.1 MOTIVAČNÍ PROCES  

  „Lidé dnes hledají víc, než pouhý šek s výplatou. Chtějí, aby se s nimi zacházelo 

jako s lidskými bytostmi. Může to znít jako samozřejmost, ale mnoha zaměstnavatelům 

to ještě nedošlo.“  

Mitchell Thall (Nelson, 1997, s. 3, dle Mitchell Thall).  

 

Motiv, co by aktivátor, dává účel a směr našemu chování, je vnitřní hnací silou a 

naplňuje naše potřeby a individuální cíle. 

V situaci, kdy chceme někoho ovlivnit, nechceme uţít násilí, protoţe to je 

primitivní ani obelhávání, protoţe je to neslušné, pouţijeme vhodný motiv tak, aby 

utrţily obě dvě strany, a hledáme tak hodnotu, kterou můţeme bilaterálně směnit a 

přestáváme tak myslet pouze na sebe (Plamínek, 2015). Motivování ostatních je vlastně 

jejich přesun na poţadované místo daným tempem, tak, aby dosáhli svých cílů. Člověk 

je motivován s očekáváním daného výsledku a uţitku uspokojujících jejich potřeby 

(Armstrong, 2007). 

S motivací je přímo spojeno odměňování, proto jak interpretuje Armstrong (2007), 

vysvětluje teorie motivace, proč lidé vyvíjejí určitý výkon v daném směru, jak 

povzbudit lidi, co podpoří splnění cílů organizace a zároveň jak uspokojit osobní 

potřeby pracovníka. Kaţdý jedinec má jiné cíle, proto musí zaměstnavatel volit takové 

stimuly, aby byly atraktivní pro všechny zaměstnance. Nemůţe být uplatněn jediný 

přístup ke všem pracovníkům stejně, protoţe by nebyl příliš funkční. 
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Neméně důleţitá jsou pravidla motivace, které jak vysvětluje Owen (2008) zahrnují 

například, ţe zaměstnance musíme pochopit a aktivně mu naslouchat, nikoliv ho soudit. 

Pomáhat jim s výzvami a být jejich rádcem, nevykonávat práci za ně a pravdami se 

zabývat otevřeně a neskrývat je. Cílem je, aby motivaci vnímal motivovaný, nikoliv ten, 

kdo motivuje. Hlavně nesmíme motivy zaměstnanci nutit, nýbrţ je musí sám přijmout 

za své (Nöllke, 2004), potom jsou smysluplné a účelné. 

 

  Opakem motivace je demotivace, které se vyhneme minimalizací nepřetrţité 

kontroly a monotónní práce (Bělohlávek, 2003). Taková neţádoucí motivace můţe být 

vyvolána špatnými motivačními nástroji a můţe následovat kontraproduktivní jednání 

zaměstnanců, u kterých se můţe v krajním případě vyskytnout i frustrace, stres či 

apatie. Příčinou můţe být ignorace manaţera endogenních a exogenních vlivů nebo 

absence řídících aktů (Veber, 2009). 

2.1.1 Motivace vs. Stimulace 

  Směr, kterým se má motivovaný ubírat vzniká jeho vlastní pohnutkou – 

motivem, nebo exogenní impulsem – stimulem. Přičemţ stimul je jednodušší 

alternativa motivu, avšak není jedinou cestou ovlivňován lidí (Plamínek, 2015). 

Pro účely diplomové práce bude vhodné uţívat spíše termín stimul, v podobě 

individuálních výkonnostních odměn, které jsou incentivní sloţkou mzdy. Provazník 

spolu s Komárkovou (1996), uvádí zajímavou tezi, ţe pokud zvolíme správný stimul, 

modifikujeme tím motivaci člověka, avšak za předpokladu korelace osobních vlastností 

s psychickým procesem zaměstnance. Armstrong (2007) tvrdí, ţe mzda je 

nejdominantnějším aspektem, který spojuje lidi s jejich současným zaměstnáním. 

Plamínek (2015) popisuje jednoduchost stimulace – dokud kompenzujeme pohodlí, 

resp. vyplácíme odměnu, můţeme očekávat, ţe práce bude vykonána. Ovšem jen po tu 

dobu, dokud budou stimuly působit, coţ je její slabá stránka. 

Plamínek (s. 17 – 37, 2015) také dále uvádí tzv. „zlatá pravidla motivace“, která zní: 
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 „Motivace není jedinou cestou ovlivňování lidí, 

 Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem, 

 Nelze-li adaptovat obsah úkolu, změňte alespoň způsob zadání, 

 Pečlivě odlišujte (žádoucí) motivaci od (nepřípustné) manipulace, 

 Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím, 

 Jiní lidé mohou být citliví na jiné podněty než vy, 

 Člověka nejlépe poznáte, když jej vylákáte z režimu pohodlí a setrvačnosti, 

 Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako touha po příjemném, 

 Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit, 

 Pod „nechci“ se může skrývat „neumím“, nebo „nemohu“, 

 Při motivaci myslete na druhého, ne na sebe, 

 Mluvte s lidmi o práci i o životě, 

 Odhadněte, kdo je u komunikačního partnera právě „na příjmu“, 

 Podporujte osobní rozvoj lidí, 

 Podporujte synergii a využívejte konflikty, 

 Buďte pozitivním vzorem pro své okolí, 

 Využívejte všechny složky motivačního pole“ (Plamínek, s. 17-37, 2015). 

2.1.2 Druhy motivů 

Obecně je moţno motivy členit na: 

 Vnitřní – intrinsická – motiv stanovený z vlastní vůle, 

 Vnější – extrinsická – dopad vnějšího působení (Nakonečný, 2005). 

 Primární – označován také jako vrozený či biogenní a je chápán jako časově 

prioritní nebo podstatný význam motivu, 

 Sekundární – je naopak motiv naučený, nebo získaný. Jsou modifikovány 

socio-kulturním okolím, které se s věkem můţe měnit (Nakonečný, 1996). 

 

Dědina (2005) popisuje povšimnutí Davida McClellanda těchto typů lidí dle jejich 

motivů: 
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 Typ s vysokou potřebou výkonu – vyznačují se touhou po osobní 

odpovědnosti, jsou samostatní, soutěţiví, s potřebou překonávat překáţky, 

potřebují zpětnou vazbu o svých výsledcích a vyhýbají se příliš snadným 

úkolům, 

 Typ s vysokou potřebou afiliace (přátelství) - usilují o přátelské vztahy s lidmi 

v okolí. Upřednostňují týmovou práci a jsou nešťastní, pokud mají pracovat o 

samotě, 

 Typ s vysokou potřebou moci – cítí a chtějí být odpovědní za ostatní, chtějí je 

vést/řídit a jsou účelní tam, kde je takové vedení ku prospěchu ostatních. Pokud 

se však jedná pouze o moc osobní, vzniká rozpor mezi cíli a zájmy organizace 

(Dědina, 2005). 

2.1.3 Motivační teorie  

2.1.3.1 Teorie instrumentality 

  Dle Taylorovy koncepce z roku 1911 má největší vliv finanční stimulace, která 

je přímo závislá na produktivitě. Krajnost této teorie zmiňuje, ţe lidé pracují jen kvůli 

finančnímu hledisku (Kociánová, 2010), coţ je v dnešní době pochopitelné, pokud je 

finanční odměna pro zaměstnance velmi atraktivní, můţe se jednat o vysoce efektivního 

pracovníka. 

Teorie instrumentality se opírá o teorii cukru a biče a má význam ve chvíli, kdy je 

odměna a trest přímo vázána k výkonu (Armstrong, 2007). 

2.1.3.2 Teorie zaměřená na obsah, hierarchie potřeb 

 Tato teorie zkoumá obsah motivace, tedy identifikuje hlavní chtíč ovlivňující 

chování. Maslowova teorie potřeb sestavila hierarchii potřeb: fyziologické, jistotu a 

bezpečí, sociální, uznání a seberealizace, pakliţe je dané potřeby dosaţeno, objevují se 

potřeby další úrovně (Armstrong, 2007). Vysvětluje tedy, ţe pracujeme, abychom si 

zajistili základní potřeby v rámci pyramidy potřeb. 
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Maslowova hierarchie potřeb (obr.2), je kategorie potřeb, kde není nutně přímočarý 

směr, motivy jsou společné pro všechny jedince a zahrnuje: 

 

 

Obr. 2 Maslowova hierarchie potřeb, zdroj: vlastní zpracování 

   

Principem je uspokojit první potřebu a následně i potřebu vyšší. Potřeba seberealizace 

však není uspokojena nikdy, a pouze neuspokojená potřeba můţe motivovat. Pro 

nedůslednou hierarchii je však mnohdy kritizována (Armstrong, 2007). 

 

Herzbergův dvoufaktorový model 

  Vhodně doplňuje Maslowovu teorii. Herzberg pojmenoval dva faktory, které 

jsou základem pro ne / spokojenost zaměstnance a to jsou - hygienické faktory 

(mezilidské vztahy, platové podmínky) – ty vyvolávají pracovníkovu nespokojenost a 

motivátory, které nabudí motivaci a spokojenost, jako je profesní růst a odpovědnost. 

(Dědina, 2005). 

Absence hygienických faktorů způsobí pracovní nespokojenost, nicméně jejich 

naplnění spokojenost nezpůsobí. Zaměstnanec je pokládá za samozřejmé, jako 

například vyplacení mzdy a účinek naplnění rychle vyprchá, tzn., ţe se nejedná o 

explicitní stimul. Naproti tomu motivační faktor je nepostradatelným pro motivaci 

k vyšší produktivitě a mají dlouhodobý účinek. Nenaplnění nutně neznamená 

nespokojenost, např. ocenění (Herzberg a kol, 2010). 
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2.1.3.3 Teorie zaměřené na proces 

  Takové teorie aplikují psychologické postupy ovlivňující motiv a následnou 

spravedlnost. Zaměřují se na vnímání pracovního prostředí a způsoby, jak jim lidé 

rozumí. Poskytují realističtější vodítko neţ teorie uvedené výše, zvláště Herzbergova a 

Maslowova teorie, pro motivaci lidí (Armstrong, 2007). 

2.1.3.4 Další teorie 

Adamsova teorie rovnováhy 

  Spočívá v rovnováze mezi vloţeným a získaným kapitálem do zaměstnání. 

Pokud při porovnání pracovník zjistí, ţe vstupy nejsou náleţitě vyváţeny s výstupy, 

jsou demotivovanými a hledají modifikaci, popř. sníţí vklady do práce. Pokud 

vyváţeny jsou, pokračují na stejné úrovni, a pokud dojde k přecenění, můţe pracovní 

úsilí i zvýšit (Doleţal, 2009). Proto je vhodný takový systém odměňování, který je 

alikvotní odvedené práci. 

 

McClellandova teorie získaných potřeb – Need for Achievement 

  Tuto teorii spravedlnosti, kterou uveřejnil David McClelland, zabývající se 

motivací lidí navazuje na studii, kterou vypracoval Henry Murray. Entita, ţe motivace 

člověka je ovlivněná třemi druhy potřeb, viz níţe. Kaţdý tyto potřeby má, jen záleţí, 

která má majoritní podíl. 

 Potřeba úspěchu – achievment motivation – hledáme uznání, chceme něco 

dokázat, 

 Potřeba moci – authority motivation – chceme vládnout a mít moc nad 

ostatními, 

 Sdruţování se – affiliation motivation – chceme být součástí komunit, a rozvíjet 

vztahy (Montana, 2008). Tyto teorie jsou velmi podobné těm od Dědiny (2005), 

kap. 2.1.2. 
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Vroomova teorie očekávání 

  Jak uvádí například Doleţal a kol. (2009), Victor Vroom ve své teorii tvrdí, ţe 

v nás probíhají paralelně a neustále procesy predikce budoucnosti. Pokud jsme sami 

přesvědčeni o reálnosti cíle a cesty k němu, pak jsme motivování cíle dosáhnout. Naše 

postupy ovlivňuje motivační síla, která pojímá atraktivnost a reálnost cíle, přesvědčení o 

tom, ţe poţadované chování, které nás k cíli dovede, zvládneme a jsme k němu 

odhodláni. Takto by měl i management pomoci svému okolí – umět ukázat cestu a 

nadšení pro ni. 

Člověk dle této teorie porovnává nejen subjektivní hodnoty očekávaného výsledku, ale 

míru pravděpodobnosti s jakou daný výsledek nastane. Důraz je kladen na skutečnost 

vznikající motivace a souvislost mezi výkonem a výsledkem, který musí být hodnocen 

jako nástroj uspokojení potřeb. Pokud je výsledek pro jedince bez hodnoty, motivace 

neexistuje (Armstrong, 2002). S tímto faktem Armstrong zdůvodňuje kooperaci 

pracovníkova úsilí, odměny, a její atraktivnost. 

Klíčové dle této teorie tedy je, aby odměna byla diferencovaná a jedinec podávající 

nejlepší výkon byl také dle toho odměněn a okolí bylo s touto skutečností seznámeno. 

 

Chaos-management 

  Autorem diametrálně odlišného stylu řízení od těch tradičních (autoritativní, 

demokratický, liberální), vznikl koncem 20. Stolení Chaos – management, autorem je P. 

Müri, (Nakonečný, 2005) který poskytuje pohled na management a roli manaţerů 

včetně významu organizační kultury, jako na kulturu chaosu, kde základem je nejistota, 

neuspořádanost a neklid. Müri přistupuje k podniku jako k ţivému organismu, který má 

sebeobnovovací mechanizmy a odmítá tak tradiční funkce managementu (plánování, 

organizování apod).  

Přikláním se však spíše k tradičnímu stylu managementu. 

2.1.4 Motivace a výkon 

  Výkon bývá alikvotní k motivaci, nicméně člověk nemůţe být neustále 

výkonnějším. Je to nad hranice fyzických moţností jedince. Také není pro kaţdého 
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trvale udrţitelný stav produktivity nad 100% a můţe dojít k demotivaci a „syndromu 

vyhoření“. Armstrong (s. 311, 1999) ve své knize tvrdí, ţe „Výzkum však neukázal 

žádnou výrazně pozitivní vazbu mezi spokojeností a výkonem. Spokojený pracovník není 

nutně velkým pracantem a velký pracant není nutně spokojeným pracovníkem.“ 

Nakonečný (2005) popisuje, ţe ještě před začátkem práce jedinec hodnotí nejen 

konečný výsledek, ale také pozitivní a negativní valence, jako je kariérní postup, 

bezpečnost práce, časové zatíţení, atraktivitu odměny a další. 

Tomšík (2005) vyjadřuje individuální výkon jednotlivce následovně: 

V = f ( M * S * P ) 

V individuální výkon 

M motivace 

S schopnosti  

P podmínky či moţnosti 

2.1.5 Motivace a peníze 

  Herzberg et. al (1957) popřeli účinnost peněz, neboť nedostatek finančních 

prostředků sice můţe vyvolat nespokojenost, ale jejich dostatek neznamená 

zákonitě trvalou spokojenost. Jedná se o teorii související s Herzbergovým 

dvoufaktorovým modelem (kapitola 2.1.3.2). Dovolím si potvrdit souvislost, ţe jedinec, 

pobírající „pouze“ fixní mzdu, nemá takovou motivaci maximální efektivity, jako 

pracovník, který si je vědom své vyšší produktivity přímo úměrné s následnou 

odměnou. Dobrým příkladem můţe být porovnání efektivity podnikatele – OSVČ a 

zaměstnance, který dobrovolně do noci většinou nepracuje.  

Do podobných úvah se však nebudu příliš vpouštět, kvůli subjektivitě názoru.  

 

Na dotaz, jestli motivují peněţní stimuly pracovníky, odpovídá Armstrong (1999) 

kladně u těch zaměstnanců, kteří jsou penězi silně motivováni, nicméně lidé s nízkým 

sebevědomím nereagují na stimuly tak pruţně – neočekávají od sebe takový výkon, 

který by jim určitý finanční standard poskytl. A taky lidé stimulovaní pouze penězi 
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mohou své úkoly vykonávat s odstupem a to se můţe odrazit i na kvalitě odvedené 

práce. 

2.2   MZDOVÝ SYSTÉM 

„Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za 

kterou má tato mzda příslušet.“ (Zákoník práce 2015, 2015). Zaměstnanec musí být 

schopen sám spočítat, pokud dostává variabilní sloţku mzdy, výše své mzdy. 

2.2.1 Fixní část mzdy 

  Neměnná část mzdy. Variabilní sloţky jsou vyloučeny. Zahrnuje zásluhové 

odměny, odměna za inflaci, senioritu nebo povýšení. 

2.2.2 Dodatečné peněţní odměny, zásluhové odměňování 

  Pojem zásluhové odměňování chápejme jako peněţní odměnu za výkon, 

dovednost, potence, přínos, nebo také dlouholetou věrnost a kvalitní práci. Můţe být 

individuální nebo týmová, která je méně častá. Odměna dle dosaţeného výkonu je 

aplikována ve velkém procentu organizací, a působí tak jako silný motivátor. Výkon se 

vyjadřuje v bodech, které se pak převádí na peněţní vyjádření. Toto vyjádření působí 

jako stimul – zaměstnanec ví, jak bud odměněn, jestliţe vykoná danou práci. 

Zásluhové odměňování je prospektivní – v rámci zvýšení platu, a očekávání následného 

zvýšení výkonu, či retrospektivní - odměna za jiţ vykonanou práci. 

Tyto znaky vykazují ocenění dle úspěšnosti, na druhou stranu, pokud je zaměstnanec 

oceňován dle svého výkonu – kritéria splnění cíle bývají náročná a ne všichni jsou 

motivovatelní vyšší odměnou, nehledě na to, ţe finance nejsou trvalým motivátorem, 

coţ zapříčiňuje niţší výsledky u týmového hodnocení. 

Zásluhové odměny jsou tedy často kritizovány pro nespravedlnost, nepřiměřenost a 

špatnou ovladatelnost zejména ze strany manaţerů. Musí být tedy dopředu striktně 

vymezeny interní procedury pro kaţdou metodu hodnocení (Armstrong, 2007). 
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A. Mimořádné odměny jsou vypláceny za úspěšný výkon, jako pevná část 

(Armstrong, 2007). Ovšem dochází k případům, kdy firma navýší pevnou sloţku 

mzdy na základě odpracovaných let, ale nemají takový faktor dlouhodobého 

působení ve společnosti zahrnutý v rámci benefitů (Dvořáková, 2007). 

 

B. Provize popisuje Koubek (2000) jako z části nebo zcela podílovou mzdu 

závislou na objemu prodaného mnoţství. Můţe se jednat o přímou podílovou 

mzdu, nebo fixní plat spolu s provizí za prodané mnoţství. Silnou stránkou je 

explicitní vztah k produktivitě, naopak slabou stránkou je neovlivnitelnost 

produktu ze strany zaměstnance (procento půjčky, konkurenční výhody, 

neinovativní produkt apod.) 

 

C. Prémie jsou jednorázové, které jsou přiznány za mimořádné plnění pracovních 

povinností jako např. odměna za nulovou pracovní neschopnost (Dvořáková, 

2012). 

 

D. Příplatky za přesčas, svátek, víkend nebo noční a zdraví škodlivém prostředí 

apod. jsou povinnými (Koubek, 2000). 

 

E. Odměna dle schopností, dovedností – odměna lišící se na základě dosaţené 

úrovně schopností či dovedností jedince (Armstrong, 2007). 

 

F. Odměna závisející na délce zaměstnání  

 

G. Odměna dle výkonu je nejčastěji pouţívaným způsobem. Závislá je na 

hodnocení výkonu (Armstrong, 2007). 
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2.3 SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ 

  PayWell zpracovala v roce 2004 studii, ze které je patrno, ţe úspěšné společnosti 

provádí pravidelně průzkum spokojenosti zaměstnanců (81% je provádí jednou ročně), 

přičemţ za úspěšnou společnost povaţovali takovou, kde je skupina respondentů, kteří 

dosáhli nejvyššího růstu zisku na jednoho zaměstnance. Spojitost mezi spokojeností a 

motivací pracovníků a následnými finančními výsledky organizace se tímto potvrzuje. 

Spokojený zaměstnanec je produktivnější, s niţší absencí, pozdními příchody a 

fluktuací. 

Smysluplné není jen vědět počet spokojených či nespokojených zaměstnanců, ale 

sledovat vývoj a poměr spokojenosti. Zjištěné výsledky je vhodné zveřejnit spolu 

s akčními kroky (Barták, 2004). Takový systém studií je v analyzovaném podniku 

pravidelně aplikován. 

2.4 MĚŘITELNÉ PARAMETRY PRODUKTIVITY 

  Kladení důrazu na progres produktivity zaměstnanců je pochopitelný -  jedná se 

o jeden z hlavních hodnot výkonnosti organizace, finančního zdraví apod. Taková firma 

můţe být konkurenceschopná. Bohuţel dle zkoumání PayWell je produktivita měřena u 

necelé třetiny českých podniků (Barták, 2004). 

2.5 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM 

  Takzvané aktivity společenské odpovědnosti firem – corporate social 

responsibility (dále jen CSR) zapříčiní progres motivace zaměstnanců, jeţ vyúsťuje ke 

konjunktuře produktivity práce a tím i zvyšuje kvalitu výrobků a sluţeb (Kašparová, 

2006). Yeldar (2004) prokázal, ţe lidé dávají přednost společensky odpovědnému 

podniku s dobrou pověstí a to i za cenu niţšího platu. A výzkum z roku 2002 

společnosti Environics International potvrdil, ţe 80% zaměstnanců (vzorek 

dotazovaných 25 000 lidí z 25 zemích světa) velkých společností pociťují progres 

motivace a loajality ke svému zaměstnavateli a práci s tím, jak se stává podnik více 

společensky zodpovědnějším (Zappala, 2004).  
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2.6 SYSTÉM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

   „Hodnocení práce je systematické určování hodnoty každé práce či pracovní 

funkce (místa) ve vztahu k jiným pracím či pracovním funkcím (místům) 

v organizaci.“  Koubek (s. 247, 2000). 

Management podniků si v dnešní doby jiţ více uvědomují nutnost investic do lidského 

kapitálu, neboť právě kvalifikovaní pracovníci jsou zdroji invencí a realizátoři inovací 

(Dvořáková, 2007). 

„Hodnocení pravidelně poskytuje informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho 

potenciálu a budoucích potřebách. Hodnocení dává možnost se celkově podívat na 

náplň, zatíženost a množství práce. Dále umožňuje zpětný pohled na to, čeho bylo 

v průběhu hodnoceného období dosaženo, a možnost dohodnout se na příštích 

cílech.“(1997 str. 232) 

2.6.1 Metody hodnocení práce 

Sumární metody  

  Sumárními metodami rozumějme metody, které nediferencují jednotlivé aspekty 

sloţitosti a jsou posuzovány jako celek. Příkladem je katalogová metoda.  

 

Analytické metody 

  Analytické metody jsou hodnoceny systematicky dle sloţitosti a odpovědnosti, 

zahrnují například bodovací metodu. 

 

Katalogová metoda 

  Práce je hodnocena jako celek s jiţ známou stupnicí – katalogem prací, kaţdý 

stupeň vyjadřuje různou sloţitost. Metoda je jednoduchá, ale neobjektivní. 
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Bodovací metoda  

  Práce je hodnocena systematicky dle obtíţnosti práce, kaţdý parametr určuje 

danou hodnotu. Hodnota je objektivní a přesná, nevýhodou je náročný vývoj a 

implementace. (Dvořáková, 2007). 

 

Metoda bodovací a analytická bude aplikována ve vlastních návrzích práce. 

2.6.1.1 Komparativní metoda 

 Zaměstnanci jsou hodnocení srovnáním, sami mezi sebou dle jednotlivých 

měřitelných kritérií. Aplikovány jsou zpravidla v institucích, kde je jednoduché měřit 

výsledky (finanční ukazatelé, objem prodeje apod.). Aplikovány jsou v soutěţivém a 

individuálním prostředí a zobrazované reporty tak mohou být hnacím stimulem pro 

zaměstnance (Hroník, 2006). 

2.6.1.2 Metoda přidělení bodů – vícekriteriální hodnocení 

  Aplikována při posuzování více kritérií, kdy je pouhé určení pořadí nedostatečné 

a vytváří se tím profil kvalit u hodnoceného (Hroník, 2006). 

2.6.1.3 Retrospektivní autofeedback 

  Je metoda kdy hodnotí zaměstnanec sám sebe za uplynulé období a to ve třech 

pozitivních a třech negativních oblastech, z čehoţ se vyvozují cíle následující. Musí být 

prováděna v otevřeném systému a být nepřetrţitá (Hroník, 2006). 

Zimbardův pokus „Standfordské vězení“ ukazuje, ţe uzavřený systém nedokáţe 

poskytnout relevantní zpětnou vazbu (Zimbardo, 2005). 

 

2.6.2 MBO (Management by objectives) 

  Management by objectives (dále jen MBO) je „…systém managementu, který se 

snaží spojit cíle organizace s individuálním výkonem a rozvojem, a to zahrnutím všech 
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úrovní managementu.“ (Dědina, s. 67, 2005). Tzn., ţe podřízení mají stejné cíle jako 

nadřízení. 

2.7 VZTAH MEZI HODNOCENÍM A ODMĚŇOVÁNÍM 

  Zaměstnanec, jakoţto interní dodavatel podniku prodává firmě svůj osobní i 

pracovní ţivot. Ví, co od něj podnik očekává. Hodnocení by nemělo být pro 

zaměstnance překvapením, a jeho systém musí znát pracovník ještě před vykonáním 

práce, na základě předem určených parametrů také práci realizuje. Kdyţ však není 

dosaţeno poţadovaného výkonu, měl by mít nadřízený moţnost odměnu dočasně 

sníţit. Růst odměny by měl být lineární, případně progresivní v souvislosti 

s hodnocením (při procentním vyjádření myšlený výkon 110%, lineární odměna je 

110% a progresivní je 120% (Hroník, 2006) ). 

2.8 SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

  Jak uvádí Pilařová (2008), „některé organizace bez ohledu na výsledky 

hodnocení provádějí každoročně plošné navýšení mezd, obvykle ve výši inflace,“, coţ 

není přiměřeným způsobem odměňování a zaměstnanec tak můţe být přeplácen, nebo 

nedoceněn.  

  Nastavený systém odměňování by měl diferencovat produktivní zaměstnance od 

těch nevýkonných, rozlišit by měl i zaměstnance dle kvalifikace, kompetencí, trţní 

hodnoty nebo třeba strategické významnosti. 

2.8.1 Mzdotvorné faktory    

  Odměňování je nejefektivnějším motivátorem pracovníků. A jak uvádí Srpová 

(2010) ve své publikaci, mzdotvorné faktory, které vytvořil Mezinárodní úřad práce a 

které by měly být brány v úvahu při odměňování: (zkráceno dle účelů práce) 

 Bystrost, 

 Chybovost a jejich dopad, 

 Dovednosti, 

 Duševní úsilí a zátěţ, 
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 Iniciativa, 

 Komplexnost v přístupu, 

 Kontakt s lidmi a diplomacie, 

 Obtíţnost práce, 

 Odpovědný přístup k práci, 

 Plnění úkolů,  

 Přesnost, rozhodování 

 Sociální dovednosti, 

 Soudnost (rozváţnost) 

 Tvořivost a další. 

2.9 BENEFITY A ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 

 Benefity jsou součástí odměny, které jsou však poskytovány navíc k finanční 

části mzdy. Působí jako konkurenceschopný prvek a můţe mít podobu pojištění, nákup 

produktů a sluţeb za nákupní ceny vyráběné/poskytované podnikem, dovolené nad 

rámec, kulturní a sportovní vyţití, podnikové movitosti, stravné a jiné. Mimo výše 

uvedené, můţeme povaţovat za výhodu také prestiţ podniku, ve kterém je zaměstnanec 

hrdým pracovníkem (Armstrong, 2007). Benefity mohou být dle Dvořákové (s. 367, 

2007) „nejviditelnější součástí personálního řízení. Poskytování určitých 

zaměstnaneckých výhod má výrazný sociální rozměr a představuje účinné prostředky 

sociálního rozvoje zaměstnanců.“ 

 

Benefity se vyznačují: 

 Nezávislostí na zásluhách, a charakter se často zlepšuje s postavením 

zaměstnance, 

 „mohou pozitivně působit na pracovní spokojenost, ale vždy podněcují 

nespokojenost, jestliže je jejich přiznávání spravováno nesystémově a ledabyle, 

že to vyvolává pocity nespravedlivosti, obvinění z nadržování nebo 

favorizování“(Dvořáková, s. 367, 2007), 

 Ne všichni zaměstnanci ji mohou vnímat jako výhodu, 
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 Po jejich implementaci je náročné je zrušit a zaměstnanci jsou vnímány jako 

samozřejmost, neţ jako nadstandard (tamtéţ, s. 339). 

 

Zaměstnanecké výhody je moţno outsourcovat, kvůli optimalizaci – zahrnuje daňové 

výhody – jsou daňovým výdajem pro zaměstnavatele a nejsou daňovým příjmem 

zaměstnance – tzn., ţe z něj neplyne odvod pojistného na sociální a zdravotní 

zabezpečení (Šikýř, 2012). 

2.9.1 Budoucnost benefitního odměňování 

Je otázkou, nakolik budou v budoucnosti ovlivněny zaměstnanecké benefity 

legislativou, potaţmo daňovým zákonem. Jedním z moţných scénářů dle Palaty (2011), 

poukazuje na situaci, ţe bude-li směřovat evoluce v legislativní a daňové oblasti čerpání 

benefitů tzv. „slovenskou“ cestou a dojde tak ke zrušení veškerých daňových i 

pojistných výhod benefitů, můţe dojít k situaci přesunu finančních prostředků 

směřovaných na benefitní poloţky do jiné mzdové sloţky, kvůli pozbytí výhodnosti 

2.10 SOCIÁLNÍ POLITIKA 

  V posledních 15 letech doznal sociální rozvoj nemalých obměn a stal se 

nedílnou součástí HR a firemní kultury. Bohuţel zapříčinil zvyšující se nároky na 

zaměstnance v mnoha oborech, coţ má negativní dopad na psychické a fyzické zdraví 

zaměstnance. Balance osobního a pracovního ţivota, můţe být těţce zvladatelným a 

zaměstnanec můţe inklinovat ke konfliktům nejen na pracovišti, kouření nebo 

návykovým látkám, vyšší míře neschopnosti, nebezpečí syndromu vyhoření apod. 

Podnik by tedy měl přispívat k rovnováze pracovního i osobního ţivota (Dvořáková, 

2007). 

2.11 FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ 

  Fluktuace je počítána jako poměr mezi počtem pracovníků, kteří organizaci 

opustili za dané časové období (dobrovolně či nedobrovolně), k průměrnému počtu 

zaměstnanců v daném časovém období (Gustafson, 2002). 5 aţ 10% je doporučená míra 
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fluktuace. Společnost PricewaterhouseCoopers dle výzkumu HR Controlling 2007 

zjistila, ţe byla mediánová hodnota
1
 celkové fluktuace v českém prostředí 14,8% - 25%. 

Většinový podíl měla fluktuace dobrovolná. A 60% z dobrovolně fluktuujících byli 

v podniku zaměstnáni maximálně 3 roky, z nichţ 10% opustili podnik během zkušební 

doby (Čábelková, 2007). Nejvyšších hodnot dosahuje fluktuace jednoznačně 

v sektoru bankovnictví a finančních sluţeb. Hodnota dolního kvartilu 16,4% a 

horního kvartilu
2
 25,5%, přičemţ v ostatních odvětvích byly hodnoty zhruba o 10% 

niţší (Saratoga, 2006). 

2.11.1 Náklady na fluktuaci 

  Zahrnují náklady na propuštění, najímání nových pracovníků, investice do 

školení, pomůcek, následná sníţená produktivita a výpomoc seniorních pracovníků 

novým operátorům, coţ můţe znamenat sníţení kvality poskytovaných sluţeb a pokles 

zákaznické spokojenosti (Smith, 2001). Pokud uvaţujeme pouze náklady na přijetí 

nového zaměstnance, jedná se o průměrnou poloţku 17 000,- - 50 000,- CZK. Náklady 

se odvíjí od délky náboru, ten uvádí Čábelová (2007) v horizontu 30 aţ 47 dní. 

2.12 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

  Dotazníkové šetření se zaměstnanci je součástí a stěţejní částí empirického 

výzkumu. Dotazníkem se rozumí technika sběru dat, kdy je určitému počtu lidí poloţen 

stejný počet stejných otázek v předem stanoveném pořadí (Saunders et al., 2003). 

 

 

 

                                                 
1
 Seřazení úrovně mezd a platů všech zaměstnanců od nějvětšího po nejmenší, tak zaměstnanec 

nacházející se se svou mzdou přesně uprostřed pobírá median mezd (E15.cz, 2011). 

2
 V uspořádaném rozloţení hodnot zkoumaného souboru je horní kvartil hodnota, nad níţ se vyskytuje 

25% hodnot, a dolní kvartil, pod kterou se vyskytuje 25% individuálních hodnot (Armstrong, 2007). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 SEZNÁMENÍ SE S PODNIKEM 

  V následující kapitole prezentuji hlavní činnost podniku a pozici na trhu v rámci 

obecného představení, neboť detailní popis činnosti nebude předmětem této diplomové 

práce. Organizační uspořádání podniku charakterizuji jen do míry ovlivňující chod 

oddělení, které bude předmětem zkoumání. V rámci organizačního schématu definuji 

vztahy nadřízenosti a podřízenosti zaměstnanců podniku. 

 

  Cílem práce je analyzovat spokojenost se stávajícím modelem hodnocení a 

odměňování, a na základě výsledků dotazníkového šetření navrhnout vyhovující model 

se zaměřením na tvorbu systému odměňování dle výkonnosti a produktivity 

zaměstnance, který fluktuaci sníţí a následně potvrdit či vyvrátit jeho reálnost a 

efektivitu implementace do praxe. 

3.2 HLAVNÍ ČINNOST PODNIKU 

  Etablovaná zahraniční společnost, působící desítky let na českém trhu, 

poskytující sluţby a produkty vlastní, ale i třetích stran, slouţící širokému spektru 

zákazníků, včetně afluentní klientely i právnických osob. Cílem podniku je upevnění 

dominantní pozice v klíčových produktech soustavným získáváním nových klientů a 

utuţení důvěry stávajících zákazníků. Neodmyslitelnou součástí poskytovaných sluţeb 

je zákaznický servis, který poskytuje z 90% call centrum – zákaznická linka. 

3.3 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 

  Organizace má vícestupňovou strukturu řízení. Obchodní aktivity jsou 

poskytovány prostřednictvím kontaktních center - poboček a integrovaných call center, 

které zahrnuje oddělení zákaznických sluţeb (pasivní call centrum a back office) a 
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pohledávek. Tyto divize pracují s velmi podobným modelem odměňování, ale detailněji 

se budu zabývat výhradně call centrem zákaznických sluţeb. 

Oddělení zákaznických sluţeb je součástí širšího celku podniku, je moţno říci, ţe se 

jedná o zákaznickou péči všeobecně, zatímco v případě oddělení správy pohledávek jde 

o specifickou komunikaci s klientem po telefonu. 

 

 Manaţerovi, který je na regionální úrovni zodpovědný za chod těchto dvou 

oddělení reportuje výsledky podřízený manaţer call centra, který jiţ úzce spolupracuje 

s team leadry (dále jen TL) a ti pečují o svůj tým v průměru 11 operátorů, kteří jsou 

zodpovědní uţ jen za své výsledky. Celkem jsou 4 týmy a jsou rozděleni v několika 

kontaktních centrech v rozdílných městech z technických a záloţních důvodů. 

 

Kapacita však není plně vyuţitá – aktuálně je 37 operátorů, avšak pro současné 

mnoţství klientely je třeba operátorů 60.  

Dlouhodobý nábor zaměstnanců je neúspěšný, a operátoři, kteří z call centra 

v posledních 18 měsících dobrovolně fluktuovali, měli moţnost uvést důvod odchodu.  

 

Personální oddělení mi prezentovalo důvody následovně: 

 49% neuvedlo ţádný důvod, 

 42% uvedlo vysoké sankce za chybovost, a špatně nastavený systém odměn, 

 9% uvedlo ostatní důvody. 

 

  Téměř polovina operátorů nesouhlasí s aktuálním způsobem odměňování, coţ je 

alarmující číslo. Berme také v potaz skutečnost, ţe druhá polovina neuvedla důvod a tak 

nevíme, kolik dalších operátorů je s tímto systémem nespokojeno. Abychom předešli 

vyšší fluktuaci, pokusím se zjistit, jaký mají názor operátoři, kteří na svých pracovních 

místech zůstávají. Pokud se potvrdí špatně nastavený systém hodnocení, bude nutné 

změnit model hodnocení. 
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3.3.1 Oddělení zákaznických sluţeb 

  Pro úplné pochopení je nutné znát chod tohoto oddělení, pro které budu 

zpracovávat analýzu a dotazníkové šetření, jejímţ výstupem budou kritické oblasti 

zaměstnanecké spokojenosti, hodnocení, motivace a fungující oblasti. Obojí vyuţiji pro 

analýzu faktorů spokojenosti a připravím návrh moţných změn. Dotazník bude určený 

pro operátory, takţe i charakter oddělení definuji z pohledu operátora. Na oddělení 

zákaznických sluţeb je v současnosti 37 operátorů. 

 

Pasivní zákaznickou linku obsluhuje operátor. Neţ je však klient na operátora přepojen, 

obsluhuje jej automatický hlasový systém, který nabízí základní jednoduché informace 

a operace. Jakmile operátor vyřeší klientův poţadavek – cílem je vyřešit jej na jednom 

hovoru – stručně, jasně, efektivně, a dle stanovených interních procedur, nabídne 

klientovi produkty a sluţby spojené se stávajícím produktem, který u společnosti 

vyuţívá (pasivní linka obsluhuje 1% neklientů v rámci obecné informovanosti).  

 

 Cílem operátora je po vyřešení poţadavku nejvyšší moţný počet nabídek a 

případných prodejů zákazníkům. V případě realizace prodeje, jsou operátorovi přičteny 

body na základě typu prodaného produktu/sluţby, a jeho objemu. Tyto body jsou 

vypláceny v rámci variabilní sloţky, která je však poníţena na základě reportované 

chybovosti operátora – podrobněji níţe. Prodejní část hovoru je pro operátora stejně 

důleţitá, jako vyřešení klientova poţadavku. 

 

  Práce operátora je hodnocena analytickou metodou (hodnoceno systematicky 

dle sloţitosti a odpovědnosti, tato metoda zahrnuje metodu bodovací – kaţdý úkon 

vyjadřuje hodnotu, která je přesná a objektivní, nevýhodou je však náročný vývoj a 

implementace). Reporting funguje na denní bázi (operátor ví přesně, kde jsou rezervy, 

aby plnil produktivní plán na danou hranici), komparativní metodou, kde jsou 

prezentovány výsledky všech operátorů den zpětně. Slouţí tak jako hnací stimul. 
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  Zákaznická linka funguje nepřetrţitě – směny se plánují na měsíční bázi a 

první směna začíná v 6:00 a poslední - noční ve 22:00. Noční směnu má kaţdý operátor 

alespoň 1x za měsíc, 2 noční směny mají operátoři, kteří neplní určité cíle, viz níţe. 

90% směn začíná v 8:00 – 16:30 (ranní směna), nebo v 11:30 – 20:00 (odpolední 

směna). Zbylých 10% začíná v 8:30 aţ v 10:30. Poměr směn ranních ku odpoledním je 

u operátora 50:50.  

Začátky směn jsou odstupňovány tak, aby dobře pokryly mnoţství příchozích hovorů. 

Pracovní doba operátora je standardně 8,5 hodin, součástí je 30 minutová pauza a tři 10 

minutové pauzy. Všechny přestávky jsou striktně plánované. Aktuálně se call 

centrum potýká s kapacitními obtíţemi, a tak jsou měsíčně pro kaţdého operátora 

naplánované 3 přesčasy a pauzy jsou dočasně změněné – 20 minut, a čtyři 10 minutové 

pauzy. 

  Vytíţenost linky a pokrytí příchozích hovorů jsou ostře sledovaným 

ukazatelem. Důleţité je obslouţit klienta co nejrychleji, aby nečekal v hlasovém 

systému, jakmile k takovým prostojům dochází dlouhodobě (10 minut a déle) a na 

obsluhu čeká větší mnoţství klientů (5 a více) zastavují se nabídky produktů a sluţeb – 

prodeje. V takovém případě získává operátor kompenzaci za nemoţné prodeje, avšak za 

podmínky kratších hovorů, neţ je jeho průměr a odbavení většího mnoţství klientely. 

 

Poţadavky na pozici operátora jsou: 

 velmi dobré komunikační schopnosti, 

 profesionální přístup k zákazníkovi, 

 orientace na výsledek, 

 schopnost přesvědčit a motivovat, 

 prodejní a vyjednávací dovednosti, 

 samostatnost, 

 zákaznická orientace, 

 anglický jazyk. 
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Mzda je tvořena: 

 základní mzdou, 

 variabilní sloţkou, která zahrnuje: 

o responsibilitu – rozděleno dle seniority a pozice operátora – denní 

odměna (viz níţe), 

o kvalita poskytnutého servisu, 

o prodejní výsledky, 

o – chybovost, 

 mimořádnou odměnou – výhra v soutěţi, mimořádný příplatek, např.: 

o Jumper awards – jedná se skokové procentuální navýšení výsledku 

v prodejích, retention aktivitách, kvality poskytnutého servisu a další. 

o Top Seller – operátor s nejvyšším počtem prodaných produktů – 

nejvyšším počtem bodů za daných podmínek, 

o a další. 

3.3.1.1 Voice of employee, retrospektivní autofeedback 

   Voice of employee (dále jen VOE) je skupina sloţena ze všech team leadrů, 

zástupců operátorů a manaţera call centra, která se na měsíční bázi zabývá 

zaměstnaneckou spokojeností, coţ v praxi znamená, ţe nespokojenost s čímkoliv předá 

operátor svému zástupci, který pak zlepšení prosazuje na meetingu. Úspěšnost 

navrhovaných změn je 67% coţ vyjadřuje vstřícný přístup managementu svým 

zaměstnancům. 

 

Jednou ročně je prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření proveden VOE 

dotazník, kde můţe zaměstnanec vyjádřit, co mu ne/vyhovuje, a napříč celou 

organizací je proveden výzkum spokojenosti zaměstnance. Výsledky jsou pak 

prezentovány a negativní hodnoty jsou řešeny v rámci měsíčních VOE meetingů – kde 

VOE koordinátoři bojují za prosazení podnětů ze strany zaměstnanců.  
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Kaţdého půl roku si operátor spolu se svým TL zhodnotí uplynulých 6 měsíců a nastaví 

nové cíle v rámci retrospektivního autofeedbacku; je důleţité vědět, kde má operátor 

slabá místa a naopak v čem vyniká. 

3.4 ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY 

  Jeden z hlavních prvků ovlivňující zaměstnaneckou spokojenost a tvořící 

charakteristiku společnosti. Organizace je co se týče benefitů velmi silnou a 

konkurenceschopnou. Málokterý zaměstnavatel poskytuje tak bohaté spektrum odměn. 

  Angaţovanost a zainteresovanost zaměstnance na podniku můţe ovlivňovat 

sociální politika organizace, nebo benefitní systém odměňování. Benefity ve 

zkoumaném podniku zahrnují také vlastní produkty, respektive sluţby, které nabízí 

svým zaměstnancům za výhodnějších podmínek, neţli běţné či afluentní klientele.  

 

Osobní motivace zaměstnanců je ze strany podniku podporována pestrou škálou 

firemních benefitů, kterými jsou:  

 

1. Bankovní účet a operace na něm bez poplatků 

Bez výjimek je tento benefit poskytován všem zaměstnancům. Zakládá se zároveň 

se vznikem hlavního pracovního poměru a nárok končí dnem ukončení pracovního 

poměru.  

 

2. Zaměstnanecké osobní půjčky 

 Zaměstnaneckou osobní půjčku firma nenabízí od roku 2014. Byla 

determinována výši platu zaměstnance a byla nenároková. Do budoucnosti by však měl 

být tento benefit obnoven a doplněn o hypotéky. 
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3. Stravné 

 Zaměstnanci dostávají stravenku v hodnotě 70 Kč za kaţdý pracovní den, ve 

kterém odpracovali minimálně 4,5 hodiny. Zaměstnavatel hradí plnou hodnotu 

stravenky a tak není zaměstnanci za stravenky ze mzdy sráţeno nic. Běţná praxe na trhu 

však je, ţe zaměstnavatel hradí maximálně 55% hodnoty stravenky a zbylých 45% je 

substrakováno ze mzdy zaměstnance. 

 

Zaměstnanec nemá nárok na stravenku, jestliţe v daném pracovním dni odpracoval 

méně neţ 4,5 hodiny, tedy zejména po dobu: 

 

a) dovolené nebo jiné nepřítomnosti v práci, za kterou zaměstnanci náleţí 

náhrada mzdy 

b) trvání pracovní neschopnosti, mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené 

c) placeného volna při krátkodobé nemoci (sick leave) 

d) pracovního volna bez náhrady mzdy 

e) studijního volna 

f) jestliţe v daném pracovním dni byl vyslán na pracovní cestu a obdrţel od 

zaměstnavatele stravné 

g) jestliţe se zaměstnanec zúčastnil vzdělávací akce, v jejímţ rámci obdrţel 

stravu odpovídající hlavnímu dennímu jídlu. 

 

4. Cafeterie 

  Zaměstnanec si můţe nechat přesunout libovolnou měsíční sráţku ze mzdy, od 

zaměstnavatele dostane vţdy ekvivalent této částky, maximálně však 300,- czk za 

měsíc.  

 

5. Pracovní volno při krátkodobé nemoci (Sick day)  

 V případě krátkodobé nemoci si můţe zaměstnanec zaţádat o pracovní volno s 

náhradou mzdy, tzv. "Sick Day". "Sick Day" je benefitem zaměstnance, který není 

nárokový a který musí být schválen nadřízeným. Zaměstnanec můţe čerpat "Sick Day" 
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nejvýše v rozsahu 2 dny za měsíc, přičemţ roční maximum je 6 dnů. Pakliţe je "Sick 

Day" patřičně schválen, není nutné doručení potvrzení od lékaře o nemoci zaměstnance. 

 

6. Dovolená 

 Kaţdý zaměstnanec můţe vyuţít benefit 5 dnů dovolené nad rámec zákonné 

dovolené. Běţný zákonný nárok zaměstnance na dovolenou jsou 4 týdny (20 dnů) a 

Organizace dává svým zaměstnancům k dispozici další 1 týden (5 dnů) dovolené nad 

rámec. Nárok můţe být poměrně zkrácen v případě, ţe zaměstnanec pracuje na 

zkrácený úvazek nebo byl přijat do zaměstnání v průběhu roku. 

 

7. 13. Plat při splnění základních výkonových kritérií 

 

8. Ţivotní pojištění plně hrazené zaměstnavatelem 

 Při vzniku poměru na dobu neurčitou vzniká zaměstnanci nárok na ţivotní 

pojištění hrazené zaměstnavatelem a končí ukončením pracovního poměru, nástupu na 

mateřskou, příp. Rodičovskou dovolenou, nicméně po návratu je však obnoven.  

Příspěvek zaměstnavatele není vázán na příspěvek zaměstnance, podléhá tedy zdanění a 

participace zaměstnance na tomto benefitu není zcela nulová. 

 

9. Program podpory při studiu 

 Kaţdý zaměstnanec, který má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, si můţe 

zaţádat o studijní volno a finanční podporu při studiu. Ţádost je nenároková. 

Zaměstnavatel můţe zaměstnanci přispívat aţ 70% školného, maximálně však do výše 

70 000 Kč za 12 měsíců na základě dohody o podpoře při studiu. Příspěvek je 

zaměstnanci uhrazen po 12 měsících od ukončení takového studia, které bylo sjednáno 

v Dohodě o podpoře při studiu. Zaměstnavatel dále můţe zaměstnanci udělit studijní 

volno s náhradou mzdy ve výši maximálně 2 dnů za semestr (6 měsíců studia).  
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10. Baby-sitting 

 Zaměstnankyně po mateřské dovolené, která nastoupila zpět do pracovního 

poměru, můţe poţádat o příspěvek na tzv. Baby-siting. Příspěvek se vyplácí na základě 

řádně podepsané smlouvy o péči o dítě nebo po předloţení účtu o zaplacení pobytu 

dítěte ve školce. Měsíční příspěvek je roven 70% zaplacené sluţby, maximálně však 

7.000,- Kč a je předmětem pojištění a daně z příjmu fyzických osob (v případě 

částečného úvazku je příspěvek poměrně upraven – poloviční úvazek = 70%, max. 

3.500,- Kč). Příspěvek se vyplácí maximálně do 3 let věku dítěte. 

Příspěvek na hlídání můţe být vyplacen, i pokud osobou, která hlídání zajišťuje, je 

osoba blízká (např. babička, dědeček, tchýně, tchán atd.). Za osobu blízkou v tomto 

případě není povaţovaná matka ani otec daného dítěte. 

Benefit není nárokový. 

 

11. Zaměstnanecký charitativní fond 

 Dobročinnost má v organizaci dlouholetou a silnou tradici. Zaměstnanecký 

charitativní fond je toho důkazem. Zaměstnanci mohou do fondu přispívat 

prostřednictvím pravidelné sráţky ze mzdy, případně mohou přispět jednorázovou 

částkou na konto fondu. 

 

12. Doplatek mzdy v dlouhodobé pracovní neschopnosti 

V případě dlouhodobé nemoci trvající více neţ 30 po sobě jdoucích dnů můţe 

zaměstnanec poţádat o doplatek mzdy v době dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

Pracovní neschopnost musí být doloţena lékařským potvrzením o počátku a trvání resp. 

ukončení pracovní neschopnosti. Doplatek je roven rozdílu mezi výší nemocenské a 

75% základní hrubé mzdy a maximální celková doba poskytování doplatku je 12 

měsíců v období 5 let. 

V případě pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství můţe být přiznán 

zaměstnankyni doplatek maximálně po dobu 3 měsíců, nejdéle však do nástupu na 

mateřskou dovolenou. Doplatek mzdy není nárokový. 

 



44 

 

13. Program pracovních výročí  

 Zaměstnanci si mohou vybrat dárek k významným kariérním jubileím. Smyslem 

programu je poděkovat zaměstnancům za nasazení a příspěvek k prosperitě obchodních 

aktivit. Zaměstnanci si tak budou moci připomenout důleţité momenty své kariéry. 

Nárok mají pracovníci, kteří slaví páté pracovní výročí či kaţdé další jubileum, jeţ je 

násobkem pěti. 

 

14. Příspěvek na penzijní připojištění 

Zaměstnanci, kteří uzavřou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

či o doplňkovém penzijním spoření s penzijním fondem, mohou dostat příspěvek 

zaměstnavatele. Organizace svým zaměstnancům přispívá stejnou částkou, jakou si 

spoří zaměstnanec aţ do výše tří procent měsíční mzdy. 

 

15. Nadstandardní lékařská péče 

 Soukromá lékařská klinika poskytuje zaměstnancům korporace, stejně jako 

mnoha dalším firmám privátní péči, kterou hradí zaměstnavatel. Nárok vzniká 

zaloţením hlavního pracovního poměru a zaniká ukončením tohoto poměru. Tuto 

privátní péči specialistů můţe vyuţít i rodina zaměstnance, která si však jiţ péči hradí 

sama. Tuto péči ocení sám zaměstnavatel, neboť čekací lhůty u těchto lékařů jsou 

minimalizovány. 

 

16. Zaměstnanecký tarif, zákaznická karta do hypermarketu apod. 

 

17. Ostatní odměny 

  Ne všichni zaměstnanci mohou vnímat tento subjektivní postoj stejně, ale jistá 

forma odměny to je. Do této kategorie řadím výhody spojené s náplní práce – prestiţní 

účast na některých rozhodovacích procesech, zvýšenou osobní pravomoc rozhodování, 

moţnost preferenčního osobního růstu, komunikační školení a další. 
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3.5 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST  

  Obecnou teorii společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility – 

dále jen CSR) je moţno charakterizovat jako dobrovolnou účast organizace, chovat se 

zodpovědným způsobem v rámci podnikatelského prostředí, ve kterém působí.  

Analyzovaný podnik cítí zodpovědnost za prostředí, ve kterém podniká a přístup 

k odpovědnému podnikání a udrţitelnosti navazuje na historické kořeny. Organizace 

sleduje dopady svého působení zejména v oblasti sociální, ekonomické a v oblasti 

ţivotního prostředí. 

Má odpovědnost za prostředky, se kterými hospodaří a tak za pozornost stojí témata 

spojená s etickým a transparentním přístupem a jednání podniku se řídí etickým 

kodexem, který zahrnuje principy chování, se kterými se dennodenně potýkají 

zaměstnanci. Přispívají tak k firemní kultuře. 

 

Partnerství s nadacemi 

  Nadace přispívá k ekonomickému rozvoji a zlepšení ţivota nízko příjmových 

komunit. Česká divize se na stejnou problematiku zaměřuje jiţ dlouhodobě a 

spolupracuje s neziskovými partnery a snaţí se veřejné finanční zodpovědnosti a 

gramotnosti. Cílem je pomáhat zejména znevýhodněným dětem a současně přispívat 

k rozvoji České republiky jako země, jejímiţ stěţejními hodnotami jsou vzdělanost a 

odpovědnost. 

 

Dobrovolnictví 

  Zaměstnanci jsou do filantropických iniciativ zapojováni aktivně. Jiţ od roku 

2001 se kaţdoročně zapojují zaměstnanci do aktivit neziskových organizací (zahrnuje 

pomoc v dětských domovech při opravách, úklidech, přípravách dětských dnů, 

ochranářských prací apod.). Absence zaměstnance na pracovišti je odměněna stejným 

způsobem jako přítomností. 
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Zaměstnanecký charitativní fond 

  Do Zaměstnaneckého charitativního fondu +přispívají zaměstnanci jak 

jednorázově, tak pravidelnými sráţkami ze mzdy a kaţdý vklad navýší zaměstnavatel 

ekvivalentní částkou. Zaměstnanci poté sami určí účel financování. Tuto podporu 

mohou ţádat všechny nestátní neziskové organizace.  

3.6 DALŠÍ MOTIVAČNÍ NÁSTROJE 

  Motivační nástroje, které zaměstnanci nemusí být striktně chápány jako odměny, 

jsou v této korporaci ve velké míře. Zahrňme sem například informovanost 

zaměstnance. Dobře informovaný zaměstnanec cítí sounáleţitost s firmou a také to, jak 

je pro firmu důleţitý. To probíhá pomocí Townhall meetingů. Prezentují se minulé 

výsledky, cíle a vize korporace a samozřejmě se klade důraz na poděkování 

zaměstnancům za dobře odvedenou práci. Nicméně poděkování nemá obecný charakter, 

ale vyzdvihují se opravdu ta oddělení, která dosáhla skvělých výsledků, coţ 

sounáleţitost zaměstnance podpoří. 

 

Kaţdý měsíc je také interně rozeslán tzv. Legal Bulletin, interní magazín, který 

prezentuje různé novinky. Jedná se o společenskou odpovědnost firmy, dobrovolnictví, 

filantropii, soutěţe a další uskutečněné kroky.  

 

Soutěţe vypsané pro celé call centrum.  

3.7 SOUČASNÉ ODMĚŇOVÁNÍ VE VYBRANÉM PODNIKU 

  Nástin současného odměňování, v této kapitole podrobím rozsáhlejší prezentaci. 

 

  Základní mzda zůstane dle poţadavku Human Resources (dále jen HR) 

neměnná a v predikčních modelech budeme kalkulovat s částkou 10 000,- CZK – tato 

částka je smýšlená. 
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V rámci incentiv máme jisté pole volnosti, které maximálně vyuţijeme. Abychom 

zjistili, kde jsou slabá místa, musíme plně pochopit aktuální proces odměňování a 

následně aplikovat výsledky z dotazníkového šetření a z vlastních zkušeností do 

predikčního modelu tak, aby měla fluktuace degresivní trend. 

 

  Celý proces odměňování zahrnuje to, jak operátor řeší klientův servisní 

poţadavek – kvalita poskytnutého servisu, profesionalita, přístup operátora, trpělivost a 

spokojenost klienta. Jestliţe je poţadavek vyřešen dle interních procedur, operátor 

navazuje prodejní částí hovoru, která je pro něj stejně důleţitá jako část předchozí. 

V případě neúspěšného prodeje se operátorovi počítá alespoň nabídka produktu/sluţby 

(tzv. Eligibility offer rate, dále jen EOR, jako sledovaný ukazatel, viz níţe). V případě 

úspěšného prodeje je operátorovi přičten počet bodů dle typu a velikosti 

produktu/sluţby. Celkový počet bodů za měsíc je sečten a vynásoben cenou za bod. 

Cena bodu je variabilní, a určuje ji EOR - kolikrát operátor nabídl produkt/sluţbu (není 

povinností nabízet na kaţdém hovoru, nicméně cílem je mít 65% EOR) – tento ukazatel 

je samozřejmě sníţen o hovory, neprodejní (na určitých typech hovorů se nesmí nabízet, 

případně klient ani nemá moţnost ţádné nabídky z různých důvodů a operátor tak 

nabídnout ani nemůţe). V případě, ţe není za měsíc splněný cíl EOR (u operátorů, kteří 

splňují prodeje, tzv. sales - prodeje, není EOR sledovaným ukazatelem a mohou být pod 

cílem), jsou automaticky operátorovi přiděleny odpolední směny (odpolední a noční), a 

klesá tak cena za jeden bod. Operátor, který prodejní cíle plní, má více ranních směn a 

vyšší cenu za bod. 

V rámci EOR není plánovaná změna. 

 

Variabilní sloţka je tedy vyplácena na základě počtu bodů. Počet nasbíraných bodů 

však můţe být sníţen v případě vyšší chybovosti, nesplnění stanovených cílů, nebo 

nekorektního prodeje - jakékoliv odchýlení od interních procedur je sankcionováno. 

Bohuţel však současný model nenabízí za splnění daných hranic bonusy, na coţ je ze 

strany operátorů pohlíţeno negativně. 
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Nyní zahrnuje variabilní sloţka: 

 Vyplacené body za prodaný produkt X, 

 Vyplacené body za prodanou sluţbu Y, 

 Denní responsibilita. 

 

Pro účely této práce není charakter produktu či sluţby stěţejní. 

 

Při nesplnění cílů je strţeno: 

 Průměrná délka hovoru (AHT), strţeno 10%, 

 Vyřešení klientova poţadavku na jednom hovoru (FCR), strţeno 10%, 

 Dotazníkové šetření a zpětná vazba (Email survey), strţeno 10%, 

 Nekorektní prodej (missel), strţeno 5%, 

 Hodnocení hovorů (Random rehearing – randomizační hovory, incident rate), 

variabilní strţení. 

 

Výše variabilní sloţky ovlivňuje také responsibilita, coţ je denní odměna operátora, 

kterou získává přítomností v práci a její výše závisí na pozici operátora a jeho seniority 

viz kapitola 3.7.4.4. 

 

3.7.1 Průměrná délka hovoru 

  Tzv. Average handle time (AHT) zahrnuje metriky average talk time (dále jen 

ATT) – doba hovoru a after call work time (dále jen ACW), doba zápisu po hovoru 

(jak dlouho trvá operátorovi, neţ je připravený obslouţit dalšího klienta). Metrika je 

ostře sledovaným ukazatelem. Aktuální cíl pro seniorního bankéře je 280 sec ATT a 20 

sec ACW. ATT je celková průměrná doba hovoru s klientem. Toto číslo jiţ zahrnuje 

ACW. 

Splnění těchto hranic není odměňováno, ale nesplnění AHT je sankcionováno – strţena 

procentuální část ze salesové sloţky mzdy dle toho, o kolik je hranice nesplněná. 
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ATT je metrika sledovaná na úrovni celého call centra. Délka hovoru totiţ ovlivňuje 

čekací dobu klienta v hlasovém systému, tzv. IVR (viz níţe), coţ má velký vliv na 

spokojenost klienta. Pokud call centrum trpí kapacitními obtíţemi, řada klientů čeká 

v hlasovém systému na obslouţení operátorem – současná situace.  

Opačnou situací je nadbytek operátorů, coţ sleduje tzv. occupancy – OCC, neboli míra 

obsazenosti vyjádřená procentuálně. Pokud operátor čeká na hovor příliš dlouho spolu 

s dalšími operátory (více neţ 5), je nutné tento čas vyuţít efektivněji. Úkolem 

managementu je zabezpečit, aby byla linka pokrytá tak, aby klienti nečekali v hlasovém 

systému a operátoři zase na hovor zbytečně dlouhou dobu. 

 

Interactive Voice Response (dále jen IVR) – automatický hlasový systém vyuţívaný 

v telekomunikačních sluţbách, který komunikuje s klientem bez přítomnosti operátora 

uţívaný v mnoha společnostech i celosvětově. Jedná se o předdefinované hlasové 

segmenty určené ke zjištění základních údajů o produktu a zodpovězení nejčastějších 

základních dotazů. Klienta identifikuje na základě registrovaného telefonního čísla. 

 

Jakmile nedosáhne seniorní operátor cíle ATT 280 sec., je mu automaticky strţeno 

10% - 20% z variabilní sloţky. Jedná se pouze o sankci bez moţnosti odměny. 

 

Servis score Senior Junior 6 - 9 Junior 4 - 6

ATT 280 310 410  

Tab. 1: Průměrná délka hovoru, zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro úplné pochopení této práce ještě doplním pojem Telephone service factor – TSF, 

coţ je „obsluţnost“, opět faktor sledovaný ve většině kontaktních centrech. Cílem je, 

aby klient nečekal v hlasovém systému IVR déle neţ 20 vteřin. Pokud není splněno, 

dochází k degresi TSF, coţ je procentuální vyjádření. Pokud ani jeden klient nečeká 

v hlasovém systému nad tuto stanovenou dobu, je automaticky 100%. Sledovaný 

ukazatel také hlavně u VIP klientely. 
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Kvůli kapacitním obtíţím se stává, ţe klesne TSF i pod alarmující hranici 30% a 

operátoři tak nejsou schopni odbavit takové mnoţství klientů. 

3.7.2 Vyřešení poţadavku na jednom hovoru 

  V řízení vztahů se zákazníky (customer relationship marketing – CRM) je 

stěţejní řešit poţadavek klienta správně, efektivně a na jednom hovoru – first call 

resolution (dále jen FCR) – zodpovědět informace kompletně, jasně, stručně a 

jednoduše, coţ působí i profesionálně. Pokud operátor nechce nebo nejeví zájem o 

precizní péči klienta, coţ je prioritní poţadavek organizace – mít spokojené klienty, 

vznikají tak další hovory a negativní hodnocení operátora pomocí dotazníkového šetření 

(mailem nebo SMS zprávou, viz email survey níţe).  

Pokud nejsou hovory z 75% řešeny na jednom hovoru, dochází k procentuálnímu 

strţení ze servisní sloţky operátora. Plnění cílové hranice 75% není nad rámec 

odměňována. 

V tuto chvíli sledovaným ukazatelem, při degresi pod 75%, je operátor sankcionován 

strţením 10% - 20% z variabilní sloţky. 

3.7.3 Dotazníkové šetření a zpětná vazba 

  Vybraným klientům je automaticky odeslána SMS nebo e-mailový dotazník 

s prosbou o hodnocení operátora. Vyloučeni jsou klienti, kteří volají opakovaně, nebo 

byl zaznamenán hovor v posledním kvartále. Klient má tak moţnost ohodnotit 

operátorův přístup a vyřešení poţadavku na stupnici 1 – 10, přičemţ 10 je vysoká 

spokojenost s operátorem a vyřešení poţadavku na jednom hovoru. V případě 

průměrného hodnocení pod hranicí 8, je strţena procentuální část z variabilní sloţky. 

Pokud má průměrné hodnocení 9 a výš, bonus nezískává. 

Jestliţe dojde k hodnocení 8 a níţe, zjišťuje se, kde operátor pochybil, příp. co mohl 

udělat navíc, aby byl klient spokojený. Klient má moţnost v dotazníku vyţádat zpětný 

hovor od TL pro dořešení poţadavku.  

 

Email survey, tedy dotazníkové šetření – generováno systémem automaticky na základě 

realizovaných aktivit v systému (například zrušení dané sluţby apod.). Vyřazeni jsou 
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automaticky klienti, kteří takový dotazník jiţ obdrţeli v předchozích 3 měsících, nebo 

pakliţe v rámci dotazníku zvolili variantu bez účasti takových šetření.  

 

Šetření zahrnuje dotazy typu: 

 „V souvislosti s jakým produktem jste nás kontaktoval především? 

 Jaký byl hlavní důvod telefonátu s produktem? 

 Jaký je důvod vaše hodnocení hovoru? 

 Jak jste byl celkově spokojen/ý se servisem na zákaznické lince? Ke své 

odpovědi použijte stupnici 10 bodů v následující tabulce. 

 Kolikrát jste kontaktoval zákaznickou linku pro vyřešení Vašeho požadavku? 

 Uveďte, proč si myslíte, že byl Váš požadavek vyřešen jen částečně, nikoliv zcela 

na jednom hovoru. 

 Co mohl udělat telefonní operátor navíc, aby zlepšil poskytnutý servis? 

 Přejete si být ještě kontaktován zákaznickou linkou a podrobněji prodiskutovat 

nevyřešený dotaz či požadavek?“ 

 Apod. 

 

Přičemţ stěţejní dotaz, potaţmo odpověď klienta je na otázku „Uveďte, jak jste byl/a 

spokojen/a s telefonním operátorem – celková péče poskytnutá telefonním operátorem“. 

 

Souhrnně, jednou měsíčně při hodnocení hovorů poskytne TL celkový feedback 

operátorovi. 

 

Způsob vyhodnocování dotazníků a následné sankce pro operátora jsou v současné 

chvíli poměrně náročné pro výpočet a prezentaci, a protoţe se na tomto modelu nebude 

výpočet ani způsob měnit, nebudu pro tyto účely práce dále demonstrovat. 

Strţení při průměrném hodnocení 8 a níţ je opět 10% - 20%.  
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V tuto chvíli, po sečtení AHT, FCR a Email survey můţe být operátorovi strţeno 

při nedodrţení výše uvedených hranic celkem 30% - 60% z variabilní sloţky.  

3.7.4 Hodnocení hovorů a kontrolní procesy  

  Hovor je hodnocen trenéry a team leadry. Kaţdý operátor má v měsíci 

ohodnoceno celkem 15 – 20 hovorů, avšak u kaţdého operátora se počet liší dle jeho 

aktuální chybovosti a seniority – čím vyšší chybovost a niţší seniorita, tím je vyšší 

počet kontrol. Model však nepočítá s tím, ţe pokud mají operátoři totoţný počet 

stejných chyb, a zároveň má jeden z nich ohodnoceno méně hovorů, automaticky má 

niţší procento chybovosti a v tom případě se můţe řadit do jiné kategorie chybovosti, 

tuto slabou stránku bohuţel nemáme moţnost ovlivnit. 

 

Procentuálním hodnocením je poslechnuto pět hovorů, tzv. random rehearing – 

systém generuje hovory náhodným/randomizačním způsobem.  

V rámci kontrol – tzv. incident rate je poslechnuto dalších 10 aţ 15 hovorů. Tyto 

hovory jsou přeposlechnuty na základě zapsaných aktivit u klienta operátorem – 

například nastavení/zrušení sluţby, informace k produktům, atd. Na základě těchto 

zápisů jsou vybrané operace (klíčové pro klienta i podnik) kontrolovány týmem trenérů. 

 

V rámci random rehearing – náhodných 5 hovorů, můţe operátor získat maximálně 

100% za hovor. Hodnotí se zejména: 

 

 Vedení hovoru,  

 Zdvořilost operátora, intonace hlasu, trpělivost, vstřícnost, diplomacie, empatie, 

 Vyřešení jeho poţadavku, uspokojení potřeb klienta, opatření do budoucnosti, 

 Dodrţení interních procedur a postupů, 

 Vyřešení poţadavku na první zavolání (FCR), 

 Korektnost nabídky (musí zahrnovat dvě výhody, zjištění důvodu nezájmu a 

argumentaci, pokud nezahrnuje, jedná se o tzv. Missel), 

 A další viz Příloha 1. 
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Pokud se hovor odchyluje od interních procedur a postupů, strhává se za kaţdou 

poloţku 5 – 55%, a v ojedinělých případech, při fatální chybovosti můţe dojít i 

k hodnocení 0% (většinou se jedná o citlivost dat a jejich moţné zneuţití – nedostatečné 

ověření klienta). 

 

 V rámci incident rate jsou obsaţeny typy hovorů, které vyţadují zvýšenou 

pozornost – ty samozřejmě taktéţ ovlivňují operátorovu mzdu, ale nejsou hodnoceny 

procentuálně. V případě pochybení operátora a nesplnění klientova poţadavku, 

nepotvrzení změny v systému, nebo nesprávného provedení a musí klientovi zpětně 

volat s opravou zápisu, hovor je ohodnocen tzv. Minorem (minoritní chyba), nebo 

Majorem (majoritní chyba) – pokud má dopad na klienta. Pro další účely této práce je 

členění minor a major nepodstatné. Těchto hovorů se poslouchá aţ 15 dle seniority a dle 

chybovosti operátora. 

 

  Současný model predikuje poslech maximálně 20 hovorů, z čehoţ 5 je 

hodnoceno procentuálně a zbylých aţ 15 hovorů hodnoceno v rámci kontrol 

(minor/major). Na základě procentuální chybovosti a počtu chyb vůbec, je pak dle 

tabulky operátor zařazen do kategorie, na základě které je mu strţeno aţ 40% 

z variabilní sloţky:   

IR chybovost sales

1 0% 5%

2 0 - 0,5% 0%

3 0,6 - 1% -10%

4 1,1 - 2% -25%

5 2% -40%  

Tab. 2: chybovost, Zdroj: vlastní zpracování  

 

Hodnocení hovorů minor/major má vyšší váhu, neţ procentuální hodnocení v rámci 

random rehearing, opět pro účely práce není potřeba detailnějšího popisu, směrodatné 

jsou aktuálně výše procentuálních sankcí. 
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Procenta se odečítají od celkového počtu bodů, nikoliv od vyplácené částky – viz 

Konkrétní příklad. 

 

U listopadových (2015) dat můţeme analyzovat, kolik operátorů bylo v jakých 

skupinách: 

 

 IR 1 = 7 operátorů (23%) 

 IR 2 = 7 operátorů (23%) 

 IR 3 = 7 operátorů (23%) 

 IR 4 = 4 operátoři (13%) 

 IR 5 = 5 operátorů (16%) 

 

Dle tabulky výše můţeme porovnat zařazení a strhávání u jednotlivých operátorů. 

Operátoři, kterým bylo strháváno, byli z 65% juniorními (do 12 měsíců). 

3.7.4.1 Produkt X, služba Y 

  Juniorní bankéř má cíl 0,9 produktu X a 0,9 sluţby Y, seniorní bankéř pak 1,1 X 

a 1,1 Y. Z plánu jsou odečteny meetingy, školení, návštěvy lékařů a jiné absence. 

 

Nabídka jak produktu X tak sluţby Y musí splňovat korektnost nabídky, v takovém 

případě se jedná o tzv. Missel. Korektní nabídka musí splňovat: 

 

 Sdělení alespoň dvou výhod produktu/sluţby, 

 Zjištění důvodu případného nezájmu, 

 Cílená argumentace, 

 Opakovaná nabídka. 
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V rámci misselu jsou odečteny body za prodaný produkt + 5% z celkového počtu 

nasbíraných bodů. Za kaţdý další missel jsou strţena 3%. 

3.7.4.2 Incall proactive offer rate 

  Protoţe je cílem podniku spokojenost klienta a prodeje operátora, je na denní 

bázi sledováno, jak produkty a sluţby operátor nabízí. 

 

Offer rate je procentuální vyjádření počtu nabídek, které operátor učinil celkově. 

Oproti EOR se liší tím, ţe jednomu klientovi můţe operátor nabídnout aţ 4 produkty 

(sluţba X, 3 typy produktu Y). Z toho důvodu můţe být offer rate nad 100%. 

EOR je procentuální vyjádření nabídek, bez ohledu na to, kolik nabídek proběhlo u 

jednoho klienta, ale kolikrát měl moţnost celkově nabídnout a reálně nabídl. 

Konkrétním příkladem můţe být následující tabulka: 
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Operátor 1 15 7 47% 3 1 33%

Operátor 2 22 18 82% 1 0 0%

Operátor 3 18 11 61% 4 1 25%

Operátor 4 29 9 31% 2 2 100%  

Tab. 3 EOR, zdroj: vlastní zpracování 

 

Operátor, který neplní produktový plán produktu X, nebo sluţby Y je EOR důleţitý a 

cíl je: 

 EOR produktu X – 60% 

 EOR sluţby Y – 70%. 
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3.7.4.3 Responsibilita 

  Responsibilita neboli denní odměna operátorovi v rámci variabilní sloţky, 

přičtená na základě přítomnosti na směně a výše je rozdílná u operátorů, kteří obsluhují 

anglicky hovořící klientelu či nikoliv. 

Hodnoty uvedené v tabulce jsou smýšlené a nelze je povaţovat za reálné. 
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Junior 4 - 9 CZK 10000 CZK 210 CZK 290

Senior 10 - 21 CZK 10000 CZK 220 CZK 300

Senior 22 - 27 CZK 10000 CZK 230 CZK 310

Senior 27+ CZK 10000 CZK 240 CZK 320

Shift supervisor CZK 10000 CZK 450 CZK 540

Shift supervisor 

12+ on position CZK 10000 CZK 480 CZK 570  

Tab. 4 Responsibilita, zdroj: vlastí zpracování 

 

Současný model se neřídí úplně metodou cukru a biče – operátor je spíše ve 

stresu, neţ ţe by si mohl být jistý, ţe budou plně vyplacena incentiva, neboť při zjištění 

jakékoliv chybovosti dochází ke strhávání z platu, coţ můţe vést k frustraci, 

demotivaci, stresu na pracovišti, coţ zvyšuje fluktuaci. 

Dle mého názoru je model krátkozraký, měl by být více motivační, zahrnovat více 

kritérií. Na obor, ve kterém instituce působí, je model aţ moc jednoduchý a striktní. Má 

spíše slabé stránky, neţ silné, ovšem jedná se o subjektivní názor, vše ověříme 

v dotazníkovém šetření. Pokud se má domněnka potvrdí, jsou zde příleţitosti, které 

vyuţijeme v predikčním modelu.  
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3.7.5 Ocenění – mimořádné příplatky 

3.7.5.1 Prodejní soutěže 

  Tzv. Awards zahrnují prostředky, které mohou být vyplaceny v rámci 

zlepšených výsledků na úrovni operátorů. Sales manager, resp. trenér můţe motivovat 

zaměstnance v rámci měsíčních soutěţí. Rozpočet na kaţdou soutěţ, kterou můţe trenér 

poskytnout je aţ 10 000,- czk.  

Takových soutěţí probíhá ročně v průměru 6. 

3.7.5.2 Ostatní ceny a bonusy 

 Top seller – odměna je vyplacena operátorovi s nejvyšší úspěšností prodejů za 

předpokladu splnění korektnosti nabídky. 

 Top sales jumper – V rámci sales score největší rozdíl oproti minulému měsíci, 

zároveň musí plnit sales score nad 75%. 

 Top save rate – nejvyšší procento plnění v rámci záchrany produktů a sluţeb. 

 Top save rate jumper – V rámci save rate největší rozdíl oproti minulému 

měsíci. 

Tyto sloţky jsou vypláceny orátorovi, aniţ by spadali do kategorie 

3.7.6 Konkrétní příklad  

  Pro shrnutí uvedu konkrétní příklad – nejde o částky, nýbrţ o systém vyplácení. 

Předpokládejme, ţe operátor 12 měsícem na zákaznické lince a neobsluhuje anglicky 

hovořící klienty, za měsíc odpracoval 16 dní, získal 900 bodů za prodej produktu X a 

sluţby Y. 

Kalkulujme s cenou za jeden bod 20 CZK, i kdyţ je tato hodnota opět smyšlená. 

 

Základní mzda: 

10 000,- CZK  

Responsibilita: 
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16 dní * 220 CZK = 3520,- CZK  

Variabilní sloţka: 

900 bodů * 15 = 13 500,- CZK 

Chybovost: 

IR 3 = -10% = 900 bodů – 90 bodů = 90 * 20 = - 1 800,- CZK  

Mimořádné příplatky: 

2000,- CZK 

 

Výpočet:  

10 000 + 3520 + 13 500 – 1 800 + 2000 = 27 220,- CZK. 

3.8 EMPIRICKÝ VÝZKUM 

3.8.1 Dotazníkové šetření 

  Dotazník bude respondentům předloţen v rámci výzkumu diplomové práce. 

Obsahuje dotazy týkající se aktuálního hodnocení, aktuálního postoje managementu 

k hodnocení a odměňování, benefitů, míry jejich významnosti pro pracovníky, jejich 

povaha a další. 

Data získaná šetřením na předpokládaném vzorku – 45 respondentů a sumarizace 

výsledků povede k naplnění dílčího cíle. 

Konkrétně na základě získaných dat bude realizována analýza, navrhnuté změny a 

aplikace pilotního modelu a stanoveny závěry. 

Odmněňování je velmi subjektivní záleţitostí. Otázky se člení na vzájemně související 

oblasti. Tykací kultura organizace je aplikována i na tomto šetření. 

Z důvodu vysoké fluktuace obsahuje dotazník otázky rozdělující operátory na 

zaměstnance ve zkušební době – juniorní bankéře a seniorní, coţ má pro nás také 

vypovídající hodnotu, ke všem zaměstnancům samozřejmě přistupujeme stejně, ale 

váha dotazníku od zaměstnance který je ve společnosti déle neţ 3 roky je jiná, neţ od 

zaměstnance působící ve společnosti 5 měsíců. 
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3.8.2 Technika sběru dat 

  Vybranou technikou je dotazníkové šetření, na které respondent odpovídá 

v elektronické, nebo tištěné verzi a to bez přítomnosti tazatele. Aplikovány byly 

elektronické dotazníky. Podstatná je teoretická smysluplnost a praktický význam, proto 

jsou otázky cíleny k výsledku šetření. 

Otázky jsou z větší části uzavřené, ale obsahuje i dotazy otevřené. Vyplnění dotazníku 

bylo anonymní a dobrovolné, operátoři si však byli plně vědomi, ţe aktivní účast můţe 

mít za následek zlepšení podmínek a tak se výsledku zúčastnilo 100% respondentů 

včetně 12%, kteří čerpali dovolenou nebo byli v pracovní neschopnosti. 

 

Výběr vzorku 

Výběr vzorku, resp. Skupiny jsem nezuţovala, pro práci jsou vybráni respondenti 

z oddělení zákaznických sluţeb, které trpí vysokou fluktuací, proto musí zbývající 

operátoři mít nařízené přesčasy, coţ můţe být velmi vyčerpávající, demotivující a můţe 

přispívat i k degresi produktivity. 

3.8.3 Dotazník a analýza získaných dat 

V grafickém znázornění zobrazím jen stěţejní odpovědi, které ovlivňují návrhovou část 

této práce. Některé otázky měly větší váhu a byly podstatnější, a zejména s těmi 

budeme pracovat. 

 

OBLAST OSOBNÍ / IDENTIFIKAČNÍ 

Jsi muţ nebo ţena? 

 Muţ – 65% 

 Ţena – 35% 

 

Jak dlouho si pracoval/a u posledního zaměstnavatele?  

 Tohle je můj první zaměstnavatel – 29% 

 0 – 1 rok – 14% 
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 2 – 3 roky – 36% 

 Nad 3 roky – 21% 

 

Obr. 3: Jak dlouho jsi pracoval/a u posledního zaměstnavatele?, zdroj: vlastní zpracování 

 

Call centrum je více neţ 60% tvořeno muţi. Hodně vyváţeným ukazatelem byly reakce 

na odpracované roky u posledního zaměstnavatele – zhruba polovina respondentů 

pracovala u posledního zaměstnavatele do 2 let,  ¼ nad 2 roky a pro poslední kvartil je 

tato společnost prvním zaměstnavatelem.  

 

Rozhodující faktor při volbě zaměstnavatele pro mne byl (seřaď dle důleţitosti a 

vepiš ke kaţdé moţnosti číslo 1 – 5, přičemţ 1 je nejvíce důleţitá a 5 nejméně): 

 Finanční nabídka – 85,7% 

 Prestiţ a image zaměstnavatele – 78,6% 

 Lokalita – 42,9% 

 Péče podniku o své zaměstnance – 42,9% 

 Jiné, prosím uveďte – 7,1% 

29%

14%
36%

21%

Jak dlouho jsi pracoval/a u posledního 

zaměstnavatele?

Tohle je můj 

první 

zaměstnavatel
0 - 1 rok

2 - 3 roky

nad 3 roky
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Obr. 4: Rozhodující faktor při volbě zaměstnavatele pro mne byl.., zdroj: vlastní zpracování 

 

Krajní teorie o tom, ţe lidé pracují pouze pro peníze, potvrzuje reakce zaměstnanců. 

Neméně je pro ně důleţitá i prestiţ firmy, pro kterou pracují a mohou být tak hrdí na 

svého zaměstnavatele. 

V kategorii Jiné, prosím uveďte, byly reakce: „kariéra;seberealizace;bral jsem 

cokoliv;zájem o tento obor“. 

 

Jak dlouho působíš v této organizaci? (zohledni zkušební dobu) 

 0 - 3 měsíce – 19% 

 4 - 11 měsíců – 38% 

 1 - 2 roky – 11% 

 3 roky a déle – 32% 

85,70%

78,60%

42,90%

42,90%

7,10%

Finanční nabídka

Prestiţ a image zaměstnavatele

Lokalita

Péče podniku o své zaměstnance

Jiné
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Obr. 5: Jak dlouho působíš v této organizaci? (zohledněni zkušební dobu), zdroj: vlastní zpracování 

 

Z pracujících osob déle neţ 3 roky ve společnosti je 7 muţů a 4 ţeny. Zajímavé je, ţe 

operátorů na pozici 1 – 2 roky je 11%, ale operátorů na pozici 3 roky a déle je přes 30%. 

 

OBLAST BENEFITŮ 

Do jaké míry jsi spokojen/a s motivačním programem organizace, ve které 

pracuješ? (myšleny jsou benefity poskytované zaměstnavatelem) 

 Velmi spokojen/a – 61% 

 Spokojen/a – 34% 

 Nespokojen/a – 4% 

 Velmi nespokojen/a – 1% 

19%

38%11%

32%

Jak dlouho působíš v této organizaci? 

(zohledněni zkušební dobu)

0 - 3 měsíce

4 - 11 měsíců

1 - 2 roky

3 roky a víc



63 

 

 

Obr. 6:Do jaké míry jsi spokojen/a s benefity poskytované zaměstnavatelem?, zdroj: vlastní zpracování 

 

Ţádný z respondentů neodpověděl negativně na spokojenost s benefity poskytované 

zaměstnavatelem, přitom reagovalo 100% respondentů. Zaměstnanci si tedy uvědomují 

pestrou škálu benefitů, coţ můţe být pro mnohé silným motivem a určitě to má vliv při 

rozhodování, neboť reálná hodnota, kterou získává zaměstnanec na benefitech není 

zanedbatelná. Je moţné, ţe široká škála benefitů udrţuje zaměstnance na pracovních 

pozicích, i kdyţ nejsou spokojeni právě kvůli vysoké přidané hodnotě. 

Vyberte 5 nejdůleţitějších benefitů a kaţdý ohodnoť dle důleţitosti (číslo 1 – 5, 

přičemţ 1 je nejvíce důleţitá a 5 je nejméně) 

 

 Zaměstnanecký účet a operace na něm bez poplatků – průměrná známka 3 

 Zaměstnanecké osobní půjčky - průměrná známka 3 

 Stravné - průměrná známka 1 

 Cafeterie - průměrná známka 3 

 Pracovní volno při krátkodobé nemoci (sick days) - průměrná známka 2 

 13. plat při splnění základních výkonových kritérií - průměrná známka 1 

 Ţivotní pojištění plně hrazené zaměstnavatelem – průměrná známka 5 

 Program podpory při studiu - průměrná známka 5 

61%

34%

4%

1%

Do jaké míry jsi spokojen/a s benefity poskytované 

zaměstnavatelem? 

Velmi spokojen/a

Spokojen/a

Nespokojen/a

Velmi nespokojen/a
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 Baby-sitting – průměrná známka 5 

 Zaměstnanecký charitativní fond - průměrná známka 5 

 Doplatek mzdy v dlouhodobé pracovní neschopnosti – průměrná známka 5 

 Příspěvek na penzijní připojištění - průměrná známka 4 

 Nadstandardní lékařská péče – průměrná známka 3 

 Zaměstnanecký tarif, zákaznická karta do hypermarketu - 3 

 

SOUNÁLEŢITOST 

Zohledňuje nadřízený Tvůj názor při rozhodování? 

 Ano – 7,7% 

 Spíše ano - 28% 

 Ne – 59,2% 

 Spíše ne – 5,1%% 

 

Co Tě nejvíce v současném zaměstnání naplňuje?  

Odpovědělo pouhých 48% zaměstnanců. Odpovědi byly různorodé a nebyly iterovány. 

Pro příklad uvádím některé: „plnění produktového plánu; peníze; výhra v soutěži; 

kariérní postup; servisní score nad 100%, nic mne nenaplňuje“ atd. 

 

STRES NA PRACOVIŠTI 

Jak často se během typického pracovního týdne cítíš ve stresu? 

 Vůbec – 14% 

 Občas – 21% 

 Často – 65%

 

  Povaha práce a dodrţování interních procedur je stresující, jedná se o pracovní 

zařazení, jedná se o vysokou psychickou koncentraci. Totoţnou otázku obsahoval VOE 

dotazník v roce 2015, kde byly výsledky jiné – 42% bylo ve stresu občas, 31% vůbec a 

často bylo ve stresu pouze 27%. Změněný poměr stresu na pracovišti můţeme přikládat 
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samotné fluktuaci (v roce 2015 bylo 57% jiných hodnotitelů) nebo také tomu, ţe jsou 

kapacitní obtíţe řešeny přesčasem. Více nám napoví další odpovědi dotázaných. 

 

ZAMĚSTNÁNÍ 

Jsi spokojen/a se svým zaměstnáním? 

 Ano – 23% 

 Spíše ano – 8% 

 Ne – 38% 

 Spíše ne – 31% 

 

 

Obr. 7:Jsi spokojen/a se svým zaměstnáním?, zdroj: vlastní zpracování 

 

  Překvapujícím a nebezpečným číslem mohou být pro management výsledky 

z této otázky. Proč 69% ještě stále pracuje na této pozici, kdyţ nejsou se svým 

zaměstnáním spokojeni? Mohou za to benefity? Aktuální ne/zaměstnanost? K 31. 3. 

2016 byl podíl nezaměstnanosti (uchazeči ve věku 15 – 64 let) v Jihomoravském kraji 

6,87% (Brno-město 7,54%), coţ je sníţení proti konci roku 2015 o 1,05 procentního 

bodu (Brno-město o -0,7%) a k témuţ dni bylo v evidenci o zaměstnání 47 521 muţů - 

číslo je očištěno o zdravotně postiţené (Brno-město 19 390 uchazečů včetně zdravotně 

23%

8%

38%

31%

Jsi spokojen/a se svým zaměstnáním?

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne
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postiţených). Zároveň nabízely Úřady práce celkem 10 047 volných pracovních míst, 

včetně analyzovaného podniku. Zároveň sledujeme progres této cifry oproti loňskému 

roku stejného období (Integrovaný portál MPSV, 2016). 

 

Management by neměl realizovat akční kroky aţ při vysoké fluktuaci, ale implicitně 

zabránit nespokojenosti zaměstnanců a co nejvíce ji eliminovat. 

 

Uvaţuješ o změně zaměstnavatele? 

 Ano – 14% 

 Spíše ano – 36% 

 Ne – 43% 

 Spíše ne – 7% 

 

Obr. 8:Uvaţuješ o změně zaměstnavatele?, zdroj: vlastní zpracování 

 

 Převaţující většina potvrzuje myšlenku, viz výše – operátoři nejsou spokojeni, 

ale nové zaměstnání nehledají. 36% o změně spíše uvaţuje, ale polovina z nich není 

zcela rozhodnutá. Pokud by v následujících dvou měsících opustilo své pozice 20% 

operátorů a víc, mohlo by se jednat o selhání managementu, zbylí operátoři by pracovali 

stále přesčas a jejich nespokojenost by se prohlubovala, coţ by zvyšovalo fluktuaci. 

14%

36%
43%

7%

Uvaţuješ o změně zaměstnavatele?

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne
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Protoţe se však dlouhodobě nedaří naplnit kapacitu call centra, přikládám změně 

způsobu odměňování vysokou prioritu. 

 

Je výše Tvé mzdy důvodem k změně zaměstnavatele? 

 Ano – 18% 

 Spíše ano – 18% 

 Ne – 26% 

 Spíše ne – 38% 

 

Obr. 9:Je výše Tvé mzdy důvodem k změně zaměstnavatele?, zdroj: vlastní zpracování 

 

Další klíč k tajence můţe být 60% negativních odpovědí, ţe výše mzdy není důvodem 

změny. Opačný názor zastává 36% jedinců.  

 

ODMĚŇOVÁNÍ A HODNOCENÍ 

Jsou Ti hodnotící kritéria dobře srozumitelná a znáš je? 

 Ano – 57% 

 Spíše ano – 19% 

 Ne – 7% 

20%

20%

30%

30%

Je výše Tvé mzdy důvodem k změně zaměstnavatele?

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne
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 Spíše ne – 18% 

 

Obr. 10:Jsou Ti hodnotící kritéria dobře srozumitelná a znáš je?, zdroj:vlastní zpracování 

 

Systém hodnocení by měl být srozumitelný pro všechny zaměstnance, dle průzkumu 

však negativně odpovědi pouze ti zaměstnanci, kteří jsou na pracovní pozici 1 – 3 

měsíce. 

 

Myslíš, ţe je hodnocení v tvém zaměstnání spravedlivé? 

 Ano – 14% 

 Spíše ano – 22% 

 Ne – 49% 

 Spíše ne – 15% 

 

Majortiní část je přesvědčena, ţe současný systém odměňování je nastavený nesprávně. 

Reakce na tuto otázku jsou pro mne stěţejními, potvrdila se tak domněnka a s novým 

systémem odměňování by mohl vzrůst optimismus. 

 

Myslíš si, ţe jsi za svou dobře odvedenou práci dostatečně ohodnocen/a? 

57%

19%

7%

18%

Jsou Ti hodnotící kritéria dobře srozumitelná a znáš je?

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne
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 Ano – 14% 

 Spíše ano – 36% 

 Ne – 43%

 Spíše ne – 7%  

 

Obr. 11:Myslíš si, ţe jsi za svou dobře odvedenou práci dostatečně ohodnocen/a?, zdroj: vlastní zpracování 

 

Moţná skryté vysvětlení, proč jsou nespokojení operátoři stále na svých pracovních 

pozicích, celých 50% je spokojeno s ohodnocením za vykonanou práci. Tzn., ţe za 

případnou chybovost jsou strhávány nemalé částky, ovšem pořád je vyplacená částka 

dostatečným motivátorem. 

 

Jestli máš návrhy na změny v současném systému výhod, prosím popiš je: 

 

Konkrétní praktické návrhy příliš zmíněny nebyly. Jednalo se o odpovědi obecného 

charakteru, typu: „méně postihů; benevolentnější hodnocení“ apod. 

Ve většině případů byly odpovědi směřovány na striktní strhávání finančních 

prostředků. 

 

14%

36%
43%

7%

Myslíš si, ţe jsi za svou dobře odvedenou práci dostatečně 

ohodnocen/a?

Ano

Spíše ano
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PRODUKTIVITA 

Jak snadno jsou cíle splnitelné? 

 Snadno 

 Spíše snadno 

 Obtíţně 

 Spíše obtíţně 

 

MOTIVACE

Myslíš si, ţe jsi od svého nadřízeného dostatečně motivován/a? 

 Ano – 28% 

 Spíše ano – 41%  

 Ne – 12%

 Spíše ne – 19% 

 

Co Tě nejvíce v současném zaměstnání naplňuje? Seřaď dle důleţitosti (1 – 

naprosto naplňuje, 5 – vůbec nenaplňuje): 

 Charakter práce a její náplň - 4 

 Finanční ohodnocení - 1 

 Pocit, ţe mám práci - 3 

 Kolektiv - 1 

 Firemní kultura - 4 

 Kariéra - 4 

 Benefity - 2 

 Nadřízený - 2 

 Plnění cílů - 2 

 Nic mne nenaplňuje - 3 
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Co vám na práci vadí? Co byste si přáli, aby se změnilo? (otevřená otázka) 

„aby byl sick nárokový; zrušení přesčasů; schopnější management; nic bych neměnil/a; 

systém vyplácení; více volna;větší volnost při výběru dovolené; schvalování sicků“ 

apod. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

  Jakkoliv bude nový model inovativní, musí si zachovat trend cukru a biče – tzn. 

odměny za produktivitu a kvalitní servis, a sankce za chybovost. Budu klast důraz na 

vyváţenost těchto sloţek. 

 

Operátorova mzda bude upravena v rámci incentiv/variabilní sloţky: 

 základní fixní mzdou (beze změny), 

 incentivní sloţkou (variabilně-kompenzační plán), která zahrnuje: 

o servisní sloţkou, ta obsahuje: 

 responsibilitu – rozděleno dle seniority a pozice operátora – denní 

odměna (viz Tab. 15), 

 kvalitu poskytnutého servisu, 

o prodejní výsledky  

 mimořádnou odměnou – výhra v soutěţi, mimořádný příplatek apod. (beze 

změny). 

 

Ucelený návrh zahrnuje komplexní změny v oblasti odměňování a predikční model 

nového způsobu hodnocení pojmenuji variabilně kompenzačním plánem (variable 

compensation plan, dále jen VCP). Pro zachování kontinuity bude systém odměňování 

v anglickém jazyce, stejně jako všechny ostatní uţívané pojmy v organizaci, jedním 

z důvodů je také report všech ukazatelů managementu do zahraničí. 

 

VCP je způsob odměňování, který je známý celosvětově a má příznivý vliv na 

produktivitu zaměstnance, kteří jsou tímto způsobem odměňováni. Pro mnoho HR 

specialistů to je velmi aktuální téma, a protoţe to můţe být jeden z největších nákladů 

ve formě mezd, nemusí být podnikem zcela vítán.  

Je podstatné najít správnou balanci mezi kompenzací a produktivitou tak, aby nebyl 

zaměstnanec přeceněn či nedoceněn.  
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Typicky je způsob VCP uţíván ve sportovním odvětví a na základě výsledku je pak 

hráč nebo tým odměněn. Aplikován bývá na niţších úrovních organizačního schématu, 

důvodem je motivace. Ale reálné zvýšení produktivity závisí na mnoha faktorech, 

včetně firemní kultury, nebo třeba samotného designu VCP, které můţe být nesprávně 

sestaveno a dochází ke kontraproduktivitě. Účelné VCP umoţňuje odměnit 

zaměstnance při vysoké produktivitě, a zabezpečuje nepřeplacení pracovníka v případě 

nesplnění cílových ukazatelů. Mnoho ambiciózních zaměstnanců chce být součástí 

dynamického pracovního prostředí a variabilní sloţka mzdy můţe někdy rozhodovat při 

volbě zaměstnání. 

 

Jak tedy organizace zjistí, ţe je zrovna tento způsob opravdu účinný a efektivní? Před 

tím, neţ organizaci předloţím nový model, si poloţím několik otázek: 

 

 Známe přesně výkonová kritéria, která budou měřit úspěšnost? Má zaměstnanec 

na výkon přímý vliv?  

o Pokud by tomu tak nebylo, motivační model nebude funkční. V našem 

případě má přímý vliv, neboť má sám operátor podíl na prodej a plnění 

prodejních cílů. Výkonová kritéria jsou jasně stanovena (plnění denního 

cíle, celková hranice plnění – týká se prodejů, délky hovoru, FCR, email 

survey apod). 

 

 Je variabilní odměňování v souladu s firemní kulturou organizace? 

o Variabilní mzda je nefunkční tam, kde nebyly nikdy očekávané vysoké 

výkony zaměstnanců a nejsou na denní bázi měřeny. VCP může být 

aplikováno jen na takovou pozici, která má značný podíl účasti na zisku. 

V našem případě se jedná o ambiciózní organizaci, která klade velký 

důraz na spokojenost klientely, a na velký objem prodeje. 

 

 Pokud nebude VCP vhodně nastavený, může dojít k neplnění požadovaných cílů 

a zaměří se tak na plnění nežádoucích ukazatelů. 
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o Mým cílem je namodelovat pilotní projekt tak, aby vzbuzoval vyšší jistotu 

vyplácené mzdy a aby nebyl tak striktní jako model současný – 

demotivační. 

 

 Plány musí být pragmatické, měřitelné, srozumitelné a použitelné pro všechny 

účastníky. Cíle musí být stanoveny jasně a srozumitelně, jenom pak jim může 

zaměstnanec rozumět a plnit je. 

o Striktně dané požadavky na operátora jsou známy již nyní, operátor bude 

i nadále znát svůj denní a měsíční plán prodejů a chybovosti. 

 

 Plnění plánu na 100% by mělo být dosažitelné, protože pokud by byla hranice 

nereálná, nebo těžce dosažitelná, mohlo by dojít rovnou k sabotáži ze strany 

operátora. 

o V tomto případě denní cíl není pro většinou velkou bariérou, a na 

základě požadavku top managementu nebudou prodejní cíle měněny. 

4.1 VARIABILNĚ KOMPENZAČNÍ PLÁN  

  VCP je název nového pilotního modelu pro operátory. Vycházela jsem z dosud 

uţívaných aplikací pro kontrolu sensitivních procesů (zpětné vazby na denní bázi) a ze 

standardní reportingové kontroly. Uţiji veškerá data, která jsou nyní na denní bázi 

sledována, včetně těch, která dosud neovlivňují operátorův plat (myšleno příplatkem za 

splnění poţadované hranice). Pakliţe zahrneme tyto sloţky do pohyblivé mzdy, bude 

operátor motivovaný, a docílíme tak téměř maximální moţné efektivity. Jedná se o 

pracovní příleţitost, kde je ţádoucí maximální nasazení pracovních moţností, neustálý 

reporting apod. Proto jsou potřební i cílevědomí, motivovaní a pracovití jedinci.  

Zároveň tímto plánem poskytneme operátorovi moţnost získat vyšší výdělek – 

zmírněním sankcí. 

4.1.1 Zjednodušené pojetí modelu: 

  VCP se liší od původní verze nejvíce rozdělením variabilní sloţky – doposud 

byla variabilní sloţka sloţená z počtu nasbíraných bodů, které byly kráceny chybovostí. 
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Nyní bude Variabilní sloţka rozdělena na servisní a salesovou/prodejní sloţku, 

přičemţ: 

 

 Servisní sloţka zahrnuje: 

o Responsibilitu, 

o Servis samotný.  

 

 Salesová sloţka zahrnuje: 

o Počet nasbíraných bodů za prodej produktu X, sluţby Y, 

o Proactive offer rate, 

o Plnění sales performance – produktového plánu, 

o IR (hodnocení hovorů), 

o AHT, FCR, Email Survey, Random Rehearing (průměrnou délku 

hovoru, vyřešení poţadavku na jediném hovoru, dotazníkové šetření, 

hodnocení hovorů). 

 

Kaţdé sloţce bude přiděleno váhové scóre, které vyznačuje důleţitost plnění. 

Platné pro servisní i salesovou část. 

Jakmile bude servisní nebo salesová sloţka plněna nad 100%, bude ohodnocena 

příplatkem. 

 

Cílem je se stejnými parametry vytvořit metriky, které budou příznivější pro operátory, 

neboť jsou hnacím motorem celého podniku. Vyuţijeme rozpočet k tomu určený, který 

nebyl čerpán efektivně, avšak bude zachována určitá mez, která zabezpečuje rezervy do 

rozpočtu podniku. 

 

Servisní sloţka bude tvořena upravenou responsibilitou viz Tab. 15, která byla sníţena, 

a nahrazena bude servisní sloţkou. 
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Predikční model se bude opírat o program automatické kalkulace, který bude 

zohledňovat téměř všechny parametry, které jsou sledované. 

 

4.1.2 STATISTICS SERVICE INCENTIVE 

  Zahrnuje neprodejní metriky vedoucí ke spokojenosti klienta. Kaţdá sloţka bude 

mít přidělené procentuální váhové scóre, dle své důleţitosti. Dohromady tak tvoří 

servisní scóre, které bude mít také svoji váhu a jeho plnění bude mít přímý vliv na 

vyplácené odměny.  

4.1.2.1 Průměrná délka hovoru 

  Protoţe délka hovoru ovlivňuje počet čekajících klientů na lince a zvyšuje se tak 

efektivita a spokojenost rychle obslouţených klientů, navrhuji, aby v rámci servisního 

score mělo AHT dopad do VCP a mělo 20% váhu vedle níţe uvedených dalších 

sloţek.  

Zároveň však implementuji systém proměnlivého AHT, které má za cíl zohlednit 

prodejní výkonnost operátora. Výše uvedené cíle jsou nastaveny za předpokladu 100% 

plnění prodejních ukazatelů (produktové plány, proaktivní offer rate). Nový systém 

zohledňuje čas, který tráví úspěšní prodejci nabídkami navíc (tzn., ţe prodejní ukazatele 

přeplňují), naopak u operátorů, kteří prodejní potenciál v hovorech nevyuţívají, by měl 

samotný servisní hovor trvat kratší časový úsek. 

Měsíční cíl AHT bude tedy určen plněním prodejního ukazatele, jehoţ součástí jsou dva 

klíčoví ukazatelé – proaktivní offer rate (váha 40%) a product performance (celková 

váha 60%) – Produkt X 70%, Sluţba Y 30%.  

Navýšený cíl bude z 280 sec. > 308 sec. Naopak seniorní operátor, který bude plnit 

prodejní sales score pod 75% bude mít cíl na délku hovoru 252 sec., viz Tab. 5 níţe.  

 

Dle celkového plnění ukazatele Sales pro AHT bude měsíční cíl AHT navýšen/sníţen 

dle níţe uvedené Tab. 5: Průměrná délka AHT v novém modelu, zdroj: vlastní 



77 

 

zpracování viz Tab. 5: Průměrná délka AHT v novém modelu, zdroj: vlastní zpracování 

platí zohlednění seniority operátora. 

 

Servis score Weight Sales score Senior Junior 6 - 9 Junior 4 - 6

AHT 20% > 110% 308 341 451

90% - 110% 280 310 410

75% - 90% 266 295 390

< 75% 252 279 369  

Tab. 5: Průměrná délka AHT v novém modelu, zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2.2 Vyřešení požadavku na jednom hovoru 

  Důleţitost tohoto ukazatele spočívá v tom, ţe pokud operátor z jakéhokoliv 

jiného důvodu nevyřeší klientův poţadavek tak, jak by mohl – na jediném hovoru, a 

vyvolá tak další hovor ze strany klienta, narůstá tak počet hovorů na call centru a 

v případě kapacitních obtíţí či vysoké nemocnosti, nejsou zbylí operátoři schopni 

obslouţit klienty tak, aby nečekali v hlasovém systému, a sniţuje se tím tzv. TSF (viz 

kapitola 3.7.1), tedy obsluţnost klientely u jednotlivých segmentů – souvisí s OCC. 

Navrhuji, aby se FCR podílelo 20% váhou v rámci servisního score operátora. Pokud 

se zjistí v rámci kontrol (IR) a poslechů (random rehearing), ţe mohl operátor vyřešit 

poţadavek na jednom hovoru a nevyřešil, bude automaticky strţeno z hodnocení 

hovorů. Cíl pro operátory (bez ohledu na senioritu) – 70%. 

4.1.2.3 Dotazníkové šetření a zpětná vazba 

  V současnosti se operátorům promítá částečně do mzdy, ale pouze v případě 

negativního hodnocení. Klient hodnotí operátora ve zjednodušeném modelu na stupnici 

1 – 10, přičemţ 1 vyjadřuje velkou nespokojenost a 10 spokojenost maximální.  

 

Dotazníkové šetření se bude se stejným výpočtem podílet opět 20% váhou v rámci 

servisního score. Také rozděleno dle seniority (profesionální přístup) a cíl je 85%. 

 



78 

 

Weight Senior Junior 6 - 9 Junior 4 - 6

Email survey 20% 95% 82% 80%  

Tab. 6: Email survey - nový model, zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2.4 Kontrolní procesy 

  Kontrolní procesy, nebo tzv. random rehearing. Pro důleţitost této sloţky se 

budou kontrolní procesy podílet váhou 40% a dotváří tak celek servisní sloţky kaţdého 

operátora. Cíl je průměrné hodnocení alespoň 75%. 

Weight Senior Junior 6 - 9 Junior 4 - 6

Random rehearing 40% 100% 100% 95%  

Tab. 7: Random rehearing – nový model, zdroj: vlastní zpracování 

4.1.3 Servis score 

  Servis score bude zahrnovat denní responsibilitu (jako dosud), nicméně hodnoty 

byly poníţeny, oproti původnímu modelu, na druhou stranu byl vytvořený příplatek za 

samotný servis na den, pro operátory, kteří budou plnit servisní scóre dle VCP nad 

100%, včetně anglického skillu, viz Tab. 4. 

 

Modelový příklad pro lepší pochopení samotného servis score v rámci VCP a pro 

potvrzení výpočtu, předpokládejme (viz Tab. 8). 

 

 ACW + ATT = AHT, cíl 280 sec, aktuální plnění 324 sec., 

 FCR, cíl 70%, aktuální plnění 68%, 

 Email survey, cíl 85%, aktuální plnění 83%,  

 Random Rehearing cíl 100%, aktuální plnění 100%. 

 

Výpočet 

 280 / 324 = 86,42% AHT, váha 20%, 

 68 / 70 = 97% FCR, váha 20%, 

 85 / 83 = 97% Email survey, váha 20%, 
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 100 / 100 = 100% Random rehearing, váha 40%. 

= 86,42 * 0,2 + 97 * 0,2 + 97 * 0,2 + 100 * 0,4 = 96% SERVIS SCORE 

 

AHT Target Achievement FCR Target Achievement

324 280 86,42% 68% 70% 97%

Email Survey Target Achievement Rehearing Target Achievement

83% 85% 97% 100% 100% 100%
96%

AHT FCR

SERVIS 

SCORE

Email survey Random rehearing

 

Tab. 8: Kalkulace nového modelu VCP – SERVIS SCORE, zdroj: vlastní zpracování 

4.1.4 STATISTIC SALES INCENTIVE 

4.1.4.1 Sales product performance 

  Cíl bude stále stejný – seniorní bankéř má denní plán 1,1 prodaného produktu X 

i sluţby Y. 

Za prodané produkty a sluţby sbírá operátor body. V jaké výši a za jaké produkty 

konkrétně není pro účely práce stěţejní. Tyto body budou v plné výši proplaceny 

v případě, ţe bude servis score v rámci VCP dosahovat alespoň 75%. Pokud bude 

mít operátor servis score pod touto hranicí, jedná se o fatální chybovost ve vybrané 

oblasti, která se zkušenému operátorovi nestává. 

V případě plnění nad 100% je váha tohoto scóre 25%, v případě neplnění je váha 20%. 

Váha Cíl
Min 

score

70% X 75%

30% X 75%

Sales product performance 

Produkt X

Sluţba Y  

Tab. 9: Sales product performance, zdroj: vlastní zpracování 

Modelový příklad pro lepší pochopení a pro potvrzení výpočtu, předpokládejme (viz 

Tab. 10): 
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 Produkt X, cíl 11, aktuální plnění 4, 

 Sluţba Y, cíl 15, aktuální plnění 7. 

 

Výpočet 

 4 / 11 = 36,36% plnění X, váha 70%, 

 7 / 15 = 46,67% plnění Y, váha 30%. 

 

= 36,36 * 0,7 + 46,67 * 0,3 = 39,45% SALES PRODUCT PERFORMANCE 

V tomto případě váha 20% pro celkový výpočet. 

Sold Target Achievement Sold Target Achievement

4 11 36,36% 7 15 46,67%

PRODUKT X SLUŢBA Y SALES 

PRODUCT 

39,45%

 

Tab. 10: Kalkulace nového modelu VCP – SALES PRODUCT PERFORMANCE, zdroj: vlastní zpracování 

4.1.4.2 Final achievement score, incall proactive offer rate 

  Final achievement score, tvořeno počtem nasbíraných bodů za prodané 

produkty. Operátor má cíl, stejně jako v původním modelu nasbírat za daný měsíc určitý 

počet bodů – vypočteno poměrnou částí k odpracovaným hodinám a zvednutým 

hovorům. V případě, ţe bude final achievement menší neţ 100%, má váhu 25%, 

pokud je vyšší nebo rovno 125%, má váhu 60%. 

V podstatě je ukazateli final achievement blízké sales performance, rozdílné je, ţe final 

achievement je procentuální plnění pouze počtu nasbíraných bodů, kdeţto sales 

performance zohledňuje procentuální plnění produktového plánu za prodej produktu X 

a sluţby Y, proto je sales performance důleţitějším ukazatelem. 

 

Modelový příklad pro lepší pochopení a pro potvrzení výpočtu, předpokládejme dvě 

varianty (viz Tab. 11): 

 Cíl 314 bodů, aktuální plnění 149 bodů, 

 Cíl 314 bodů, aktuální plnění 523 bodů. 
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Výpočet  

 149 / 314 = 47,45% plnění, váha 25%, 

 523 / 314 = 167% plnění, váha 60%. 

Incall proactive offer rate procentuálně vyjadřuje, jak moc operátor produkty a sluţby 

klientům nabízí. Pakliţe plní produktový plán a má nasbíraný poţadovaný počet bodů, 

není důleţité, jak moc nabízí – v tomto případě by byla váha offer rate 20%. Pokud 

nebude plány přeplňovat, bude důleţitější nabízení, které bude mít váhu 60% (nejedná 

se o EOR), viz Tab. 11. 

 Cíl 50%, aktuální plnění 45%, final achievement score 132%, váha 20%, 

 Cíl 50%, aktuální plnění 45%, final achievement score 82%, váha 60%. 

Points MTD Plan Achievment

149 314 47% 0%

Offer Target Achievement

45% 50% 90% 56,86%

Final achievement score Sales 

product 

Incall proactive offer rate Sales 

score

 

Tab. 11: Final achievement score, zdroj: vlastní zpracování 

4.1.5 SALES SCORE 

Sales score je konečným ukazatelem celkového plnění. Sestavený je z: 

 Final achievement score (počet nasbíraných bodů), při plnění cíle - váha 25% / 

váha 60%, 

 Incall proactive offer rate (nabízení), při plnění cíle - váha 20% / 60%, 

 Sales product performance (AHT, FCR, Email Survey, Random Rehearing), 

při plnění cíle - váha 25% / 20%, 

 Sales performance při plnění cíle - váha 60% / 25%. 
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Target

Weight 

(Sales 

Performance 

>100%)

Weight 

(Sales 

Performance 

<100%)

95% 60% 25%

50% 20% 60%

100% 20% 25%

Sales score

Sales performance

Sales product performance 

Incall Proactive offer rate

 

Tab. 12: Sales score, zdroj: vlastní zpracování 

 

Samotný zápis v tabulkovém souboru pro výpočet vypadá asi takto (podtrţené čísla 

vyjadřují váhu hodnoty a za Achievement (47%) by v programu byla dosaţena poloha 

buňky, např. A3): 

=KDYŢ (47%<100;47%*0,25+94%*0,25+0%*0,5; a KDYŢ 

(47%>=125;125*0,6+94%*0,2+0%*0,2)) 

:

Points Target Achievment

149 314 47% 0%

Offer Target Achievement

45% 50% 90% 56,86%

Final achievement score

Incall proactive offer rate

Sales 

product 

Sales 

score

 

Tab. 13: SALES SCORE, zdroj: vlastní zpracování 

4.1.6 Kontrolní procesy  

  Proces Incident Rate call rehearing nebude explicitně zahrnutý do VCP, a nově 

bude pouze sledovaným ukazatelem.  

Na základě rozhovorů s managementem byl proveden vstřícný krok (také z důvodu 

aktuální nízké chybovosti u seniorních operátorů a v rámci strategických kroků, které 

nejsou pro tuto práci stěţejními), a IR nebude zasahovat do výplatní části operátora. 

Hovory budou i nadále kontrolovány a bude stále předávána zpětná vazba, nicméně 

strháváno za nesprávné procedury nebude.  

Ovšem pro případ, ţe by se chybovost zvýšila, by se IR opět implementoval navrhuji 

nové rozřazení dle Tab. 14.  
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Výpočet: 

Major chyba by měla váhu 0,5% minory však 0,2%. Toto váhové scóre však není finální 

a po sečtení by mělo váhu 75%, a zbylých 25% váhového scóre doplňuje speciální 

(nejmenovaná) procedura Z, (v rámci klientova poţadavku, se jedná se o důleţitý úkon). 

IR servis sales

1 0 - 0,5 5% 5%

2 0,51 - 3,50 0% 0%

3 3,51 - 5 -15% -5%

4 5,1 - 7,0 -25% -10%

5 7,1 - 10 -40% -20%

6 10 -60% -30%  

Tab. 14: Incident rate, zdroj: vlastní zpracování 

 

Dopady do variabilně kompenzačního plánu (VCP) – jednalo by se o celkem 6 skupin 

dopadů, přičemţ pozitivní dopad do VCP nastává v momentě, kdy je celkové hodnocení 

IR Total pod hranicí 0,5% viz tabulka níţe. Hranice intervalů by byly měnné, horní 

hranice, kolik je moţno maximálně strhnout operátorovi by se sníţila na polovinu 

(konkrétní částky nejsou stěţejními).  

 

Pokud budeme tento model testovat na současných výsledcích, bude do daných skupin 

rozčleněno následovně: 

 IR 1 = 5 operátorů, 

 IR 2 = 24 operátorů, 

 IR 3 = 10 operátorů, 

 IR 4 = 5 operátorů, 

 IR 5 = 1 operátor, 

 IR 6 = 0 operátorů. 

 

Průběţné plnění ukazatelů si během měsíce kaţdý operátor bude moci sledovat pomocí 

VCP kalkulace., zároveň bude vše reportováno na denní bázi v Reportingu. 
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4.1.7 Rozdíly 

  V rámci nového modelu byl implementován variabilní plán se sloţkami (sales 

score, servis score apod.), které mají svoji procentuální váhu. Tyto sloţky jsou tvořeny 

podsloţkami (produkty, AHT, FCR, Email survey apod), které mají také své váhové 

scóre, v čemţ spatřuji největší rozdíl. Dochází potom k tomu, ţe operátorovi není 

jednoduše z nasbíraných bodů strţeno za nedodrţené AHT a produktového plánu 

desítky procent. V tomto modelu se stejnou chybovostí a s nedodrţenými procedurami 

dostává operátor vyšší mzdu, coţ dokazuje například Tab. 14, kde jsou procentuální 

hranice rozděleny do několika tříd a způsob výpočtu rozřazení do jednotlivých IR je 

mnohem náročnější. 

Jakákoliv sloţka plněná nad stanovený cíl je odměněna příplatkem, respektive 

vyšší responsibilitou, na coţ by mělo být pohlíţeno velmi kladně.  

 

Tím, ţe se k celkovému výsledku dochází poměrně náročným výpočtem a kaţdá sloţka 

a podsloţky mají svoji váhu, jsem docílila toho, ţe jedna chyba v komplexu všech 

indexů nemá velkou váhu a tak fatální dopad na mzdu zaměstnance. 

 

4.1.8 Final report 

Final report sčítá sumu za responsibilitu, servis a sales, která mohou být krácena 

chybovostí v rámci poslechu 5 hovorů. Vykazuje tedy sumu částky, která je přičtena 

k základní mzdě viz xxx.  
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Obr. 12: Final report a postup výpočtu, zdroj: vlastní zpracování 

4.1.8.1 Responsibilita 
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Junior 4 - 9 CZK 8000 CZK 150 CZK 80 CZK 170 CZK 145 CZK 270

Senior 10 - 21 CZK 8000 CZK 200 CZK 90 CZK 180 CZK 155 CZK 280

Senior 22 - 27 CZK 8000 CZK 200 CZK 100 CZK 190 CZK 165 CZK 290

Senior 27+ CZK 8000 CZK 200 CZK 110 CZK 200 CZK 175 CZK 300

Shift supervisor CZK 8000 CZK 200 CZK 250 CZK 340 CZK 340 CZK 490

Shift supervisor 

12+ on position CZK 8000 CZK 200 CZK 280 CZK 370 CZK 370 CZK 520

 

Tab. 15: Responsibilita, zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.9 Další motivace 

  Protoţe jsou dosud vypisovány soutěţe typu Nejvyšší počet prodejů služby Y, 

produktu X apod., navrhuji soutěţ, kde má na moţnost výhry kaţdý operátor a zároveň 

překovává své vlastní hranice – komparativní metodou. 

Výchozím bodem jsou průměrné výsledky za poslední dva měsíce – produktové plnění 

prodejů produktu X a sluţby Y. Pokud bude v následujícím měsíci tato hranice 

překonána alespoň o 10%, bude vyplacena jednorázová odměna ke mzdě. 

 

Modelový příklad: 
pl

ně
ní

 

lis
to

pa
d

pl
ně

ní
 

pr
os

in
ec

pr
ům

ěr
né

 

pl
ně

ní

cí
l p

ln
ěn

í

Operátor 1 98% 101% 100% 110%

Operátor 2 112% 118% 115% 125%

Operátor 3 123% 112% 118% 128%

Operátor 4 75% 73% 74% 84%  

Tab. 16: Motivační soutěţ, zdroj: vlastní zpracování 

4.2 APLIKACE A TESTOVÁNÍ NOVÉHO MODELU 

Model byl aplikován počátkem roku 2016 a v rámci dvouměsíčního testovacího 

období, ačkoliv je to velmi krátká doba na vyhodnocení, zaznamenal pozitivní ohlasy 

zaměstnanců, i přes náročnost výpočtu. Fluktuace se o 5% sníţila a produktivita 

zaměstnanců se zvýšila o 12%. Na základě těchto, ačkoliv krátkodobých výsledků, 

v tuto chvíli vyhodnocuji nový model jako úspěšný a efektivní, ačkoliv by se v rámci 

náročnosti výpočtu mohl ještě optimalizovat dle slabých míst, které ukáţe časem 

testování. 

Management organizace s modelem pokračuje a doufá, ţe trend efektivity a fluktuace 

bude pokračovat ve stejném tempu. 
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4.2.1 Konkrétní příklady 

4.2.1.1 Příklad 1  

  Pro moţnou náročnost výpočtu a pochopení si dovolím uvést dva modelové 

příklady s postupem výpočtu.  

Předpokládejme, ţe počítáme mzdu pro operátora pracujícího na pozici 12 měsíců, 

obsluhuje anglicky hovořící klienty a v rámci poslechů a kontrol (incident rate) skupina 

1 (bez chyb) – v novém modelu nepodstatné, a získal/a celkem 424 bodů. Konkrétní 

částky uváděny nebudou, neboť nejsou předmětem zkoumání, jde o celkové pochopení 

postupu výpočtu.  

 

Metrika Cíl
Individuální 

plnění

Dosaţené 

score
Váha

Váhové 

score

AHT 308 342 90,1% 20% 18,0%

FCR 70% 67% 91,3% 20% 18,3%

Email Survey 95% 79% 94,2% 20% 18,8%

Random rehearing 100% 92% 92,0% 40% 36,8%

Service score 91,91%

 

Tab. 17: konkrétní příklad - servis score, zdroj: vlastní zpracování 
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Produkt 1 9,1 10 109,9% 75% / 125% 112,5% 70,0% 76,9%

Produkt 2 8,8 12 136,4% 75% / 125% 0,0% 30,0% 40,9%

Sales product performance 117,83%

 

Tab. 18 konkrétní příklad – sales product performance, zdroj: vlastní zpracování 
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Postup výpočtu: 

 Individuální plnění / cíl = dosaţené scóre. 

 Dosaţené scóre * váha = váhové scóre. 

 Suma váhového scóre = servisní scóre. 
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Servis score 100% 92% 91,9% 60% 25% 66,0%

Sales product 

performance 100% 118% 117,8% 20% 25% 28,6%

Incall proactive 

offer rate 60% 73% 121,7% 20% 50% 20,8%

Sales score 115,40%

 

Tab. 19: konkrétní příklad – sales score, zdroj: vlastní zpracování 
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AHT FCR
Email 

Survey

Random 

Rehearing
IR

342 66,7% 79,2% 92,0% 1

AHT FCR
Email 

Survey

Random 

Rehearing
AHT FCR

Email 

Survey

Random 

Rehearing

90,1% 91,3% 94,2% 92,0% 20,0% 20,0% 20,0% 40,0%

Product X Product Y
Sales 

performance

Proactive 

offer rate
Points

10 12 97,9% 73,0% 424

Product X Product Y Product X Product Y

Sales 

product 

performance

109,0% 136,7% 70,0% 30,0% 113,8%

Sales 

performance

Sales 

product 

performance

Incall 

proactive 

offer rate

Sales  

performance

Sales product 

performance

Incall 

proactive 

offer rate

97,9% 113,8% 125,0% 20,0% 20,0% 60,0%

TOTAL 

SERVICE 

SCORE

TOTAL 

SALES 

SCORE

91,9% 115,4%

IR Final services Final sales sum

500 2000 3000 9500 14600

SALES product

Statistics SERVICE

ACHIEVEMENT SERVICE STATISTICS

ACHIEVEMENT SCORE WAIGHTED SCORE

Statistic SALES

Final report

Final responsibility

ACHIEVEMENT SCORE WAIGHTED SCORE

Sales score

SALES ACHIEVEMENT WAIGHTED SCORE

FINAL SCORES

 

Tab. 20: Statistics SERVICE, zdroj: vlastní zpracování 
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5 ZÁVĚR 

"Básník musí vědět, kde a jak skončit." 

(Štefan Ţáry) 

 

  Diplomová práce měla za cíl analyzovat problematiku hodnocení a odměňování 

ve vybrané organizaci, která se potýkala s enormní fluktuací, a jak jsem dle průzkumu 

zjistila, také s nesprávně nastaveným systémem hodnocení. Při identifikaci slabých míst 

jsem navrhla pilotáţní projekt nového systému evaluace, který po implementaci 

potvrdil, ţe je efektivnější a fluktuaci zpomaluje. Stěţejní bylo zjistit vazbu odměňování 

na produktivitu zaměstnance, kteří by měli chápat odměňování jako spravedlivé a 

alikvotní jejich výkonu.  

 

Anomálie konceptu spočívá v samotném vzniku modelu, který řeší problémovou situaci 

při volbě a tvorbě systému odměňování.  

 

Je nezbytné si uvědomit, ţe ţádný z variabilně kompenzačních plánů není dokonalý a 

dobře propracovaný systém odměňování zaloţený na výkonu nezmění kaţdého ve 

vysoce motivovaného jedince podávajícího vysoký výkon, nicméně je tato cesta 

účinnější, neţ původní model upozorňující především na chyby zaměstnance.  

 

Dopady implementovaného projektu zapříčinily v oblasti řízení lidských zdrojů 

podstatné změny, a to především v procesech hodnocení a odměňování pracovníků. 

Perspektivní a nerutinní přístup odměňování, poskytování zaměstnaneckých benefitů a 

racionální alokace finančních prostředků jsou dle mého názoru nezbytným 

předpokladem nejen v oblasti sociální politiky kaţdé organizace. 
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Jak prokázaly výsledky výzkumu diplomové práce v rámci zpracovaných tezí, je 

vhodné diferencovat systém hodnocení a odměňování, nastavit kritéria hodnocení tak, 

aby nedocházelo k ne/přeceňování, a za zváţení stojí diferenciace pracovníků 

podmíněním splnit managementem stanovená kritéria pro získání a čerpání některých 

benefitů. Pilotáţ prokázala zájem managementu i zaměstnanců o řešenou problematiku 

– tudíţ opodstatněnost a racionalitu tématu. 

Predikční model je v souladu se zásadami odpovídající mzdové politice podniku a je 

validním. Cílem bylo udrţet kvalifikované pracovníky, kteří budou efektivně 

stimulováni k poţadovanému výkonu a být atraktivnější společností pro nové 

zaměstnance. Nastavený systém odměňování nabízí spravedlivé rozčlenění vůči 

ne/produktivním zaměstnancům a zároveň enormně nezvyšuje objem vyplácených 

mezd.  

Silnou stránkou u hodnocení je explicitní vztah k produktivitě, naopak slabou stránkou 

je neovlivnitelnost produktu ze strany zaměstnance. 

 

Cíl práce byl naplněn a navrhovaný model implementován úspěšně do praxe. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 ACW – AFTER CALL WORK – délka zápisu po hovoru 

 AHT – AVERAGE HANDLE TIME – součet AHT + ACW 

 ATT – AVERAGE TALK TIME – délka hovoru 

 FCR – FIRST CALL RESOLUTION - vyřešení klientova poţadavku na jednom 

hovoru 

 IR – INCIDENT RATE - chybovost 

 IVR – INTERACTIVE VOICE RESPONSE – automatický hlasový systém 

komunikující s klientem bez přítomnosti operátora 

 OCC – OCCUPANCY – míra obsazenosti operátorů 

 TSF - TELEPHONE SERVICE FACTOR – obsluţnost call centra, za jak 

dlouho jsme schopni přijmout poţadavek klienta z hlasového systému 
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6 PŘÍLOHY 

Pozdraví, představí sebe a společnost/oddělení srozumitelně a zřetelně, v hlase je znatelná ochota, zájem a 

úsměv a bez prodlevy na začátku hovoru.

Oslovuje v  5.p. několikrát v průběhu hovoru (min.2x)

Nebojí se zeptat se klienta na jméno, kdyţ se na úvodu klient nepředstaví

Osloví jménem pokud se klient ověřil v hlasovém systému

Dobrá výslovnost, je rozumět

Nepouţívá často pomocná/vatová slovíčka

Mluví spisovně

Pestrá slovní zásoba

Nepouţívá slangové výrazy ani bankovní hantýrku

Otázka na další pomoc s upřímným zájmem v hlase nebo s úsměvem. Otázka zda-li pro něj můţe  udělat 

něco dalšího/jiného musí zaznít i v případě, ţe klient řekne ţe je to vše. Můţu pro vás udělat cokoliv 

dalšího? Je to kompletně vše co jsem pro vás mohl/a udělat?.

Rozloučení pomocí přání krásného dne, poděkování za zavolání, pozitivní ukončení hovoru dle poţadavku, 

který byl řešen

V případě stíţnosti poděkování za zpětnou vazbu 

25%

V tónu hlasu není slyšet, ţe by klient obtěţoval. 

Je slyšet úsměv

Je slyšet důraz, kdyţ je to důleţité

Naslouchá bez přerušování, není netrpělivý, pouţívá pozitivní výrazy (samozřejmě rád to pro Vás udělám, 

to je samozřejmé)

Operátor není arogatní, neútočí na klienta 

10%

 

Příloha 1: Část manuálu k ohodnocení hovorů, zdroj: vlastní zpracování 


