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ANOTACE 

Hlavním tématem této bakalářské práce je motivace zaměstnanců v Call Centru. 

Zabývá se motivací, řízením a rozvojem zaměstnanců v organizaci. Práce je rozdělena 

do několika částí. Teoretická část definuje důležité pojmy, vybrané motivační teorie, 

způsoby odměňování, motivace a rozvoje zaměstnanců. V praktické části je 

analyzována motivace zaměstnanců v Call Centru GE Money Bank, a.s. Na základě 

provedeného dotazníkového šetření jsou formulovány návrhy a doporučení.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Motivace, motiv, stimulace, stimul, zaměstnanci, incentiv, zaměstnanecké 

benefity, dotazník, Call Centrum 

 

ANNOTATION 

The main theme of this bachelor thesis is motivation of employees in Call Centre. 

The thesis deals motivation, leading and development of people in an organization. The 

thesis is divided to several parts. The theoretical part defines important concepts, 

motivation theories and methods of rewarding, motivation and development of people. 

In the practical part of the thesis, there is analysis of motivation employees in Call 

Centre of GE Money Bank, a.s. There are formulated proposals and recommendations.  
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Motivation, motive, stimulation, stimulus, employees, incentive, employee’s 

benefits, questionnaire, Call Centre  
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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je problematika motivace zaměstnanců v Call 

Centru. Tato problematika je zkoumána od poloviny minulého století. Se stále rostoucí 

konkurencí se tato oblast dostává stále více do středu zájmu společností, které se chtějí, 

nejen udržet, ale i rozvíjet a profitovat na konkurenčním trhu. 

Vzhledem k tomu, že firma bez zaměstnanců není schopna existovat, je nedílnou 

součástí managementu nejen řízení zaměstnanců, ale i jejich správná motivace. 

V dnešní době pouhé vyplácení mezd nestačí, a proto je důležité, aby manažer 

k motivaci využíval všech svých dosavadních zkušeností, dovedností, nástrojů 

a prostředků. Zaměstnanci dnes nejsou dlouhodobě motivováni. Manažer, který chce 

být úspěšný, se musí zaměřit na individuální potřeby svých podřízených, jejich 

uspokojování se stává nástrojem úspěšného manažera. Příkladem můžeme uvést sociální 

potřeby, možnost kariérního postupu, rozvoj aj. [1] 

Pokud má společnost dobře propracovaný motivační systém, podněcuje své 

zaměstnance k vyšším výkonům, většímu pracovnímu nasazení, a tím vede organizaci 

k lepším výkonům, získává konkurenční výhodu, možnost udržet kvalifikované 

zaměstnance, a také uznání svých zaměstnanců, kterými je vnímána jako dobrý 

zaměstnavatel.[1] 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit současný stav společnosti GE Money Bank, 

a.s. z pohledu motivace zaměstnanců v bankovním Call Centru. Při zjištění nedostatků 

se pokusíme formulovat návrhy a doporučení.  

Hlavním úkolem je zjistit, které ze současných motivačních nástrojů působí na 

zaměstnance nejvíce, případně jaké další faktory je motivují. Zaměříme se i na oblast 

současného stavu zaměstnaneckých výhod a možnosti dalších zaměstnaneckých 

benefitů, které by zaměstnanci uvítali. K realizaci stanoveného cíle budou použity údaje 

společnosti, získané na základě odborné konzultace s odpovědným zástupcem oddělení 

lidských zdrojů, dále názory a postoje zaměstnanců k vybraným motivačním 

i demotivačním faktorům. Potřebné informace od zaměstnanců získáme pomocí 

elektronického dotazování. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První je stručný úvod do 

problematiky motivace, druhá kapitola, teoretická se věnuje vysvětlení základních 
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pojmů a objasnění tématu motivace, což je nezbytné k pochopení dané problematiky. 

Třetí kapitola, charakterizuje vybranou organizaci jako celek a součást úspěšného 

korporátu General Electric, také se zaměříme na motivační proces, který je v GE Money 

Bank, a.s. používán, jaké motivační nástroje se v organizaci používají. Čtvrtá kapitola, 

je zaměřena na dotazníkové šetření v Call Centru společnosti GE Money Bank, a.s. 

a jeho analýzu. V této kapitole vytvoříme dotazník, následně provedeme samotný sběr 

dat, jejich vyhodnocení a na základě výsledků dotazování zpracujeme případná 

doporučení a návrhy na zlepšení. Poslední, pátá stručným shrnutím práce. 
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2 Teoretická východiska motivace 

 Stimulace a motivace [10] 2.1

V této části si objasníme rozdíly mezi stimulací a motivací. V manažerské praxi je 

obvyklé nakládat s těmito rozdílnými pojmy poněkud volně. Nad tímto bychom se 

nepozastavovali. Spíše je důležité si uvědomit, že kladný vztah k nějakému úkolu 

získáváme ze dvou příčin, splnění tohoto úkolu je spojeno se ziskem zvenčí přicházející 

hodnoty (finanční odměny), nebo splnění úkolu je v souladu s vnitřním přesvědčením 

člověka. 

Úlohy plníme pod vlivem vnějších podnětů - stimulů nebo pod vlivem vnitřních 

pohnutek - motivů. Působení stimulů a motivů se navzájem nevylučuje, ba naopak se 

mohou vzájemně posilovat. Pokud se nám podaří vyvolat ochotu něco udělat pomocí 

vnějších podnětů - stimulů, označujeme tento děj za stimulaci. Pokud tuto ochotu 

vyvoláme pomocí existujících vnitřních motivů, hovoříme o motivaci. 

2.1.1 Motivace a motiv [3] 

Motivace představuje všechny hnací síly člověka, mohou to být přání, touhy, 

potřeby, úsilí apod. Můžeme to pojmout, jako vnitřní stav duše, který nás uvádí do 

pohybu. Do motivace zahrnujeme i naše úsilí, vytrvalost a cíle. 

Motiv představuje určitou psychickou sílu člověka - popud, pohnutku. Motiv 

můžeme chápat jako konkrétní příčinu, důvod určitého lidského chování a jednání, 

jehož cílem je dosáhnout určitého psychického stavu - nasycení. Mezi základní druhy 

motivů můžeme zahrnout: 

a) Potřeby jsou základním zdrojem motivace. Je to subjektivně pociťovaný 

nedostatek něčeho, může to být i přebytek něčeho a tím vzniká potřeba jej 

odstranit. Potřeby jsou důležité pro samotnou existenci člověka - máme 

potřebu jíst, pít, pocit sounáležitosti, lásky, bezpečí. Jestli-že nám někdo 

nebo něco znemožňuje uspokojení potřeby, vždy to chápeme jako něco 

nepříznivého. 

b) Zájem je to specifický druh motivace, kdy se jedinec zaměří na určitou 

oblast, osobu, jev, činnost a skutečnosti. Jedná se o zaměření trvalejšího 
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charakteru, ovšem mohou být i krátkodobé, ale také celoživotní. Jedinec 

vyhledává takový objekt zájmu, aby činnost s tímto objektem spojená vedla 

k uspokojení potřeb. 

c) Ideály a hodnoty. Ideál je vzor pro jedince, který má sloužit k usměrňování 

jeho chování a jednání. V ideálu jedinec vidí to co je pro něj důležité, váží 

si toho a často jemu se těchto vlastností často nedostává. Ideály se tvoří na 

základě prostředí, ve kterém člověk žije a pod silným vlivem společnosti. 

Hodnotu můžeme charakterizovat jako něco žádoucího, něco čeho si 

jedinec váží a je to pro něj důležité. Člověk si během svého fyzického 

i psychického vývoje vytváří svůj vlastní žebříček hodnot, který jej 

ovlivňuje při jeho chování, rozhodování, při volbě vhodných prostředků, 

způsobů a cest k dosažení stanovených cílů. Hodnotou může být pro 

každého jedince něco jiného, pro jednoho to může být např. vlastní zdraví, 

rodina, děti pro jiného práce, kariéra, společenská prestiž aj. 

d) Postoje vyjadřují náš hodnotící vztah k různým sociálním objektům 

v našem okolí, vyjadřují to, co máme či nemáme rádi. Některé postoje jsou 

vrozené, ale většinu jich získáváme během svého lidského života, a to 

přímo prostřednictvím osobních zkušeností se sociálními objekty. 

e) Návyky jsou opakované a ustálené způsoby jednání člověka v situacích, se 

kterými se během svého života setkal. Jedná se o nutkání, které člověka 

vede, aby v obdobné situaci postupoval vyzkoušeným a osvojeným 

způsobem. Návyky, které jsou společensky nežádoucí, označujeme pojmem 

zlozvyky. [10] 

2.1.2 Simulace a stimulační prostředky [8] 

  Stimulací rozumíme ochotu člověka udělat nějaký úkol v důsledku vnějšího 

podnětu, který na něj působí. Provazník a Komárková uvádějí následující kategorie 

stimulačních prostředků, které ovlivňují motivaci a výkonnost pracovníků, řazeny dle 

důležitosti z psychického hlediska: 

1. Hmotná odměna ve formě mzdy, platu, prémií, odměn za výkon, 

zaměstnanecké benefity apod. 
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2. Obsah práce - jedná se o soulad mezi pracovní činností a osobnostními 

charakteristikami a preferencemi pracovníka. Také to může být míra 

autonomie a kreativity v pracovní činnosti, prestiž profese, možnost sebe 

rozvoje, možnost karierního postupu, míra jistoty a perspektivy v dané 

činnosti. 

3. povzbuzování - neformální hodnocení pracovníka, tím že se mu dostane 

zpětné vazby od nadřízeného, uznání a ocenění úspěšného pracovníka, tím 

získává pocit důležitosti a významnosti pro celou organizaci. 

4. Atmosféra pracovní skupiny - kvalitní vztah mezi podřízenými 

a nadřízenými, zde také hraje významnou roli vliv nadřízeného na 

atmosféru ve skupině, důležitým úkolem vedoucího pracovníka je podpora 

soudržnosti a důvěry v týmu. 

5. Pracovní podmínky a režim práce zde bychom uvedli zejména snahu 

organizace nabídnout svým zaměstnancům co nejlepší pracovní podmínky, 

příkladem můžeme uvést technické vybavení pracoviště adekvátní 

k danému druhu práce. 

6. Identifikace s prací, profesí a organizací vyjadřuje postoj člověka k práci, 

profesi a organizaci, ve které pracuje. 

7. Externí stimulační faktory - mezi tyto faktory patří prestiž a image 

organizace. 

Dle řazení je patrné, že hmotné odměny jsou důležitým stimulem, avšak 

nemůžeme tvrdit, že motivují všechny zaměstnance ve stejné míře a stejným způsobem. 

Pro některé z nás je finanční ohodnocení nejdůležitější, na jiné zaměstnance působí jiný 

stimul. 

 Motivační program [5] 2.2

Vzhledem k výše uvedenému můžeme tvrdit, že součástí vhodného motivačního 

programu organizace musí být jednak vhodné stimuly, ale také nástroje, které podporují 

a pracují i s vnitřními motivy člověka samotného.  
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Motivační program organizace zahrnuje nástroje stimulace, které jsou v souladu 

s personální a sociální politikou dané organizace. Jeho hlavním úkolem je ovlivňování 

výkonnosti, spokojenosti a ochoty lidí plnit své pracovní úkoly.  

Motivační program vymezí konkrétní způsob a pravidla při uplatňování 

stimulačních prostředků. Motivační program v konkrétní podobě pro určitou organizaci 

představuje soubor pravidel, jejichž hlavním úkolem je zajistit žádoucí pracovní 

motivaci, z níž plyne optimální přístup pracovníků organizace ke své práci a pracovním 

úkolům, které jsou pro organizaci aktuálně či trvale významné.  

Motivační program by měl respektovat základní poznatky o stimulaci a motivaci 

lidí v organizaci, měl by zohlednit výsledky analýzy motivační struktury organizace 

a nejlépe přímo z nich vycházet. Základním předpokladem tvorby motivačního plánu je, 

aby společnost měla k dispozici výsledky průzkumu motivační struktury pracovníků, 

výsledky psychologického a sociologického výzkumu, které nám umožní zhodnotit 

současný stav, silné a slabé stránky organizace současného motivačního systému a jeho 

motivační účinky. 

 Proces motivace [1] 2.3

Model procesu motivace úzce souvisí s potřebami, jak můžeme vidět na obrázku 

níže. Také naznačuje, že motivace je iniciována zjištěním neuspokojených potřeb. Na 

základě tohoto zjištění se vytváří pocit nedostatku něčeho, a vzniká přání tento pocit 

nedostatku případně přebytku odstranit. Na základě tohoto pocitu stanovíme cíle, které 

nám pomohou vzniklé potřeby a přání uspokojit. Dále se stanoví cesty a způsoby 

chování, od nichž očekáváme, že nás povedou k dosažení stanovených cílů. Jestliže cíle 

dosáhneme, potřeba je uspokojena je pravděpodobné, že když se objeví podobná 

potřeba, tak kroky, cíle a chování, které nás k cíli dovedl, budeme opakovat. Jestliže se 

tak nestalo, zvolené kroky a chování nás nedovedly ke stanoveným cílům a tím jsme 

neuspokojily potřebu, je méně pravděpodobné, že bychom stejné kroky opakovali 

v budoucnu, při výskytu podobné potřeby. 
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Obrázek 2.1 Cyklus motivačního procesu [1 s. 220] 

 Teorie motivace [1] 2.4

Teorie motivace zkoumá motivování a samotný proces utváření motivace. Snaží 

se popsat vše, co může organizace udělat pro povzbuzení lidí, aby vyvinuli úsilí, 

uplatnili své schopnosti a dovednosti, což je žádoucí, aby mohly být naplněny cíle 

organizace a zároveň došlo k uspokojení individuálních potřeb pracovníka. Dle 

Michaela Armstronga můžeme motivační teorie rozdělit do čtyř kategorií a to Teorie 

instrumentality, Dvoufaktorový model Teorie zaměřené na obsah, teorie zaměřené na 

proces. 

2.4.1 Teorie instrumentality [1] 

 Jedná se o teorii, která uznává tzv. pravidlo odměn a trestů slouží k tomu, aby se 

lidé chovali nebo konali žádoucím způsobem. Hlavní myšlenkou této teorie je to, že 

když budou odměny a tresty přímo souviset s výkonem jednotlivých pracovníků, lidé 

budou motivováni k lepším výkonům. 

Tato teorie klade důraz na potřebu zracionalizovat práci s důrazem na ekonomické 

výsledky.  Tento způsob motivování lidí byl a ještě je používán, a v některých případech 

může být i úspěšný. Tento způsob je založen výhradně na systému kontroly 

a nerespektuje řádu dalších lidských potřeb. Také se zde nebere v potaz skutečnost, že 

formální systém řízení a kontroly může být také ovlivněn neformálními vztahy mezi 

pracovníky.  

 



16 

 

2.4.2 Teorie zaměřená na obsah - teorie potřeb [1] 

Základem těchto teorií je, že obsah motivace tvoří potřeby. Neuspokojená potřeba 

vytváří stav nerovnováhy, aby byla rovnováha opět nastolena, je potřeba, rozpoznat 

a stanovit cíl, který uspokojí potřebu, zvolit kroky a způsob chování, který povede 

k dosažení stanoveného cíle. Z čehož plyne, že každý způsob chování je motivován 

neuspokojenou potřebou. Avšak ne všechny neuspokojené potřeby jsou vnímány stejně 

intenzivně. Některé potřeby mohou vyvolat mnohem silnější úsilí, které povede 

k dosažení stanoveného cíle, než potřeby jiné. To jak intenzivně neuspokojenou potřebu 

vnímáme, je ovlivněno prostředím, ze kterého jedinec pochází, jeho výchovou, 

dosavadními zkušenostmi a situací, v níž se jedinec nachází. Nejznámější teorií z této 

kategorie je teorie, kterou vytvořil Maslow v roce 1954.     

Maslow formuloval 5 hlavních kategorií potřeb, které jsou stejné pro všechny lidi. 

Které zformuloval do pyramidy, počínaje fyziologickými potřebami přes potřebu jistoty 

a bezpečí, přes společenské potřeby, potřebu uznání a ocenění a na vrcholu umístil 

potřebu seberealizace.  

Hierarchie potřeb je tedy následující: 

1. Fyziologické - Mezi tyto potřeby řadíme ty, které jsou nezbytné pro 

samotnou existenci organismu. Příkladem můžeme uvést potřeba kyslíku, 

potravy, vody a sexu. 

2. Jistoty a bezpečí - potřeba ochrany proti nebezpečí 

3. Sociální - potřeba sounáležitosti a lásky, přátelství, potřeba někam patřit 

a akceptace jako příslušníka sociální skupiny. 

4. Uznání - jedná se o potřebu mít stabilní a pevné vysoké hodnocení sebe 

sama a být respektován ostatními členy sociální skupiny. 

5. Seberealizace (sebenaplnění) - potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti, 

snaha stát se tím, v co člověk věří, že je schopen se stát. 

Maslowova teorie potřeb věří, že v případě, když dojde k uspokojení potřeby 

nižší, tak se automaticky stává dominantní potřebou potřeba vyšší a jedinec se soustředí 

na uspokojení této vyšší potřeby, přičemž potřeba seberealizace nemůže být nikdy úplně 

uspokojena. Z této teorie plyne, že motivátorem může být pouze neuspokojená potřeba. 
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Nižší potřeby existují stále, i když jako motivátor působí pouze dočasně, dokud nedojde 

k jejich uspokojení, avšak lidé se k těmto nižším potřebám soustavně vracejí. 

Důsledkem Maslowovy teorie motivace, je to, že vyšší potřeby jako jsou potřeba uznání 

a potřeba seberealizace jsou pro člověka nejsilnějším motivátorem. Důvodem jejich 

dominantního postavení, je jejich schopnost nabývat na síle jejich uspokojováním, u 

potřeb nižších je to naopak, ty při jejich uspokojování na síle ztrácejí. Tato teorie sebou 

nese riziko, a to, že práce nemusí nutně uspokojovat potřeby těch, kteří ji vykonávají, 

zejména pokud se jedná o práci rutinní nebo takovou, k níž není potřeba určitý stupeň 

kvalifikace.  

 

Obrázek 2.2 Maslowova pyramida potřeb [1 s. 224] 

2.4.3 Teorie zaměřené na proces [1] 

V těchto teoriích se klade důraz na psychologické procesy nebo síly, které 

ovlivňují motivaci jedince. Tyto teorie jsou rovněž známy pod pojmem Kognitivní 

(poznávací) teorie. Podstatou kognitivních teorií je to, jek lidé vnímají pracovní 

prostředí a způsoby jeho interpretace a chápání. Teorie zaměřené na proces mohou být 

pro vedoucí pracovníky užitečnější než například Maslowova teorie potřeb. Dle 

Armstronga poskytují realističtější a racionálnější vodítko pro metody motivování lidí.  

Teorie očekávání (Expektance) podle Vrooma 

U této teorie se klade důraz na pojem očekávání, který byl původně součástí teorie 

valence - instrumentalita - expektace, jež formuloval Vroom v roce 1994. V této teorii 

pojem valence zastupuje vnímanou hodnotu jedincem, instrumentalita zde znamená 
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přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k jiné, expektance neboli 

očekávání vyjadřuje pravděpodobnost, že čin nebo naše úsilí povede k očekávanému 

výsledku. Přičemž síla očekávání může být založena na předešlých zkušenostech, ale 

jedinci se velmi často dostávají do nových situací, se kterými ještě nemají dostatek 

zkušeností, aby zkušenosti získané v minulosti mohly být pro nás vodítkem pro 

vznikající situace související se změnami. Tyto okolnosti mohou snížit motivaci jedince.  

Motivace je možná pouze za předpokladu, že mezi výkonem a výsledkem je jasně 

stanovený, vnímaný a použitelný vztah, a dosažení výsledku vnímáno jako nástroj 

k uspokojení potřeb. Tímto si můžeme vysvětlit, proč vnější peněžní motivace funguje 

pouze, pokud existuje zřetelné propojení mezi úsilím a získanou odměnou, a tato 

odměna nám stojí za vynaložené úsilí. 

Jak Armstrong ve své knize uvádí, tato teorie je dále rozvíjena Porterem 

a Lawlerem (1968) do modelu, který formulovali na základě Vroomových myšlenek. 

Došli k závěru, že existují dva zásadní faktory, které ovlivňují úsilí, které lidé vkládají 

do své práce. Prvním faktorem je hodnota odměny jedinců do té míry, do jaké 

uspokojuje potřeby lidí, a to jistoty, společenského uznání, jejich autonomie a 

seberealizace. Druhým je pravděpodobnost, že dosažené výsledky závisí na úsilí, tak jak 

je vnímáno jedincem. Můžeme to formulovat také jako očekávání lidí, které se týká 

vztahu mezi úsilím a odměnou. Čím větší je hodnota odměny, nebo souboru odměn a 

čím vyšší je pravděpodobnost, že získání nebo nezískání těchto odměn, je přímo závislé 

na úsilí, které jedinec vynaloží. 

Teorie cíle [1] 

Tato teorie byla zformulovaná Lathamem a Lockem a uvádí, že když jsou 

jedincům nastaveny individuální cíle a pokud jsou tyto cíle náročné, avšak přijatelné a 

existuje zde zpětná vazba na výkon, je motivace a výkon jedince vyšší. Důležitá je 

participace jedinců, je to nástroj jak můžeme získat souhlas pro stanovení vyšších cílů. 

Pokud se jedná, o náročné cíle je potřeba, aby byly projednány a jedinec je odsouhlasil, 

samozřejmě plnění těchto cílů je podmíněno podporou vedení. Pro udržení motivace je 

důležitá kvalitní zpětná vazba, zejména pro naplnění stále vyšších cílů. 
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Teorie spravedlnosti [1] 

Tato teorie se zabývá tím, jak jedinci vnímají to, jak se s nimi zachází, jedná a 

hovoří v porovnání s ostatními lidmi. Spravedlivým zacházením zde myslíme to, jestli 

je s člověkem zacházeno stejně jako s jinou referenční skupinou lidí nebo jinou 

odpovídající osobou. Spravedlnost se týká především pocitu a vnímání osoby, vždy se 

jedná o porovnávání. Není to však synonymem rovnosti, protože v případě, když si lidé 

zasluhují diferencované jednání, nebylo by spravedlivé s nimi zacházet stejně. Tato 

teorie tvrdí, že lidé budou lépe motivováni, když se s nimi bude zacházet spravedlivě, a 

naopak budou demotivovaní, v případě, jestliže se s nimi bude jednat nespravedlivě. 

2.4.4 Herzbergův Dvoufaktorový model [1] 

Jedná se o dvoufaktorový model satisfaktorů (motivačních faktorů, motivátorů) 

a dissatisfaktorů (udržovacích, hygienických faktorů), tuto teorii formuloval ve svém 

díle Herzberg a kol. The motivation to Work v roce 1957. Zde se předpokládalo, že jsou 

lidé schopni přesně definovat a sdělit podmínky, které je uspokojují nebo neuspokojují 

při výkonu jejich práce. V souladu s tímto přesvědčením byli požádáni, aby sdělili 

tazatelům, v kterém období byli při své práci výjimečně spokojeni a cítili se dobře, a ve 

kterém období se cítili výjimečně špatně a také jak dlouho se tak cítili. Tímto 

výzkumem bylo zjištěno, že pro jedince bylo dobré období spojeno s obsahem práce, 

úspěchem, uznáním a případným povýšením. To pro jedince špatné období bylo spíše 

spojeno s okolnostmi práce a s různými souvislostmi, především vedení, výše platu, 

podniková politika, kontrola a pracovní podmínky. Z tohoto výzkumu Herzberg vyvodil 

následující důsledky: 

Přání pracovníků můžeme rozdělit do dvou skupin. Kdy jedna skupina je potřeba 

rozvíjet odbornost a kvalifikaci člověka, což chápeme jako zdroj osobního růstu 

člověka. Druhá skupina je spojena spíše s politikou firmy v oblasti odměňování 

zaměstnanců, vedení, kontroly jejich práce, pracovních podmínek. Uspokojování potřeb 

zařazených do druhé skupiny nemotivuje jedince k vyšší míře uspokojení z práce ani k 

vyššímu výkonu. Na druhé straně můžeme uspokojováním potřeb druhé skupiny 

předejít problémům vzniklým z důvodu nespokojenosti a špatného výkonu. Tyto dvě 

skupiny tvoří dva faktory v Herzbergově modelu, motivátory neboli satisfaktory 

vycházející z nitra člověka a motivujíc člověka k vyšším výkonům tvoří první faktor, 
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druhý faktor je tvořen tzv. dissatisfaktory, které v první řadě slouží k prevenci 

nespokojenosti v zaměstnání, ale jejich vliv na pozitivní postoj k práci je poměrně malý. 

 Motivace a peníze [1] 2.5

Peníze jsou nejobvyklejší odměnou, nejčastěji ve formě peněz nebo jiného druhu 

odměny. Armstrong ve své knize uvádí, že Herzberg a kolektiv (1957), zpochybnili 

účinnost peněz, tvrdili - zatímco nedostatek peněz může vyvolat nespokojenost, avšak 

jejich obstarání nevyvolává trvalou spokojenost. Zde zmíněné se týká zejména lidí s 

pevným platovým tarifem nebo s pevným platem, kteří nevnímají přímý prospěch z 

pobídkového systému.  

Lidé vnímají zvýšení platu velmi kladně. Jde o vyšší příjem, také je to vysoce 

hmatatelná forma uznání a účinný nástroj jak vyvolat u svých zaměstnanců pocit, že si 

jich samotných zaměstnavatel váží. Ovšem tento pocit euforie může rychle odeznít. 

Samozřejmě nesmíme opomenout, že někteří lidé budou penězi motivováni více než 

jiní, a to je důvodem proč nemůžeme předpokládat, že peníze motivují každého ve 

stejné míře. Nicméně, peníze slouží jako nástroj dosažení mnoha cílů a uspokojení celé 

řady lidských potřeb. Jestliže je jedinec získává pravidelně, může uspokojit své 

Základní potřeby přežití a bezpečí, zároveň mohou uspokojit potřebu sebeúcty, jsou 

znakem ocenění a postavení, mohou jedince odlišit od ostatních spolupracovníků a 

získat jedinci prestiž. 

Peníze samotné nemusí mít žádný vnitřní význam, ale disponují značnou 

motivační silou, symbolizují mnoho hmotných, nehmotných a často nedefinovatelných 

cílů a tužeb člověka. 

Závěrem si můžeme odpovědět na jednoduchou otázku: Motivují peněžní stimuly 

lidi k lepším výkonům? Odpověď zní ano, avšak pouze u lidí, kteří jsou penězi silně 

motivováni a očekávají, že dostanou peněžní odměnu. U méně sebevědomých lidí tyto 

stimuly nebudou příliš úspěšné, tito lidé neočekávají, že se jim podaří, dosáhnou 

výkonu, jenž splní podmínky pro přiznání daného peněžního stimulu.  

Vnější odměny mohou narušit vnitřní zájem jedince, lidé, kteří pracují jen pro 

peníze, mohou své pracovní úkoly chápat jako méně příjemné, a tudíž vzniká riziko, že 

tyto své úkoly nebudou plnit dobře. Opravdu víme, že při zlepšování výkonu má jistý 
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vliv i množství faktorů a mnohé z těchto faktorů jsou na sobě závislé. Z předem 

zmíněného usuzujeme, že peníze mohou za správných okolností přinést pozitivní 

motivaci, nejen proto, že peníze lidé potřebují a chtějí, ale také jsou vysoce hmatatelný 

nástroj uznání, jak už bylo zmíněno výše. Přičemž, je potřeba zohlednit i fakt, že špatně 

vytvořený a špatně řízený systém odměňování může vést k demotivaci. Proto je 

důležité, aby byl systém odměňování chápán jako slušný a spravedlivý. Spravedlnost 

můžeme chápat tak, že odměna by měla být přímo provázána s úsilím nebo mírou 

odpovědnosti pracovníka, který by neměl dostávat měně peněz, než si zaslouží, 

v porovnání s ostatními spolupracovníky. 

 Systém odměňování [3] 2.6

    "Efektivní a komplexní odměňování znamená stanovení mzdy za vykonanou 

práci a také poskytování zaměstnaneckých výhod." [3, s. 350] Hmotná stimulace 

zaměstnance při řízení a odměňování zaměstnanců, zahrnuje více než jen peněžní 

ocenění přínosu zaměstnance pro danou organizaci. Úkolem strategického odměňování 

je propojení mzdy za práci s různými formami nefinančního uznání a také ostatními 

nástroji řízení lidských zdrojů.  

Zaměstnavatel:  

 nabízí zaměstnanci příležitosti učit se a rozvíjet 

 umožňuje zaměstnanci získání různých forem uznání, finanční i nefinanční 

povahy 

 snaží se vytvářet úkoly, které jsou co nejvíce komplexní a autonomní, 

zvyšují pracovní spokojenost a přispívají k flexibilitě zaměstnanců 

 nabízí zaměstnanci flexibilní formy zaměstnání a režimy práce 

 pečuje o vhodné a kvalitní pracovní podmínky  

Systém odměňování je pouze jedním z nástrojů řízení lidských zdrojů. Cílem je 

podpořit prosazení strategie organizace, rozvoj kultury organizace, působit na získávání, 

udržování a stabilizaci zaměstnanců, motivovat zaměstnance k sebevzdělávání a rozvoji 

a stimulovat k pracovnímu výkonu. Dříve, než organizace začne vytvářet systém 

odměňování, musí si vyjasnit svou filozofii a strategii odměňování. Filozofií 
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odměňování si zaměstnavatel formuje svou mzdovou pozici, kterou chce zaujmout na 

trhu práce, mezi svými oborovými konkurenty. Také si ujasní jaké metody a nástroje k 

dosažení této pozice uplatní. 

Filozofie odměňování by měla nastínit postoj zaměstnavatele v řešení zejména 

mzdových problémů: 

 jakým způsobem ocenit dobrý pracovní výkon 

 jak mzdově sankcionovat horší pracovní výkon než je standardní pracovní 

výkon 

  zda zvýhodnit pouze klíčové zaměstnance nebo ke všem zaměstnancům 

přistupovat stejně, v případě, že zaměstnavatel je názoru, že každý 

zaměstnanec je důležitý 

 propojení kolektivní a individuální formy mzdy 

 jak mzdově ohodnotit krátkodobé výsledky a jaké výsledky bude potenciál 

zaměstnance přinášet v budoucnu 

Strategie odměňování vychází ze strategie řízení lidských zdrojů a ze strategie 

organizace. Působí na ni řada faktorů jednak zákonné regulace, trh, organizační 

struktura, manažerské postupy, celkové klima organizace, kolektivní vyjednávání, 

struktura zaměstnanců, organizační struktura, historie a současnost mzdového systému.  

Úspěchu může organizace dosáhnout především prostřednictvím zaměstnanců. 

Odměňování zaměstnanců je důležitou součástí řízení lidských zdrojů. A proto je velmi 

důležité zaměření na mzdový problém, vyjasnění mzdového problému a jeho zvládnutí 

vede přes cílevědomé rozvíjení systému odměňování a zaměstnaneckých výhod, kdy 

jsou nástroje stimulace k práci přizpůsobeny organizačním změnám a změnám 

prostředí. Avšak v dnešním, rychle se měnícím prostředí není efektivní regulovat 

odměňování dle předem nadefinovaných postupů.  

Činnost mzdy je ovlivněna působením organizační kultury a podněty vyplývající z 

cílů organizace. Proto je důležité přesně vymezit zásady pro tvorbu a čerpání mzdových 

prostředků a posílit pravomoc vedoucího pracovníka v oblasti stanovení individuální 

mzdy, zejména její pohyblivé složky, v rámci doporučených pravidel. Je však nezbytné, 

aby každý vedoucí pracovník dostával spolehlivé a aktuální informace z oblasti vývoje 
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mezd na vnějším i vnitropodnikovém trhu práce, aby mohl propojit ostatní prostředky 

motivace k práci se mzdovým stimulem. 

 Hodnocení práce a mzdové formy [8] 2.7

České pracovní právo ustavuje liberální podmínky pro stanovení mzdy 

za vykonanou práci. Kdy v podnikatelském sektoru za vykonanou práci náleží mzda, jíž 

se rozumí peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnanci za vykonanou práci. 

Mzda by měla být odvozena a rozlišena dle složitosti, namáhavosti, odpovědnosti, 

obtížnosti pracovních podmínek, pracovního výkonu a dosahované výkonnosti. Mzda je 

sjednána ve smlouvě (pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě nebo jiné smlouvě), 

zaměstnavatel ji může stanovit mzdovým výměrem nebo jiným vnitřním předpisem. 

Mzda však nesmí klesnout zákonem stanovenou minimální mzdu, ta je nejnižší 

přípustnou odměnou za vykonanou práci v pracovně právním vztahu. 

2.7.1 Časová mzda [9] 

Je to základní a velmi univerzální forma mzdy. Tato mzdová forma je využívána 

při odměňování zaměstnanců v hlavních, pomocných i řídících procesech. Zaměstnanec 

je odměňován hodinovým mzdovým tarifem, dostává tedy mzdu za skutečně 

odpracovaný počet hodin v daném měsíci. Časová mzda je administrativně nenáročná, 

používá se především, v případech, kdy je měření skutečně vykonané práce obtížné.  

Zaměstnanec pociťuje jistotu výdělku, a není příliš stimulován k vykonávání 

sjednané práce. Proto je časová mzda často doplněna jiným druhem mzdové formy 

(provize, odměny, osobní ohodnocení, podíly ze zisku apod.). 

2.7.2 Úkolová mzda [9] 

Je to základní mzdová forma, která se používá především u zaměstnanců ve 

výrobě, kdy mohou zaměstnanci výsledné množství produkce ovlivnit svým výkonem. 

Mzda je přímo závislá na výkonu zaměstnance, který je vyjádřen plněním stanovené 

normy. Zde se uplatňuje norma času, taje stanovena spotřebou času na jednu jednotku 

produkce nebo norma množství, ta stanovuje množství produkce za jednotku času. Při 
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použití úkolové mzdy je zapotřebí stanovit přiměřenou normu výkonu, odpovídající 

pracovní postup a zabezpečení bezproblémového chodu pracoviště. 

Úkolová mzda stimuluje zaměstnance k nadstandartním výkonům, přičemž snaha 

zaměstnance dosáhnout co nejvyššího výkonu často vede k vysokému fyzickému 

vypětí, nedodržování pracovních postupů, zhoršení kvality práce, nadměrného 

využívání zdrojů a porušování bezpečnosti práce. 

2.7.3 Osobní ohodnocení [9]  

Je poskytováno za účelem stimulovat zaměstnance k sjednané práci, vyššímu 

pracovnímu výkonu, žádanému jednání a diferencovat pohyblivou část mzdy na základě 

minulých individuálních zásluh. Osobní hodnocení stanovuje přímý nadřízený 

pracovníka na základě slovního hodnocení, které posuzuje individuální kritéria, mezi 

něž patří množství a kvalita odvedené práce, sociální jednání, schopnosti, dovednosti a 

zkušenosti pracovníka. Osobní ohodnocení je obvykle stanoveno určitý procentem z 

tarifní mzdy. 

2.7.4 Prémie [9] 

Jsou považovány za doplňkovou formu mzdy. U zaměstnanců patří k velmi 

oblíbeným položkám, které doplňují časovou nebo úkolovou mzdu. Dle vyplácení je 

rozlišujeme na prémie jednorázové a pravidelné. Jednorázové prémie jsou vypláceny 

za mimořádné plnění pracovních povinností. Příkladem můžeme uvést věrnostní prémie 

za počet odpracovaných let v dané organizaci nebo prémie za přítomnost, které oceňují 

nulovou pracovní neschopnost zaměstnance. Hovoříme-li o prémiích, jedná se zejména 

o prémie pravidelné, které jsou vypláceny za měřitelné a kvantifikovatelné výsledky 

práce.  

Prémie plní svou funkci pozitivního stimulu, za předpokladu, že jsou předem 

stanoveny a vyhlášeny zásady prémiování. Mezi hlavní zásady prémiování patří 

vymezení, na jakou skupinu lidí se prémie vztahuje, na čem je prémie závislá, zda se 

jedná o plnění výkonové normy, splnění termínu apod., dále z čeho se prémie počítá, 

jestli z ušetřených nákladu nebo z průměrné mzdy, za jaké období je prémie vyplácena, 

a také musí být vymezeno, od jakého termínu tyto vyhlášené zásady platí, a za jakých 

předpokladů je lze měnit. 
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2.7.5 Provize [9] 

Provize je také doplňková forma mzdy. Jedná se o velmi jednoduchou a vysoce 

pobídkovou formu mzdy. Je vhodná pro hmotnou zainteresovanost obchodníků a 

pracovníky v oboru služeb, kdy lze výsledek práce kvantifikovat, pracovník může svůj 

výkon ovlivnit a přitom není racionální evidovat využití pracovní doby a přesně stanovit 

pracovní postupy. Zpravidla bývá určena procentem z peněžního ukazatele např. zisku, 

obratu, tržeb nebo pomocí pevně stanovené sazby za jednotku prodeje. 

2.7.6 Bonus [9] 

Bonus je také jednou z oblíbených forem mzdy, je poskytován k stanovené mzdě 

za dosažení specifických a mimořádných cílů. Bonus může být přiznán kolektivně nebo 

individuálně za dosažení specifických cílů, za celkový výkon organizační jednotky nebo 

při dokončení zadaného projektu dle definovaného standardu.  

Organizace ho používají k odměnění vynikajícího pracovního výkonu každý rok, 

jiné nejsou tak štědré a poskytují je pouze zaměstnancům, kteří v období dvou až tří let 

podávají výsledky splňující vysoký standard. Dnes je využíván k odměnění jakékoliv 

pracovní funkce, kde je poměrně obtížné jednoznačně specifikovat pracovní úkoly.  

Bonus je vhodný pro pracoviště, kde jsou zavedeny nové technologie a nové 

formy organizace práce, jako je TQM nebo metoda Just-in-time. Může být plošně 

poskytován za dodržení standardů kvality, za nepřetržitý pracovní proces při minimální 

úrovni zásob - úspora nákladů, za produktivitu měřenou výstupem k nákladům. U 

administrativních a technologických funkcí může být přiznán bonus za dokončení 

projektu a za výsledky hospodaření. Zejména je vhodný pro zařazení v oboru výzkumu 

a vývoji informačních technologií, a to jako skupinový bonus aby podněcoval jednotlivé 

výzkumné týmy ke spolupráci, a jejich peněžní odměna byla provázána s výsledkem 

společného úsilí.  

Jako slabinu bychom mohli uvést, že může dojít ke snížení motivace jedince, a to 

zejména z důvodu méně viditelné závislosti výše přidaného bonusu a mezi 

individuálním přínosem jedince. Což může vést ke zhoršení sociálního klimatu v týmu a 

ke zvýšení tlaku na jedince, kteří nepodávají pracovní výkon podle stanovených norem 

skupiny. 
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U exekutivy - výkonné moci - managementu je bonus stanoven na základě, 

hodnocení přínosu daného manažera, kdy hodnotící pracovník zohledňuje kritéria, jako 

jsou zisk organizace, finanční podmínky, obchodní podmínky a také vyhlídky 

organizace do budoucnosti. Bonus může být stanoven i na základě předem stanovených 

kritérií, opět můžeme uvést dosažený zisk, nárůst zisku oproti předchozímu období či 

zvýšení podílu na trhu, také může být stanoven čistě na zisku, a to pokud zisk překročí 

předem stanovenou minimální hodnotu, od níž je možné odměnu přiznat. 

 Zaměstnanecké výhody [4] 2.8

Existuje celá řada definic pojmu zaměstnanecké výhody. Pro přiblížení pojmu 

zvolíme definice dle Dvořákové a kol. Kde je zřejmé, že benefity mohou být velice 

různorodé. 

"Benefity jsou jakákoliv forma příjmů ze závislé činnosti, která není mzdou 

za vykonanou práci, tj. zde můžeme zařadit závodní stravování ale i např. dodávku 

bioproduktu či poradenství o duchovním životě." [4 s. 325] 

Zaměstnavatel poskytuje široké spektrum doplňkových služeb, sociální péči, řadu 

rozmanitých požitků, za které by si běžně zaměstnanec musel platit sám. Tyto benefity 

mohou mít podobu peněz, peněžité hodnoty a tvoří část příjmu ze závislé činnosti. Lze 

je chápat jako dodatečná zvýhodnění zaměstnance. Mezi charakteristické rysy 

zaměstnaneckých výhod můžeme zařadit to, že nejsou závislé na výkonu a zásluh 

konkrétního zaměstnance, jejich rozsah se často mění s postavením zaměstnance v 

organizaci a délkou pracovního poměru, zpravidla není určen, aby stimuloval ke 

krátkodobému pracovnímu výkonu. Ne všichni zaměstnanci je, však vnímají jako 

výhodu, ale jako něco běžného.  

Zejména u velkých organizací najdeme široké spektrum zaměstnaneckých 

benefitů. Mohou působit pozitivně na pracovní spokojenost, avšak pokud jsou 

spravovány nesystémově a jejich přiznávání není dobře spravováno, vedou spíše k 

negativnímu ovlivnění pracovní spokojenosti, zejména, protože zaměstnanci to mohou 

vnímat jako nespravedlnost a mohou následovat obvinění z nadřazování jednoho či více 

jedinců nad jinými. 
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Benefity mohou být poskytovány plošně nebo individuálně, pak hovoříme 

o programu flexibilních benefitů. V organizacích české republiky převládá plošné 

přiřazování benefitů. Stále sílícím trendem, dnešní doby je snaha co nejvíce 

diferencovat strukturu příjmů ze závislé činnosti včetně zaměstnaneckých benefitů, 

především na základě podávaného pracovního výkonu a důležitosti zaměstnance. 

2.8.1 Cíle zaměstnaneckých výhod [1] 

Mezi cíle politiky a praxe zavádění zaměstnaneckých výhod v organizaci patří: 

 poskytnou atraktivní a konkurenceschopný celkový systém odměn, 

jehož úkolem je jednak získat a především si udržet vysoce 

kvalifikované pracovníky, kteří přináší přidanou hodnotu; 

 snaha uspokojit osobní potřeby zaměstnanců; 

 posílit oddanost a vědomí určitého závazku vůči organizaci; 

 poskytnout svým zaměstnancům daňově zvýhodněnou odměnu; 

Je důležité si povšimnout, že výše zmíněné cíle v sobě nemají motivování 

pracovníků. Je to z důvodu, že benefity poskytované zaměstnavatelem mají jen málokdy 

přímý vliv na pracovní výkon jedince. Avšak mohou příznivě ovlivnit postoj 

zaměstnance k organizaci, dlouhodobě ovlivnit jejich oddanost, zainteresovanost což 

vede ke zlepšení výkonu organizace. 

2.8.2 Členění zaměstnaneckých výhod [4] 

1. Zaměstnanecké benefity sociální povahy - mezi tyto výhody můžeme 

zařadit penzijní připojištění, životní pojištění, která jsou zcela nebo zčásti 

hrazena organizací, mateřské školky, jesle, poskytování 

zaměstnaneckých úvěrů, nebo ručení za ně apod. 

2. výhody ve vztahu k práci - závodní stravování, vzdělávání a rozvoj 

hrazený organizací, prodej produktů organizace za výhodnějších 

podmínek zaměstnancům apod. 

3. výhody, které jsou spojeny s dosaženým postavením zaměstnance v 

organizaci - využívání služebního automobilu, mobilního telefonu, 
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služebního notebooku, bezplatné bydlení nebo příspěvky na bydlení 

apod. 

Pro zaměstnanecké benefity je často typické, že nejsou zcela závislé na pracovním 

výkonu. Jejich rozsah a struktura se rozvíjí s dosaženou pozicí zaměstnance v dané 

organizaci a také jsou úměrné délce pracovního poměru. 

 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců [2] 2.9

Dnes na vysoce konkurenčním trhu musí organizace čelit mnoha vnějším vlivům, 

které ji nutí k přizpůsobování a rozvíjení kompetencí a schopností svých zaměstnanců. 

Lidé v organizaci musí přizpůsobit své schopnosti a dovednosti měnícím se podmínkám 

na svých pracovních místech, což je předpokladem jejich flexibility a perspektivy v 

organizaci. Lidé si těmito novými schopnostmi posilují své postavení na trhu práce. 

Vzdělávání pracovníků zahrnuje: 

 Vzdělávání v rámci adaptačního procesu a přípravu pracovníka k pracovní 

činnosti; 

 Zvyšování, prohlubování kvalifikace – následná odborná příprava v oboru, 

ve kterém člověk pracuje na svém pracovním místě nebo oblast dalšího 

rozvoje; 

 rozvoj kompetencí a flexibility zaměstnanců; 

 rekvalifikace – jedná se takové vzdělávání, za účelem osvojení si nového 

povolán; 

 profesní rehabilitace – jedná se o opětovné zařazení osob do pracovního 

procesu, kterým jejich zdravotní stav brání ve výkonu dosavadní pracovní 

činnosti; 

Cílem firemního vzdělávání je hledání a následné odstraňování mezi tím co v 

lidském kapitálu je a co je žádoucí. 

2.9.1 Firemní neboli podnikové vzdělávání, profesní vzdělávání [10] 

Podnikové vzdělávání je systematický proces, jehož cílem je změna pracovního 

chování, úrovně znalostí a dovedností pracovníků. Je to proces organizovaný firmou, 
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zahrnuje vzdělávání v podniku, ve vlastním vzdělávacím zařízení či na pracovišti i 

mimo něj. Vzdělávání mimo podnik je často poskytováno specializovanými pracovišti 

nebo externími vzdělávacími agenturami na objednávku.  

V Profesním vzdělávání je zahrnuta kompletní příprava na povolání, příprava 

školská tak i všechny dostupné formy vzdělávání dospělých, které jsou spjaté přímo s 

výkonem povolání.  

2.9.2 Metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců [9] 

Metody vzdělávání a rozvoje rozlišujeme dle místa výkonu:  

 používané na pracovišti, které se aplikují především individuálně, často 

při výkonu práce (instruktáž, asistování, rotace práce, coaching, mentoring, 

counselling, apod.); 

 metody mimo pracoviště, které se aplikují především hromadně, mimo 

pracoviště zaměstnance nebo mimo organizaci (trénink, workshop, 

přednáška, seminář, řešení případových studií, demonstrování apod.); 

 mezi často používané také patří e-learning (elektronické absolvování 

kurzu), který nelze zařadit ani do jedné z předchozích skupin;   

Metody používané na pracovišti 

Instruktáž – Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod při zaškolování nového 

pracovníka. Často se jedná jen o jednorázový způsob zaškolení, při výkonu sjednané 

práce, kdy zkušený pracovník předvede pracovní postup výkonu práce. 

Coaching, mentorink, counselling – jedná se o používané metody poradenství, 

s cílem vzdělávat a zároveň motivovat, zaměstnance ke zlepšení výkonu a rozvoji jeho 

pracovní spokojenosti. V podstatě podporuje zaměstnance pří hledání způsobů jak 

realizovat cíle, které si zaměstnanec určuje sám a ne poskytování přesných postupů. 

Zaměstnanec se pod dohledem zkušeného školitele-kouče soustavně a dlouhodobě 

osvojuje znalosti, dovednosti a schopnosti, které jsou důležité pro jeho profesní i 

sociální rozvoj. U counsellingu je zaměstnanec vnímán jako rovný školiteli a jedná se 

spíše o vzájemnou konzultaci a ovlivňování. 

Asistování – jedná se o metodu, kdy je školený přidělen ke zkušenému 

zaměstnanci, pomáhá mu při plnění úkolů a učí se od něj pracovním postupům a 
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jednáním. Postupně získává potřebné znalosti a dovednosti do doby, kdy bude schopen 

práci vykonávat samostatně. 

Rotace práce – u této metody rozeznáváme dvě formy, horizontální rotaci, což je 

střídání pracovních míst na stejné úrovni a vertikální rotaci, zde se jedná o místění 

zaměstnance na jiný stupeň řízení. Tato metoda je často využívána při přípravě na 

vedoucí pozici. 

Metody používané mimo pracoviště 

Přednáška – zaměstnanci získávají nové znalosti formou výkladu školícího 

pracovníka, Je to poměrně snadný a jednoduchý způsob předání znalostí a dovedností 

školitele posluchačům. Nevýhodou je, že jednostranný výklad snižuje motivaci 

posluchačů k aktivnímu osvojování nových znalostí a dovedností. 

Seminář – zde se zaměstnanci učí pomocí výkladu školícího pracovníka a 

vzájemné diskuse mezi ostatními účastníky a školitelem. Oproti přednášce se zde 

zvyšuje motivace k aktivnímu osvojování předávaných i sdílených znalostí. 

Demonstrování – Školící pracovník, předvádí posluchačům požadovaný pracovní 

postup na modelových či reálných situacích. Zaměstnanci si zde osvojí potřebné 

znalosti a dovednosti k výkonu práce a dosahování žádoucích výsledků. 

Případová studie -  učení zde probíhá formou hledání všech možných řešení dle 

určitého zadání nebo reálného problému. Při řešení případových studií se rozvíjí 

analytické a systematické myšlení, a také podporuje týmového ducha a týmovou 

spolupráci, což je důležité i pro jejich motivaci. 
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3 Charakteristika organizace 

Cílem této kapitoly je stručně a výstižně charakterizovat tak významnou 

společnost jako je GE Money Bank, a.s. a nastínit jaké možnosti tato společnost nabízí 

nejen klientům, ale také i svým zaměstnancům a celé společnosti. Tuto společnost jsem 

si vybrala především proto, že jsem po 3 roky její součástí a jsem si jistá, že má co 

nabídnout. 

 O společnosti General Electric [12] 3.1

Společnost GE (General Electric) byla založena v roce 1892. U zrození této 

skupiny stál geniální vynálezce Thomas Alva Edison. Skupina dnes sdružuje firmy z 

oblasti průmyslu, financí a médií a reaguje na nejpalčivější problémy dnešního světa. 

Podniká v oblastech jako je výroba letadlových motorů, výroba elektrické energie, 

finanční služby, lékařská zobrazovací technika či televizní vysílání. 

Významnou součástí GE je skupina GE Capital. Jedná se o rozsáhlou společnost, 

která v současné době spravuje aktiva ve výši okolo 576 miliard USD a ve více než 50 

zemích zaměstnává na 50 tisíc zaměstnanců. Je vysoce postaveným poskytovatelem 

finančních služeb pro více než 100 milionů klientů - jednotlivců i malých a středních 

podniků. GE Money poskytuje celou řadu produktů, mezi něž patří osobní půjčky a 

podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, konsolidace úvěrů, hypotéky, 

refinancování hypoték, depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, leasing 

automobilů, samozřejmostí je i poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na 

vybrané typy projektů. Do finanční divize GE Capital spadají také všechny finanční 

společnosti s názvem GE Money. 

V České republice v současné době působí dvě společnosti ze skupiny GE Money 

a to GE Money Bank a.s. a GE Money Auto, a.s. 

Po celou dobu své existence si GE buduje stálé postavení, a pro mnoho firem je 

právě GE symbolem kvality a špičkových technologií. Po několik let za sebou si 

skupina GE získala status nejobdivovanější společností světa. Osvědčením o kvalitě a 

finančním zdraví firmy je její ratingové ohodnocení, a to nejvyšším stupněm AAA. Z 

hlediska tržní kapitalizace patří GE mezi tři největší společnosti na světě. GE nalezneme 
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ve více než sto zemích světa  a  v současné době zaměstnává přes 315 tisíc pracovníků. 

Od září 2001 stojí v čele této nadnárodní společnosti Jeffrey Immelt. 

V roce 2005 se GE stala celosvětovým partnerem olympijských her a je jim 

nadále. GE trvale přispívá k rozvoji jejich zázemí v mnoha oblastech, a to od staveb 

sportovních areálů až po budování městské infrastruktury. Pro olympijské hry konané 

v Čínské lidové republice právě GE navrhla a pomohla uskutečnit přes tři stovky 

dopravních, bezpečnostních, energetických, vodohospodářských, zdravotnických a 

dalších projektů. 

Do celkové strategie GE pro Českou republiku patří i společenská odpovědnost, 

pod záštitou programu GE Volunteers, jehož heslem je " věnování sám sebe Vás nemusí 

stát vůbec nic". 

 GE Volunteers [12] 3.2

Tato společnost si je vědoma toho, jak je důležité respektovat své okolí a být 

prospěšnou společnosti, která ji obklopuje a jejíž je součástí. Klíčovou pozici v 

aktivitách společenské odpovědnosti má dobrovolnická organizace GE Volunteers. 

Program existuje v České republice již od roku 1999. Způsobem fungování a velkou 

mírou angažovanosti zaměstnanců je mezi českými společnostmi opravdu unikátní. 

Srdcem i hnacím motorem je řada dobrovolníků z řad našich zaměstnanců, 

samozřejmě i jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří věnují svou energii a čas nejen 

svým pracovním povinnostem, ale také organizaci a aktivnímu zapojení do 

dobrovolnických aktivit GE Volunteers. Každý si může vybrat, zda se pokusí uskutečnit 

svůj vlastní dobrovolnický projekt, nebo se zapojí do projektů svých kolegů. 

 

GE Volunteers se zaměřuje na tyto oblasti 

 děti a vzdělání 

 pomoc znevýhodněným spoluobčanům 

 životní prostředí 

 senioři 
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Stát se dobrovolníkem v GE Volunteers není složité, stačí mít jen chuť věnovat 

pár hodin svého času něčemu užitečnému. Zaměstnanci GE jsou si toho vědomi a proto 

GE Volunteers může působit po celé České republice. Program nabízí samotným 

zaměstnancům možnost přicházet s vlastními nápady a projekty. Zaměstnanci mohou 

sami pomoci v oblasti, kde cítí, že je to potřeba. Nejvíce dobrovolníků nacházíme v 

centrálách Ostravě a Praze. Dobrovolníci si mohou vybrat oblast, ve které chtějí 

pomoci, ale také formu, která jim nejlépe vyhovuje. Dobrovolníci spolupracují s řadou 

základních a středních škol, dětských domovů, domovů pro seniory i jinými 

neziskovými organizacemi v celé České republice. Řada z nich pomáhá v chráněných 

krajinných oblastech, lesích a v povodích řek. Mezi další formy pomoci patří i 

pravidelné darování krve, prodej vlastních pekařských a jiných výrobků, jejichž výtěžek 

je věnován na dobročinné účely. 

3.2.1 Programy napojené na GE Volunteers [12] 

Program podpory potřebným je především zaměřen na pomoc znevýhodněným 

dětem i dospělým, ale také na vzdělání i ekologii. Příkladem můžeme uvést Regionální 

grantový program podpory potřebným, kdy jsme v rovu 2012 věnovali částku 2 miliony 

korun, a tím pomohli uskutečnit téměř 80 projektů. Tento program byl napojen na GE 

Volunteers, proto organizace nepřispívá pouze finančně, ale také svým volným časem 

a energií. Osobní zapojení do těchto aktivit nám nabízí možnost sledovat a ovlivňovat 

využití vložených prostředků a tím získat nadhled, rozšířit si vlastní obzory, což nám 

umožňuje více proniknout do tak diskutované problematiky jako je péče o společnost a 

tím prohloubit vzájemné vztahy.  

Podporujeme projekty, které pomáhají při integraci handicapovaných do 

společnosti a usnadňují život opuštěným i nemocným. Spolupracujeme především s 

organizacemi či občanskými sdruženími, jejichž cílem je snaha zapojit různé sociální 

skupiny nazpět do společnosti. Příkladem můžeme uvést dětské domovy, centra 

náhradní rodinné péče a jiné organizace s výše uvedeným cílem. 

Program rozumíme penězům, jde o projekt zaměřený na finanční vzdělání, a to 

jako součást vzdělávacího programu základních škol. Cílem je aby klienti a široká 

veřejnost rozuměla tomu, co říkáme, a dokázali bez problému řídit své finance a 

nedostávali se do problémů kvůli finanční negramotnosti. 
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Základní ideou projektu je vyzkoušet si vše co se týče správy finančních 

prostředků rodinného rozpočtu, formou aktivních modelových situací. Žáci se učí 

rozumět financím jako členové modelových domácností, kteří se snaží řešit praktické 

situace spojené s běžným životem například rozpočet domácnosti, pořízení bydlení, 

nákup automobilu, dovolená, tvorba rezerv pro případ nestandardních situací, které 

mohou nastat v každé domácnosti.  

Výuka probíhá v rámci celodenních seminářů či v jednotlivých hodinách během 

školního roku. Do projektu jsou aktivně zapojeni dobrovolníci GE Money Bank, a.s.  

a to v roli odborných konzultantů a lektorů seminářů pro učitele základních škol.  

GE Money Bank, a.s. si je vědoma, že bez partnerů by nic z toho nedokázala. 

Rozumíme penězům je uznávaný projekt s akreditací Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, který školí učitele druhého stupně základních škol, jak efektivně 

seznámit žáky se základními principy hospodaření s penězi a jak se zachovat v 

konkrétních finančních situacích, které mohou v domácnosti nastat.  

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci základních škol. Cílem projektu Rozumíme 

penězům je zvýšit úroveň finanční gramotnosti školáků prostřednictvím specializované 

výuky. Tento projekt je unikátní především svou výukovou metodou, kdy se finančnímu 

vzdělávání učí nejprve učitelé, a to interaktivní formou, kteří získané informace 

předávají dětem. Proškolený učitelský personál zachovává kontinuitu projektu i v 

dalších letech. Projekt realizujeme ve spolupráci s občanským sdružením AISIS, který 

je podporován z Evropského sociálního fondu. 

Další program Život nápadům je zaměřen na podporu žen v podnikání. Projekty 

programu Banking of woman, což je originální název tohoto programu, se snaží co 

nejvíce přizpůsobit potřebám žen v dané zemi. Česká republika se k tomuto programu 

přidala v říjnu roku 2010. Jedinečné nastavení projektu jako interaktivního komunitního 

webu, kde je prostor pro setkávání inspirace s odbornými informacemi.  

Klíčovým prvkem projektu Život nápadům je webová platforma 

www.zivotnapadum.cz, kde mohou ženy snadno získat nejrůznější informace. Na 

stránkách projektu ženy naleznou vše potřebné a také získají potřebné rady, doporučení 

odborníků nebo úspěšných podnikatelek. Součástí programu je i vysoce prestižní soutěž, 

známá pod názvem Ocenění českých podnikatelek (OCP). Tato soutěž vytváří pro ženy 

více příležitostí a přispívá k ekonomickému rozvoji České republiky. Tyto cíle těsně 
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souvisí s cíli GE Money Bank, a.s. a projektu Život nápadům. Proto se GE Money 

Bank, a.s. připojila k soutěži, kde se každoročně uděluje prestižní ocenění Výjimečná 

podnikatelka. 

 GE Money Bank, a.s. [12] 3.3

GE Money Bank, a.s. je jednou z největších bank, které působí na českém trhu.  

Je moderní a inovativní bankou, s širokou sítí obchodních míst a bankomatů a rychle se 

rozvíjí. Je univerzální bankou, která nabízí služby fyzickým osobám i malým a středním 

podnikům. GE Money bank, a.s. poskytuje celou řadu produktů, mezi něž patří osobní 

půjčky a podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, konsolidace úvěrů, hypotéky, 

refinancování hypoték, depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, samozřejmostí 

je i poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů. Velkou 

výhodou této banky je fakt, že je součástí jedné s největších a nejsilnějších společností 

na světě General Electric, která má diverzifikované portfolio průmyslových a finančních 

firem a je schopna generovat své vlastní finanční aktiva.  

GE Money Bank, a.s. staví na inovacích. Byla první velkou bankou v České 

republice, která představila plnohodnotný elektronický výpis z účtu, Konsolidaci 

půjček, paušální běžný účet typu all inclusive pro fyzické osoby a firemní klientelu, 

refinancování hypoték, plnohodnotnou komunikaci s klienty pomocí zabezpečeného 

internetového chatu, odměňování klientů penězi za používání debetních a kreditních 

karet, nové způsoby bezkontaktního placení formou NFC - bezkontaktní platební 

nálepku a kartu v mobilu ve spolupráci s jedním z předních operátorů, a také jedinečnou 

analytickou nadstavbu Internet Banky, která umožňuje klientům získat kontrolu nad 

příjmy i výdaji a plánovat rodinný či osobní rozpočet - aplikaci GE Money Manager. 

Dále jako první vybavila celou bankomatovou síť čipovou technologií.  

GE Money Bank, a.s. každoročně sbírá ocenění v soutěži Zlatá koruna, která 

oceňuje nejlepší finanční produkty na trhu. Internet Banka společnosti GE Money Bank, 

a.s. je dlouhodobě, dle české veřejnosti, v soutěži Zlatá koruna jedničkou mezi všemi 

dostupnými finančními produkty na trhu. 

Další výhodou GE Money Bank, a.s. je skutečnost, že staví na mezinárodně 

uznávaných hodnotách společnosti GE, a tím posiluje svou pozici na trhu. GE Money 
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Bank, a.s. pak může být bankou s klientským přístupem a peněžním ústavem, který na 

českém finančním trhu určuje kvalitu služeb. Důkazem předchozího tvrzení je rostoucí 

počet klientů, který se již přiblížil milionové hranici. 

3.3.1 Otevření Centra zákaznických služeb GE Money Bank, a.s. [12] 

GE Money Bank, a.s. 4.4 2006 slavnostně otevřela v Ostravě - Hrabové Centrum 

Zákaznických služeb. Stala se významným zaměstnavatelem v Moravskoslezském 

regionu. V současné době zaměstnává na 800 lidí a slouží klientům společnosti GE 

Money Bank, a.s. a GE Money Auto, a.s. GE do této pobočky investovalo na 100 

milionů korun. 

3.3.2 Organizační struktura Centra zákaznických služeb [11] 

Call Centrum zákaznických služeb je po nedávné reformě rozděleno do dvou 

oddělení a to oddělení Call Centrum a Collections. Tyto odděleni jsou zařazeny pod 

divizi Operations. 

Cílem ostravských týmů je aktivně nabízet klientům bankovní produkty a služby, 

zároveň schopnost zodpovědět servisní dotazy a najít řešení u aktivních kreditních karet, 

a to vše na základě potřeb klientů. Každý klient je chápán jako individualita. Dále zde 

schvalují úvěrové produkty, zajišťují podporu pro zaměstnance obchodních míst a 

odpovídají na dotazy klientů. Zákaznické služby zajišťují např. zpracování odchozích a 

příchozích plateb, karetních transakcí, blokace a rušení platebních či kreditních karet, 

samozřejmostí je rovněž vyřizování reklamací a snaha dosáhnou spokojenosti co 

největšího počtu klientů. Další týmy řeší stížnosti klientů týkající se služeb, produktů 

nebo chování našich zaměstnanců. Součástí ostravského Call Centra jsou i 

specializované týmy, které řeší složitější procesy a to jak servis i aktivní prodej 

například tým hypoték a tým specialistů pro komerční klientelu. Oddělení Collections 

vymáhá pohledávky od klientů a zpracovává veškerou korespondenci. Součástí 

Operations je také správa budov a příprava nájmů prostor pro společnost, zodpovídá za 

výstavbu nových obchodních míst, případně stěhování a rekonstrukce stávajících 

obchodních míst. Dále má na starosti správu sítě bankomatů společnosti a zajištění 

pronájmu či výstavby prostor pro ATM. 
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3.3.3 Charakteristika oddělení Call Centra [11] 

V bakalářské práci se zaměřujeme na motivaci zaměstnanců Call Centra, přesněji 

telefonních bankéřů, v týmech zaměřených zejména na aktivní prodej. V čele Call 

Centra stojí senior manažer, ten je přímým nadřízeným junior manažerů a ti jsou 

přímými nadřízenými team leaderů, kteří mají pod sebou tým o 10 - 15 lidech. Pravou 

rukou team leaderů je senior telefonní bankéř, ostatními členy jsou telefonní bankéři, 

kteří nabízí bankovní produkty a služby klientům. 

Senior manažer – jeho cílem je stanovit co, kdy a kde bude vykonáno, 

samozřejmě v souladu se strategickými cíli GE Money Bank, a.s. Dále také kontroluje, 

hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu na výsledky oddělení svým přímým podřízeným. 

Junior manažer – má na starosti několik pracovních týmů, je to přímý nadřízený 

team leaderů, jehož úkolem je řídit, poskytovat zpětnou vazbu, hodnotit práci leaderů 

i svěřených týmů, motivovat team leadery i jejich podřízené k lepším výkonům, 

vyhodnocovat a reportovat výsledky senior manažerovi, účastnit se pracovních porad. 

Team leader - je přímým nadřízeným telefonních bankéřů. Jeho náplní práce je 

vést, hodnotit, motivovat, rozvíjet své podřízené, nabírat nové telefonní bankéře, 

pomoci v jejich adaptaci a poskytovat jim zpětnou vazbu. Také předávat informace do 

svého týmu o případných změnách a novinkách, organizovat pravidelné týmové 

schůzky, účastnit se pravidelných porad a kalibrací, evidovat a sbírat podněty od 

telefonních bankéřů. Jeho ne méně důležitým úkolem je i zpracovávat běžnou 

administrativu spojenou s chodem týmu jako je plánování kapacit, hodnocení hovorů, 

měření výkonnosti svých podřízených. 

Senior telefonní bankéř - je pravou rukou team leadra, pomáhá mu s vedením 

týmu telefonních bankéřů, plánování docházky. Je nápomocen při zaškolování nových 

pracovníků, snaží se o rozvoj a poskytování zpětné vazby formou příposlechů, 

hodnocení hovorů či F2F. Jeho povinností je znát procesy a produkt, tak aby byl 

schopen poradit členům týmu v případě potřeby řešit nestandardní situace, účastní se 

seniorských schůzek a kalibrací. V případě nepřítomnosti team leadra, jej zastupuje a 

účastní se schůzek místo svého team leadra. 

Telefonní bankéř - jeho náplní práce je aktivní prodej, servis produktů a služeb, 

nabízených společností GE Money Bank, a.s. Mimo to je povinen zapisovat výsledky 
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hovorů do elektronického systému rychle a bezchybně. Samostatně řešit standardní 

situace, spolupracovat s ostatními členy týmu, absolvovat všechna povinná školení, 

neustále se vzdělávat, rozvíjet, prohlubovat či doplňovat své procesní a produktové 

znalosti, tak aby byl schopen pracovat samostatně a efektivně. 

Jsem součástí oddělení, na pozici telefonního bankéře ve specializovaném týmu 

prodeje a servisu hypoték. Mou náplní práce je obvolávat vyžádané kontakty, zanechané 

přes webové stránky GE Money Bank, a.s., našich partnerů, kontakty předané z jiných 

týmů a také servis stávajících hypotečních úvěrů. V práci se zaměříme na to, jak jsou 

telefonní bankéři motivováni, co je bude motivovat k lepším výsledkům, tak aby 

podávali výkony, které budou odpovídat stanoveným cílům. 

 Systém odměňování zaměstnanců v Call Centru [11] 3.4

Hlavním cílem systému odměňování je zaměřit se na ty nejlepší, a to nejen podle 

dosažených prodejních výsledků, ale také dosažené kvality hovorů. V GE Money Bank, 

a.s. jsou uplatňovány dvě formy mzdy časová mzda a k tomu pohyblivá část mzdy tzv. 

incentiv. Pohyblivá část je odvozena od počtu prodaných produktů, přičemž každý 

produkt má pevně stanovenou incentivní částku. Součet těchto částek je upraven 

koeficientem plnění plánu, koeficientem kvality, který je složen z koeficientu kvality 

hovorů a koeficientu splnění produktového testu. V případě porušení některého ze 

stanovených standardů a případné odchylky je tato částka krácena o procentuální část 

dle nastavených a přesně definovaných KO kritérií. 

GE Money Bank, a.s. je institucí, jež se snaží podpořit kreativitu svých 

zaměstnanců, hlavně v oblasti inovací a zjednodušování stávajících procesů. Případný 

návrh, který je realizovatelný, a má přidanou hodnotu pro společnost, je velkoryse 

odměněn. 

Společnost GE Money Bank, a.s. je společností, která dovede ocenit své 

zaměstnance nejen finančně, ale i celou řadou nepeněžních odměn pro zaměstnance, 

kteří dlouhodobě přispívají ke zkvalitňování poskytovaných služeb. Zaměstnanci, kteří 

dlouhodobě překonávají očekávání, jsou odměněni formou rotace, kdy mohou v rámci 

svého rozvoje strávit část své směny na jiném oddělení či procesu, a získat nové 
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vědomosti, což může pomoci v jejich kariérním růstu. Tomuto pojmu se budeme blíže 

věnovat v podkapitole Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. 

 Zaměstnanecké výhody [11] 3.5

Společnost GE Money Bank, a.s. nabízí svým zaměstnancům velké množství 

benefitů. Zaměstnanec si může dle své potřeby vybrat, které z nich bude chtít využívat. 

Pro přehled si je rozdělíme do několika ucelených oblastí. 

3.5.1 Dny volna nad rámec zákona 

Dovolená nad rámec zákona 

Společnost nabízí každému zaměstnanci jeden týden dovolené nad rámec 

zákonného nároku. Z čehož plyne, že zaměstnanec může v průběhu kalendářního roku 

čerpat pět týdnů dovolené. Pokud je zaměstnanci poskytnuto čerpání dovolené v 

několika částech, musí alespoň jedna z nich činit nejméně dva týdny vcelku.  

Sick day 

Zaměstnanec může čerpat 2 dny volna v průběhu jednoho kalendářního roku. 

Tento den volna může zaměstnanec využít bez udání důvodu ze dne na den, nemusí to 

plánovat na počátku kalendářního roku. Stačí, když informuje svého přímého 

nadřízeného, že hodlá tento benefit využít. 

Free day 

Zaměstnanec může čerpat 1 den volna v průběhu jednoho kalendářního roku. 

Tento den volna může zaměstnanec využít bez udání důvodu ze dne na den, nemusí to 

plánovat na počátku kalendářního roku. Stačí, když informuje svého přímého 

nadřízeného, že hodlá tento benefit využít. Tento den je především určen v případě 

nutnosti vyřízení osobních věcí zaměstnance. 

Daddy's leave 

Tento benefit je určen otcům, jedná se o jeden týden placeného volna pro otce, 

tento týden může otec využít v prvních dvou měsících od narození dítěte. 
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Student leave 

Jedná se o týden placeného studentského volna, tento týden je možné využít před 

řádným termínem státní závěrečné zkoušky. Dále také student může využít 6 dní 

neplaceného studentského volna, taktéž před řádným termínem státní závěrečné 

zkoušky. Tento benefit se vztahuje pouze na studenty, kteří splní i interní kritéria pro 

využití tohoto benefitu. 

Career break 

Jedná se o možnost využití neplaceného volna, jedná-li se o zaměstnance, který je 

ve společnosti zaměstnám déle než tři roky, může využít až šest měsíců neplaceného 

volna. Jedná-li se o zaměstnance, který je ve společnosti zaměstnám déle než pět let, má 

možnost využít až dvanáct měsíců neplaceného volna. Toto uvolnění zaměstnance 

ovšem podléhá schvalování a může ho využít pouze ten zaměstnanec, který splní i další 

interní kritéria společnosti. 

3.5.2 Poukazy 

Flexi Pass 

Jedná se o zaměstnanecký příspěvek na kulturu, sport, zdraví, vzdělávání 

a cestování, který je vyplácen zaměstnancům GE Money Bank, a.s. ve formě poukazů  

Flexi Pass společnosti Sodexo tři měsíce zpětně, výše tohoto příspěvku je 900,- Kč 

čtvrtletně pro plný úvazek a 450,- Kč pro poloviční úvazek. 

3.5.3 GE pro zdraví 

Příspěvky na sportovní aktivity 

Jedná se o proplacení celé či části peněžních prostředků vložených do sportovní 

činnosti. Zaměstnanec může využít tohoto programu, jeho povinností je se na počátku 

kvartálu zaregistrovat, koupit si permanentní vstup, a pokud splní stanovenou účast, 

doloží potřebné doklady a pošle žádost o proplacení, budou mu náklady proplaceny 

zpětně formou výše zmíněných FlexiPassů od společnosti Sodexo. 

Podpůrný program pro dlouhodobě nemocné 

Jedná se o program, jehož cílem je zefektivnit návrat do zaměstnance do práce 

po dlouhodobé pracovní neschopnosti. Součástí tohoto programu je celá řada nástrojů. 
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Příkladem můžeme uvést přechod na jinou pracovní náplň, jiný pracovní úvazek či 

zkrácená pracovní doba. Podpůrný program se týká pouze zaměstnanců, jejichž 

pracovní neschopnost trvala déle než 28 kalendářních pracovních dnů, mají smlouvu na 

dobu neurčitou a nejsou ve výpovědní ani zkušební lhůtě. 

Protikuřácká kampaň 

Jedná se o soutěž " NĚCO ZA NĚCO" pro zaměstnance, kteří se rozhodli přestat 

kouřit. Tato soutěž byla spuštěna 15. října 2012 a byla uzavřena 30. června 2013. 

V následujícím měsíci proběhlo slosování soutěžících, kteří dodrželi pravidla soutěže, a 

poté proběhlo předání cen. Hlavní cenou byl let balónem nebo iPod Touch. V 

souvislosti s touto akcí proběhla řada přednášek na téma odvykání kouření, prevence a 

užívání tabáku. Tyto přednášky byly vedeny odborníky a lékaři ze specializovaného 

centra pro léčbu závislosti. 

Pro ostatní účastníky soutěže byl schválen dvojnásobný příspěvek na terapii až 

1000,- Kč ve formě FlexiPassů, pokud se účastníci soutěže rozhodli léčit ze závislosti 

na nikotinu. 

3.5.4 Zvýhodněné bankovní produkty a služby [11] 

Free Banking 

Všichni zaměstnanci společnosti GE Money Bank, a.s. mohou využívat 

zvýhodněných podmínek na jednotlivé produkty společnosti. Jedná se o produkty a 

služby běžně nabízené klientům společnosti, avšak nejsou smluvně zajištěny. Slevy se 

vztahuje na vedení běžného účtu - A konto, tento účet si mohou zaměstnanci založit a za 

jeho vedení nic neplatí. Na základě běžného účtu mohou zaměstnanci využívat 

nabízených slev, příkladem může být půjčka či kreditní karta s nižší úrokovou sazbou. 

Penzijní připojištění 

Jedná se o příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, přičemž smlouva 

musí být sjednána minimálně na 200,- Kč měsíčního příspěvku účastníka. Pokud 

účastník takto učinil, má nárok na příspěvek od zaměstnavatele také ve výši 200,- Kč 

měsíčně. Maximální výše příspěvku od zaměstnavatele je 500,- Kč měsíčně, však výše 

příspěvku účastníka není omezena. Příspěvek se týká zaměstnanců, kteří mají u 
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společnosti GE Money Bank, a.s. sjednán pracovní poměr minimálně 19 hodin týdně a 

nejsou ve zkušební době. 

Životní pojištění 

Jedná se o příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění, přičemž smlouva musí 

být sjednána minimálně na 300,- Kč měsíčního příspěvku účastníka. Pokud účastník 

takto učinil, má nárok na příspěvek od zaměstnavatele také ve výši 300,- Kč měsíčně. 

Maximální výše příspěvku od zaměstnavatele je 500,- Kč měsíčně, však výše příspěvku 

účastníka není omezena, také si zaměstnavatel k tomuto může zřídit balíček úrazového 

pojištění dle jeho potřeb. Úhrada pojištění probíhá formou srážky ze mzdy a je hrazena 

z účtu GE Money Bank, a.s. čímž jsou podmíněny další výhody, které byly sjednány v 

rámcové smlouvě S ING ŽP pro zaměstnance GE Money Bank, a.s. Příspěvek se týká 

zaměstnanců, kteří mají u společnosti GE Money Bank, a.s. sjednán pracovní poměr 

minimálně 19 hodin týdně a nejsou ve zkušební době. 

Stavební spoření 

Stavební spoření je poměrně efektivní formou spoření. Pokud si zaměstnanec 

uzavře stavební spoření u společnosti Wüsternot na obchodním místě GE Money Bank, 

a.s. je osvobozen od vstupního poplatku, který činí 1 procento z cílové částky. Při 

uzavírání smlouvy musí zaměstnanec doložit potvrzení o zaměstnání s razítkem 

oddělení lidských zdrojů. 

3.5.5 Odměny za zásluhy zaměstnanců pro společnost [11] 

ABOVE & BEYOND 

Jedná se o korporátní program, který odměňuje zaměstnance za jejich zásluhy pro 

společnost. Zaměstnanec toto ohodnocení získá za činnosti nad rámec svých povinností, 

za které je nominován ostatními zaměstnanci. Tyto nominace sbírá odpovědná osoba, ta 

zajistí jejich schválení a poté vloží do systému. Ocenění zaměstnanci obdrží finanční 

obnos elektronickou formou, za tento obnos si mohou vybrat cenu z online nabídky. 

3.5.6 Akcie 

Zaměstnanci GE Money Bank, a.s. se mohou podílet na úspěchu a hospodaření 

General Electric. Investice zaměstnance může být až 10 procent ze základní měsíční 
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mzdy + příspěvek zaměstnavatele ve výši 15 procent z investice zaměstnance. 

Zaměstnanec má nárok na výplatu dividendy a to připsáním nových akcií a také volební 

právo. 

 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců [11] 3.6

GE Money Bank, a.s. má jeden z nejpropracovanějších vzdělávacích systémů 

rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Zejména proto, že klade velký důraz na neustálé 

zvyšování odbornosti a flexibility svých zaměstnanců, zjednodušování a zefektivňování 

fungujících procesů a hlavně zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. Proto GE 

Money Bank, a.s. nabízí celou řadou možností, které zabezpečují rozvoj a profesní růst 

svých zaměstnanců.  

Společnost používá velké množství efektivních metod rozvoje a vzdělávání 

pracovníků, které si budeme později charakterizovat. Nejpoužívanějšími metodami jsou: 

poskytování zpětné vazby, školení a tréninky vedené profesionálními a speciálně 

školenými trenéry, řada e-learningových a prezenčních kurzů, na které se se 

zaměstnanci mohou nominovat po konzultaci se svým přímým nadřízeným. Tyto kurzy 

jsou z části nebo plně hrazeny společností GE Money Bank, a.s. Do kategorie rozvoje 

zaměstnanců bychom zařadili už výše zmíněnou interní rotaci. 

3.6.1 Metody rozvoje zaměstnanců v GE Money Bank, a.s. [11] 

a) Zpětná vazba   

Jedná se o efektivní a dnes velmi používanou metodu rozvoje zaměstnanců 

v organizaci. Ve společnosti GE Money Bank, a.s. je tato metoda používána formou 

F2F (z anglického face to face - tváří v tvář), hromadné zpětné vazby či online 

poslechu hovorů. U nových telefonních bankéřů se využívá i příposlechů. 

 F2F ( face to face) 

Jedná se o zpětnou vazbu poskytovanou team leaderem nebo senior 

telefonním bankéřem. V procesech Call Centra jde o poskytnutí zpětné vazby 

na hovor či více hovorů. Kdy si team leadr vybere několik hovorů za určité 

období, které společně s telefonním bankéřem postupně naposlouchá a 

následně vyzve telefonního bankéře k hodnocení, co se mu na tomto hovoru 
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líbilo, co ne, co by případně udělal jinak poté team leadr vyzdvihne, co se mu 

na daném hovoru líbí, co by případně udělal jinak, zhodnotí, zda byly naplněny 

všechny aspekty prodejního hovoru a dle toho udělí známku z hovoru, která 

bankéři ovlivňuje výše zmíněný výsledný koeficient kvality. Takto společně 

projdou i ostatní hovory. 

 Hromadná zpětná vazba 

Jde o zpětnou vazbu poskytovanou spolupracovníky a koordinátorem 

hromadné zpětné vazby. Opět se jedná o poskytnutí zpětné vazby na hovor s 

klientem. Rozdíl mezi F2F a hromadnou zpětnou vazbou je nejen v počtu 

zúčastněných, ale také v tom, že telefonní bankéři pošlou hovor, kde vznikla 

nestandardní situace, nevěděli jak na tento typ klienta či hovor. Získají zpětnou 

vazbu na to, co se jim vyloženě povedlo, co se jim povedlo méně a získají 

představu jak má hovor vypadat, aby splnil kritéria nejvyššího možného 

hodnocení. 

 Online 

Jedná se o zpětnou vazbu poskytovanou telefonnímu bankéři seniorem 

telefonním bankéřem. Senior telefonní bankéř se připojí na linku telefonního 

bankéře a poslouchá probíhající hovor a následně pošle telefonnímu bankéři 

hodnocení emailem. Hodnotí vedení hovoru, co se mu líbilo, co by udělal 

jinak, případně uvede návrhy na zlepšení, tak aby bylo bankéři zcela jasné, 

proč získal danou známku z hovoru. 

b) Coaching 

Jedná se o způsob používaný, s cílem motivovat bankéře, senior 

telefonního bankéře i manažery ke zlepšení výkonu a rozvoji jeho pracovní 

spokojenosti. V podstatě podporuje zaměstnance pří hledání způsobů jak 

realizovat cíle, které si koučovaný určuje sám. V GE Money Bank, a.s. je v roli 

kouče team leader. Je vhodné oslovit svého leadera, když máme přesně 

stanovené cíle, kterých chceme, dosáhnou, cítíme potřebu si ujasnit cesty k 

dosažení cílů, chceme se zlepšovat nebo hledáme podporu při řešení 

složitějších situací. 
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c) Mentoring 

V podstatě je to způsob systematického řízení lidí. Jeho cílem je pomoci 

mentorovanému poznat svůj potenciál a individuální schopnosti. Ve 

společnosti GE Money Bank, a.s. se mentor snaží předat své zkušenosti méně 

zkušenému kolegovi. Mentor je zde považován nejen za učitele, ale také 

poradce, je zapojen i do hodnocení pracovního výkonu zaměstnance. Od 

Coachingu se liší tím, že mentorem zde není přímý nadřízený, ale například 

senior telefonní bankéř nebo zkušenější telefonní bankéř. Je založen na 

poskytování zpětné vazby po delší období, hlavně klade důraz na rozvoj a ne 

řešení běžných situací. U mentoringu je výhodou, že nemá přesně stanovenou 

formu a přizpůsobí se potřebám obou stran. 

d) Rotace 

Pod pojmem rotace je v GE Money Bank, a.s. chápán pobyt pracovníka v 

jiném oddělení či procesu. Délka rotace je individuálně domluvena s 

nadřízeným rotujícího zaměstnance a s ním samotným. Samozřejmě při 

stanovení doby trvání rotace se zohledňují charakteristiky daného oddělení či 

procesu, zejména jeho složitosti, funkce a cíle rotace. 

Cílem rotací je vybraným zaměstnancům dát příležitost k odbornému či 

profesnímu růstu a to vertikálně nebo horizontálně. Přispívají k vyvedení 

výkonného pracovníka ze stereotypu, do nějž může časem sklouznout, 

napomáhají k získání kontaktů a zvýšení flexibility pracovníků. 
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4 Analýza motivace zaměstnanců v Call Centru 

V této kapitole se budeme zabývat analýzou získaných dat, průzkumem motivace 

zaměstnanců v Call Centru a vnímáním motivačních nástrojů používaných v prostředí 

Call Centra zákaznických služeb společnosti GE Money Bank, a.s. v Ostravě. Cílem 

této analýzy je zjistit do jaké míry jsou zaměstnanci motivováni a jaké motivační 

nástroje a benefity by uvítali. 

V první části této kapitoly se budeme věnovat metodice výzkumu, v druhé části se 

budeme věnovat vyhodnocení dat, získaných pomocí dotazníkového šetření. Dotazník 

byl vyplněn zaměstnanci Call Centra na pozici telefonní bankéř. Důvodem pro výběr 

této cílové skupiny je fakt, že v současné době tuto pozici zastávám.  

 Metodika výzkumu 4.1

Informace pro zpracování této kapitoly byly získány prostřednictvím dotazování. 

Důvodem pro výběr této metody je to, že v krátkém čase získáme odpovědi na celou 

řadu otázek. Tím získáme potřebný počet dat k zjištění stavu motivace zaměstnanců, 

podklad pro intepretaci výsledků a sestavení návrhů a doporučení. 

Dotazník obdrželo 70 telefonních bankéřů pracujících v Call Centru 

GE Money Bank, a.s. 59 respondentů vrátilo dotazník vyplněný. Návratnost dotazníku 

je 84,3 %. 

4.1.1 Dotazník [6] 

Dotazování je metoda sběru primárních dat, která je založena na přímém nebo 

zprostředkovaném kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem. Přímým kontaktem 

myslíme rozhovor, zprostředkovaným dotazník. Respondenti, kteří budou dotazováni, 

musí odpovídat cílům výzkumu. Pro zpracování bakalářské práce byla vybrána metoda 

online elektronického dotazování. 

Pomocí dotazníkového šetření budeme zjišťovat postupy a chování vedoucích 

pracovníků, také to, které motivační nástroje a benefity zaměstnance nejvíce motivují, 

neopomeneme zjistit jaké motivační nástroje a benefity by je uspokojovaly.  
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 Vyhodnocení dotazníku 4.2

Pro vyhodnocení dotazníků použijeme MS Excel, jehož funkce nám pomohou 

porovnat odpovědi respondentů pomocí přehledných grafů, kde na první pohled vidíme 

rozpad získaných odpovědí.  

Dotazník se skládá z 19 otázek, otázky jsou rozděleny do čtyř okruhů. První oddíl 

je zaměřen na samotnou motivaci zaměstnanců, druhý na zaměstnanecké benefity, 

poslední dva okruhy obsahují doplňkové a demografické otázky. 

 

Otázka 1. Co je pro Vás rozhodující při výběru zaměstnání? 

 

Graf 4.1             Zdroj: vlastní zpracování 

Na tuto otázku nám odpovědělo 59 respondentů. Nejvíce dotazovaných uvádí, že 

při výběru zaměstnání je pro ně důležitá fixní výše mzdy, tuto odpověď uvedlo 44 

respondentů to je 74,6 %. Druhý nejvyšší počet odpovědí jsme zaznamenali u jistoty 

zaměstnání celkem 43 to je 72.9 % všech odpovídajících. Dle počtu odpovědí je náplň 

práce také důležitá při výběru zaměstnání, zde je dosaženo hodnoty 36 to je 61 %. Z 59 

dotazovaných 33 uvádí, že důležité jsou i dobré mezilidské vztahy, to je 55,9 %. O něco 
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méně důležité je získání pracovních zkušeností, kde odpovědělo 31 dotazovaných což je 

52,5 %.  

U získání variabilní složky mzdy a image firmy je dosaženo menšího počtu 

odpovědí, avšak ne zanedbatelného množství. Hodnoty 29 nabývá možnost získání 

variabilní složky mzdy a to je 49.2 %, téměř polovina respondentů. Image firmy je 

důležitá pro 24 odpovídajících, to je 40,7 %. 

Dalším třem odpovědím se není třeba více věnovat, jedná se o marginální 

položku. Benefity, možnost kariérního posunu a pocit smysluplnosti vykonávané práce 

dosáhli pouze hodnot 1. Může to být dáno i tím, že s těmito možnostmi se zaměstnanec 

seznámí až pří práci v dané společnosti. 

 

Otázka 2. Dokáže Vás team leader motivovat? 

 

Graf 4.2       Zdroj: vlastní zpracování 

Pro přehlednost odpovědí respondentů nám poslouží grafické znázornění počtu 

odpovědí. Na otázku; dokáže vás team leadr motivovat odpovědělo celkem 59 

zaměstnanců, z čehož 30 dotazovaných tedy 50,85 % odpovědělo SPÍŠE ANO, 22 

dotazovaných uvedlo ANO to je 37,29 %. SPÍŠE NE uvedlo pouze 6 respondentů to je 

jen 10,17 % a odpověď NE pouze jeden tedy 1,69 %. Z těchto hodnot usuzujeme, že 

motivace zaměstnance jeho přímým nadřízeným je ve společnosti GE Money Bank, a.s. 
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na vysoké úrovni. Což chápeme jako velmi pozitivní zpětnou vazbu na vedoucí 

pracovníky v GE Money Bank, a.s.  

 

Otázka 3. Jaké motivační nástroje Váš team leadr používá? 

 

Graf 4.3                Zdroj: vlastní zpracování 

Pro znázornění používaných motivačních nástrojů opět využijeme sloupcový graf. 

Team leadeři nejčastěji využívají pochvalu jako motivační nástroj, jak uvádí 

41 dotazovaných, to je 69,5 %. Jako druhý nejčastěji používaný motivační nástroj 

36 respondentů uvádí finanční odměnu, což je 61 %. Dalším používaným motivačním 

nástrojem je i individuální rozvoj, který získal 30 z 59 odpovědí to je 50,8 %. Dalším, 

avšak méně používaným nástrojem je týmová soutěž, která dosáhla hodnoty 20, tedy 

33,9%. Menšího počtu odpovědí se dostalo vyzdvihnutí výkonů na týmové schůzce a 

doporučení na rotaci kde máme stejné hodnoty a to 19 což je 32,2 %. Nepeněžní 

odměny team leadera jsou nejméně používané, zde máme hodnotu pouze na úrovni 15, 

to je 25,4 %. Poslední odpovědi se není třeba více věnovat, jedná se o jednotkovou 

položku.  

Zde můžeme uvést, že team leadeři v GE Money Bank, a.s. využívají širokou 

škálu nástrojů pro motivaci svých podřízených. Toto tvrzení máme podloženo analýzou 

odpovědí na otázku; jaké motivační nástroje Váš team leader používá. 
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Otázka 4. Je Váš team leader spravedlivý?  

 

Graf 4.4    Zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku spravedlnosti leadera nám 41 odpovídajících uvedlo, že jejich leader je 

spravedlivý, to je 69,5 % a 15 uvedlo odpověď SPÍŠE ANO, což je 25,4 %. Pouze dva 

z dotazovaných uvedli odpověď NE, tedy 3.4 % a jeden respondent uvedl SPÍŠE NE. 

Tyto hodnoty vnímáme jako pozitivní výsledek, ale v následující otázce se pozastavíme 

nad tím, v jakém ohledu je vnímána nespravedlnost. 

 

Otázka 5. Pokud Jste na otázku číslo 4 odpověděl jinak než ANO, uveďte, 

v jakém ohledu cítíte nespravedlivé jednání? 

 

Graf 4.5            Zdroj: vlastní zpracování 
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Tato otázka navazovala na předchozí otázku číslo 4, když respondent uvedl jinou 

odpověď než ANO, požádali jsme ho o vysvětlení, v jakém ohledu pociťuje 

nespravedlivé jednání svého team leadera. Na tuto otázku nám odpovídalo 18 

dotazovaných, kteří vnímají nespravedlivé chování svého team leadera. Hodnota 18 

z 59 dotazovaných nám činí 30,5 %. Z výše uvedeného grafu je patrné, že nejvíce 

respondentů vnímá nespravedlivé chování svého leadera v tom, že má skupinu 

oblíbených lidí a podléhá osobním sympatiím.   

 

Otázka 6. Co Vás motivuje k lepším výkonům? 

  

Graf 4.6       Zdroj: vlastní zpracování 

Za účelem zjištění, které z faktorů mají nejvyšší vliv na motivaci zaměstnance, 

jsme použili tzv. bateriovou otázku se škálou 1 – 7, kdy jedna znamená nejmenší vliv a 

7 největší vliv na motivaci zaměstnanců. 

Pro přehlednější prezentaci výsledků jsme škálu 1 – 7 zúžili na tři. Hodnoty 1 – 3 

znamenají nejmenší vliv na motivaci, 4 – 5 je střední úroveň vlivu a hodnoty 6 – 7 mají 

nejvyšší vliv na motivaci zaměstnance. 

Určitě nás nepřekvapí, že největší vliv na motivaci zaměstnance má finanční 

ohodnocení a možnost karierního postupu. Tyto dva faktory spolu velice úzce souvisí. 
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S kariérním postupem roste i finanční ohodnocení, z toho plyne také vyšší společenská 

prestiž. Poměrně vysoký motivátor působí i uznání týmu. 

Jako účinný motivátor působí pochvala nadřízeného, rotace, tým a týmová 

spolupráce, ocenění výkonu na pravidelných schůzkách, ale také týmové soutěže. Tyto 

nástroje nemají až tak silný vliv jako finanční ohodnocení a možnost kariérního 

postupu. 

 

Otázka 7. Setkáváte se s něčím, co Vás může demotivovat při výkonu práce v 

prostředí Call Centra GE Money Bank, a.s.? 

 

        Graf 4.7            Zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku; zda se setkáváte s něčím, co Vás dokáže demotivovat při výkonu 

práce, odpovědělo 41 dotazovaných ANO, to je 69,5 %. Což je vysoké číslo. Pouze 18 

respondentů uvedlo odpověď NE. Možné příčiny demotivace budeme zjišťovat 

v následující otázce. Demotivačními faktory v prostředí Call Centra a případným 

návrhům na zlepšení se budeme věnovat v následující kapitole, která je přímo věnována 

námětům a doporučením. 
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Otázka 8. Pokud jste v otázce číslo 7 odpověděl/a ANO, vyberte prosím. Pokud 

byla Vaše odpověď NE, přejděte prosím na otázku číslo 9. 

 

         Graf 4.8           Zdroj: vlastní zpracování 

Z průzkumu nám vychází, že se 18 respondentů setkává s přehnanou kritikou 

za nesplnění individuálního plánu, která působí jako demotivátor. Což je 100 % 

dotazovaných, kteří na tuto otázku odpovídali v závislosti na otázce číslo 7. 16 

respondentů, 88,9%. Vysokých hodnot nabývá i nedostatečné uznání za skvělé 

výsledky, kde jsme na hodnotě 12, což je 66,7 %. Celkem 6 odpovídajících se setkává 

také s nezájmem svého nadřízeného o náměty na zlepšení a zefektivnění pracovního 

procesu. Méně respondentů se setkává s nezájmem o příčiny výkyvů výsledků a 

individuální rozvoj jedince, tyto dva faktory nabývají stejné hodnoty 4 což je 22,2 %.  

Dalším faktorům se budeme věnovat pouze okrajově. Jedná se o odpovědi získané 

pod možností jiná odpověď. Krácení incentiv a nízké platové ohodnocení úzce souvisí 

s výkonem. Zaměstnanec plnící individuální plány, odváděcí bezchybnou práci 

dosahuje zajímavého finančního ohodnocení. Poslední odpověď je zajímavá, dosahuje 

hodnoty jedna, dovolíme si usoudit, že je to z důvodu neuvedení v hlavní nabídce a tuto 

odpověď jsme také získali pomocí odpovědi jiná. 
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Otázka 9. Domníváte se, že je současný incentivní systém vyhovující? 

 

Graf 4.9      Zdroj: vlastní zpracování 

Touto otázkou jsme zjišťovali, jak je, vnímán současný incentivní systém. Zda jej 

bankéři považují za vyhovující či nevyhovující. Zejména z důvodu, že v nedávné době 

procházel současný incentivní systém radikálními změnami a doposud se pracuje na 

jeho úpravách.  

Je překvapivé, že incentivní systém vnímá 25 dotazovaných, což je 42,4 % jako 

spíše vyhovující a stejný počet respondentů jej vnímá jako spíše nevyhovující. Přičemž 

jako úplně nevyhovující jej shledává 10 odpovídajících, a to je 16,9 % a dva jej vnímají 

jako vyhovující, pouze 3,39 %.  

Z dosažených výsledků je více než zřejmé, že většina zaměstnanců vnímá 

současný incentivní systém jako nevyhovující. Tím se nám otevírá prostor pro diskuzi 

v  kapitole věnované námětům a doporučením. 

 

Otázka 10. Co Vás na současném incentivním systému dokáže demotivovat? 

Tato otázka nám souvisí s předchozí, kdy bylo našim záměrem zjistit, které 

vlastnosti a nastavení mohou jinak motivovaného zaměstnance demotivovat. Pro 

názorné zobrazení možných demotivujících faktorů v incentivním systému použijeme 

grafické zobrazení. Viz. Graf 4.10.  
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Graf 4.10       Zdroj: vlastní zpracování 

Zde můžeme uvést, že nejvíce zaměstnanců může na současném incentivním 

systému demotivovat krácení incentiv koeficientem dolů, takto odpovědělo 40 

dotazovaných, a to je 67,9 %. Dalším demotivátorem s vysokou naměřenou hodnotou je 

zkreslené doměřování skutečně prodaných produktů, tak to uvádí 35 respondentů, tedy 

59,3 %. Dále uvádí, že je mohou demotivovat i přísné koeficienty KO kritérií, které 

mají vysoký vliv na skutečně vyplacenou částku spolu s hodnocením hovorů, 

produktovým testem a plněním plánu. Často udávaným důvodem možné demotivace je 

vyplácení poměrně nízkých částek za jednotlivé produkty. V odpovědi jiná se 3 krát 

objevilo pozdní nebo dokonce žádné doměřování některých produktů. Tuto odpověď 

jsme zařadili pod zkreslené doměřování skutečně prodaných produktů. Také se objevily 

dvě velmi podobné odpovědi, že když se dosahuje dobrých výsledků, zvyšují se 

požadavky tak, aby nebyl výsledný incentiv tak vysoký. Dále také jeden respondent 

uvádí přísné hodnocení hovorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotkové položky, 

nebudeme se těmto demotivačním faktorům více věnovat. 
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Otázka 11. Jakou změnu byste uvítal/a ohledně incentivních částek? 

 

Graf 4.11       Zdroj: vlastní zpracování 

Touto otázkou jsme chtěli zjistit, zda by zaměstnanci uvítali změny incentivních 

částek, a o jaké změny by stáli nejvíce. Z provedeného sběru dat nám vyplývá, že by 

nejvíce uvítali, aby byla incentivní částka přepočtena skutečným koeficientem plnění 

individuálního plánu. Tuto odpověď uvádí 41 dotazovaných, a to je 69,5 %. Další 

odpověď s nejvyšší dosaženou hodnotou je, aby byla incentivní částka za jednotlivé 

produkty ovlivněna objemem peněžních prostředků, které klient využije. Tuto změnu by 

ocenilo 32 zaměstnanců, to je 54,2%.   

Další poměrně častou odpovědí je možnost získání servisního incentivu. Je to 

dáno tím, že se v současné době volá více servisních kampaní než v minulosti, 

především ve specializovaných týmech. Tato změna by vyhovovala 5 lidem, tudíž 8,5 

%. To sice není vysoké číslo, ale tento podnět se objevil v odpovědi jiná. Jednalo se o 

pět podobných odpovědí, pro analýzu výsledků jsme je zahrnuli do jedné položky. Další 

tři, tedy 5 % dotazovaných uvedlo v odpovědi jiná to, aby nebyl omezen maximální 

výdělek a neměnili se koeficienty pro přepočítávání incentivních částek. 
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Otázka 12. Víte, které benefity můžete využívat? 

 

Graf 4.12   Zdroj: vlastní zpracování 

Touto otázkou jsme zjišťovali, zda lidé vůbec vědí jaké benefity mohou využívat. 

Když lidé nevědí, jaké benefity mohou využívat, tak je samozřejmě nevyužívají. 

Zjistili jsme, že 24 dotazovaných, což je 40,7 % ví, jaké zaměstnanecké výhody 

jim společnost nabízí. Další skupina odpověděla, že ví o většině nabízených benefitů, 

zde máme 20 odpovědí, tedy 33,9 %. Další skupina oslovených ví jen o několika 

nabízených zaměstnaneckých výhodách, takto odpovědělo 12 dotazovaných, to je 20,3 

%. Poslední skupinu tvoří 3 odpovídající, tedy 5,1 % respondentů neví, jaké benefity 

mohou využívat. 

 

Otázka 13. Nabízí Vám společnost GE Money Bank, a.s. dostatek 

zaměstnaneckých výhod? 

 

Graf 4.13    Zdroj: vlastní zpracování 
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Touto otázkou, jsme chtěli zjistit, zda společnost GE Money Bank, a.s. nabízí 

dostatek zaměstnaneckých benefitů. Zde jsme dospěli k velmi pozitivnímu výsledku. 

Kdy 29 dotazovaných, což je 49,2 % uvedlo odpověď ANO a stejný počet uvedl 

odpověď SPÍŠE ANO, z čehož plyne, že společnost GE Money Bank, a.s. je vnímána 

jako zaměstnavatel, který nabízí dostatek zaměstnaneckých výhod. Pouze jeden 

z dotazovaných vnímá, že mu není poskytován dostatek zaměstnaneckých výhod. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malou položku, nebudeme se jí dále více 

věnovat. 

V návaznosti na tuto otázku se budeme ptát, jak intenzivně zaměstnanci využívají 

nabízených zaměstnaneckých výhod. Pro objasnění nám poslouží následující otázka, 

která má formu baterie. Kdy hodnota jedna znamená, nevyužívám a hodnota sedm 

znamená, využívám intenzivně. Zde budeme výsledky interpretovat pomocí grafu 

s četnostmi odpovědí. Pro lepší interpretaci rozdělíme škálu sedm do tří oblastí. 

Hodnoty 1–3 málo využívané, hodnoty 3 – 4 středně využívané, hodnoty 6 – 7 

využívané intenzivně. 

 

Otázka 14. Jak intenzivně využíváte nabízené zaměstnanecké výhody (benefity)? 

 

         Graf 4.14             Zdroj: vlastní zpracování 



59 

 

Určitě nás nepřekvapí, že zaměstnanci nejvíce využívají dny volna nad rámec, 

příspěvek na stravné, Flexipasy a také A konto, což je zaměstnanecký běžný účet 

s balíčkem služeb, který mají zaměstnanci zdarma. Mezi benefity, které jsou intenzivně 

využívané, patří i příspěvek na penzijní připojištění a bankovní produkty s lepšími 

podmínkami. Což se týká především úvěrů a spoření. 

Na druhé straně nás překvapuje fakt, že příspěvek na studium jazyků. Přičemž 

studium jazyků je dnes velmi důležité. Zde se ještě doptáme, z jakého důvodu se 

nevyužívá tento benefit. Také je zajímavé, že příspěvek na investiční životní pojištění je 

také málo využíván, přičemž funguje na stejném principu jako příspěvek na penzijní 

připojištění. Na tento jev se také doptáme ještě osobní konzultací. 

Potvrdil se rovněž předpoklad, že se výsledky budou pohybovat spíše v hraničních 

hodnotách. Tento jev můžeme pozorovat, viz Graf 4.14, kde hodnoty 4 a 5 jsou na 

nízké úrovni. Mírně vyšší četnost odpovědí 4 a 5 můžeme zaznamenat u bankovních 

produktů, což je pochopitelné, každý zaměstnanec využívá pouze ty produkty, které 

potřebuje. 

Otázka 15. Jaký typ benefitů byste uvítal/a? 

 

Graf 4.15       Zdroj: vlastní zpracování 

Touto otázkou jsme zjišťovali jaké nové benefity by zaměstnanci uvítali. 

Dle průzkumu by zaměstnanci nejvíce uvítali Budget na celý rok a využívat jej dle 
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svého uvážení. Tento budget neboli kafeterii by ocenilo a využívalo 44 zaměstnanců, 

tedy 74,6 %. Druhých nejvyšších hodnot dosahujeme u příspěvku na dovolenou, tento 

benefit by uvítalo 34 zaměstnanců, to je 57,6 %. Možnost studia jazyků přímo v budově 

Axisu je třetím benefitem navíc, který by byl uvítán a to 31 dotazovanými, což je 52,5 

%. Dalším žádaným benefitem je možnost využití výhodnějšího tarifu u mobilního 

operátora, tento benefit by zaujal 24 dotazovaných, to činí 40,7 %. Dalším benefitem, 

s vyšším počtem odpovědí, je spolupráce s Wellness centry, příspěvek na permanentku 

by uvítalo 22 zaměstnanců, to je 37,3 %. Více partnerů pro využití cen 

ABAVE&BEYOND by ocenilo 21 respondentů, tedy 35,6 %. Další méně častou 

odpovědí je příspěvek na studium vysoké školy. Tento druh zaměstnanecké výhody by 

ocenilo 15 odpovídajících, což je 25,4 %. 

V průzkumu se ukázalo, že nemalou část zaměstnanců tvoří i studenti vysokých 

škol, u nichž se v odpovědi jiná objevily různé možnosti studentského volna. Tento typ 

benefitu nebyl v hlavní nabídce, a přesto se nám objevil hned pětkrát, což je 8,5 %. Jako 

jednotkovou položku jsme zaznamenali 13 plat s vyšším příspěvkem na stravné. Této 

marginální položce se nebudeme více věnovat.  

 

Otázka 16. Jak byste případný Budget využil/a? 

 

Graf 4.16       Zdroj: vlastní zpracování 
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Jistě nás nepřekvapí, že nejčastěji udávaným důvodem využití budgetu by byla 

dovolená. Tento účel uvedlo 37 respondentů, to je 62,7 %. Další často uváděnou 

možností je Wellness, zde jsme na hodnotě 30, což je 50,8 %. 26 respondentů, 44 % 

dotazovaných uvádí, že by tento budget mohli využít na návštěvu fit centra. Na koupi 

oblečení do zaměstnání by tento budget využilo 24 zaměstnanců, což je 40,7 %. 

Zajímavým výsledkem je hodnota 22 u studia jazyků, tedy 37,2 % dotazovaných by 

tento budget takto využilo. U této skutečnosti nás překvapuje to, že by lidé tento budget 

využívali na studium jazyků, i když tento benefit GE Money, a.s. svým zaměstnancům 

nabízí. 17 dotazovaných, 28,8 % by nabízený budget využilo na studium vysoké školy. 

U položky jiná se nám objevily návrhy jako je sport, poukázky do supermarketů, sleva 

na zdravotnické potřeby a placená školení nabízená tréninkem. Tyto návrhy mají 

celkem 8,5 %.  

 

Otázka 17. Na jaký úvazek jste zaměstnán/a? 

 

Graf 4.17 

Tato otázka nám slouží spíše jako doplňková. Zde jsme zjišťovali jaký pracovní 

úvazek, je ve vybraném vzorku nejvíce zastoupen. Na první pohled můžeme vidět, že na 

plný úvazek je zaměstnáno 41 respondentů, to je 69,5 % a na částečný úvazek je 

zaměstnáno 18 dotazovaných, tedy 30,5 %.  
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Otázka 18. Jak dlouho jste zaměstnán v GE Money Bank, a.s.? 

 

Graf 4.18            Zdroj: vlastní zpracování 

Touto otázkou jsme zjišťovali rozložení vybraného vzorku dle délky pracovního 

poměru v GE Money Bank, a.s. Z průzkumu vyplývá, že složení v call centru je 

poměrně různorodé. 29 dotazovaných, tedy 49,2% je ve společnosti zaměstnáno déle 

než jeden rok. Druhou nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci, kteří zde pracují déle 

než 3 roky. Tuto skupinu tvoří 15 dotazovaných, to je 25,4 %. Méně početnější 

skupinou jsou respondenti zaměstnáni déle než pět let, tuto skupinu tvoří 6 

dotazovaných, tedy 10,2 % a déle než tři měsíce, avšak méně než jeden rok je zde 

zaměstnáno 5 dotazovaných, což je 8,5 %. Nejmenší zastoupení má skupina 

zaměstnanců tvořená 4 respondenty, tedy 6,8 % a to zaměstnanci, kteří zde pracují méně 

než 3 měsíce. 

Otázka 19. Pohlaví:  

 

         Graf 4.19       Zdroj: vlastní zpracování 
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Touto demografickou otázkou jsme chtěli zjistit, jaká byla struktura 

odpovídajících dle pohlaví. Z výzkumu vyplývá že, početnější skupinu zaměstnaných 

v Call centru GE Money Bank, a.s. tvoří ženy. Ženské pohlaví bylo ve vybraném vzorku 

zastoupeno 41 odpovídajícími, 69,5 %. Menší skupinu, což nás nepřekvapí, tvoří muži. 

Mužské pohlaví je zde zastoupeno 18 odpovídajícími, tedy 30%.  

 

20. Věk: 

 

Graf 4.20          Zdroj: vlastní zpracování 

Zde jsme zjišťovali rozložení dotazovaných dle věkové skupiny. Nejpočetnější 

skupinu tvoří především mladí lidé ve věku 18 – 26 let. Tato skupina obsahuje 

37 respondentů, tedy 62.7 %. Další početnou skupinu tvoří lidé ve věku 27 -34 let. Do 

této skupiny patří 18 respondentů, což je 30,5 %. Nejméně zastoupení jsou zde 

respondenti ve věku 36 a více. Tuto skupinu tvoří 4 respondenti, to je 6.8 %. 
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5 Návrhy a doporučení 

Z informací, které poskytla společnost GE Money Bank, a.s. a na základě 

výsledků dotazníkového šetření formuluji návrhy a doporučení, pomocí nichž bude 

možné eliminovat nedostatky v oblasti motivace zaměstnanců. 

 Návrhy a doporučení 5.1

Z provedeného šetření vyplynulo, že největší vliv na motivaci zaměstnanců má 

finanční ohodnocení. Což je samozřejmě pochopitelné, protože peníze jsou nástrojem 

pro uspokojení naléhavých potřeb.  

Zaměstnanci je za jeho práci vyplácena hodinová mzda, ta sama o sobě nemá 

velký vliv na motivaci zaměstnanců. Motivační charakter má variabilní složka mzdy, 

která je odvozena od druhu a počtu prodaných produktů, její výše je také ovlivněna 

pravidly incentivního systému. Z průzkumu vyplynulo, že poměrně velká část 

dotazovaných shledává současný incentivní systém ne úplně vyhovující, což může mít 

demotivační charakter. Respondenti shledávají jako nejvíce demotivující krácení 

incentiv koeficientem zaokrouhleným směrem dolů a zkreslené doměřování skutečně 

prodaných produktů. 

Pro lepší představu to objasním na jednoduchém příkladu. Pro zjednodušení 

reprezentativního příkladu budou pominuty faktory, které poukazují na kvalitu 

odvedené práce, a to hodnocení hovorů a produktový test.  

 

Incentivní částka     5000 Kč 

Koeficient plnění plánu    0,99  

Zaokrouhlení koeficientu plnění plánu  0,9 

Výsledný incentiv    4 500 Kč 

Krácení reálným koeficientem   4 950 Kč 

Zde navrhuji, aby incentivní systém zohledňoval plnění plánu nad 90 % a 

incentivní částka byla krácena reálným koeficientem. Z pozice telefonního bankéře 
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chápu, že je silně demotivující, když kvůli jedné setině plnění individuálního plánu je 

bankéř krácen například o 500 Kč místo 50 Kč.  

Dalším demotivačním faktorem s poměrně vysokou hodnotou je zkreslené 

doměřování skutečně prodaných produktů. Důvodem může být i to, že v době, kdy byl 

prováděn průzkum, byla zjištěna řada chyb v nastavení měření prodaných produktů. Pro 

lepší představu, se to pokusím přiblížit na příkladu chybného měření v hypotečním 

týmu. 

Součástí práce hypotečních telefonních bankéřů je i obvolávání stávajících klientů 

banky, kteří mají hypoteční úvěr, a bude jim končit fixace úrokové sazby. Bankéř 

výsledek hovoru zapisuje do stromu řešení. Na jedné větvi řešení nebylo měření vůbec 

nastaveno, což znamenalo pro jednotlivce několik tisíc korun a horší statistiky plnění 

plánů pro celý hypoteční tým. Samozřejmě po zjištění tohoto problému se provedla 

kompletní revize měření napříč celým Call Centrem. Pro tuto chvíli byly chyby 

odstraněny a bankéřům byly prodané produkty zpětně proplaceny.  

Jako prevenci vzniku výše popsané situace doporučuji provádět pravidelné 

kontroly nastavení měření skutečně prodaných produktů, nejlépe dvakrát ročně.  Tím je 

možné předejít demotivaci zaměstnanců a skokovým nákladům na zpětné vyplácení 

incentiv. 

Dalším uváděným demotivačním faktorem je vyplácení poměrně nízkých částek 

za prodané produkty. Navrhuji, aby byla incentivní částka odvozena od objemu 

peněžních prostředků a doby splatnosti. Takto by byli zaměstnanci motivováni k prodeji 

vyšších částek a na delší dobu splatnosti, což je v souladu i s úvěrovou strategií banky. 

Pro objasnění uvedeme na zjednodušeném příkladu u spotřebitelského úvěru. 

 

24 – 40 měs. 50 – 60 měs. 72 – 96 měs. 

30 000 - 99 999 55 Kč 65 Kč 75 Kč 

100 000 -  199 999 75 Kč 85 Kč 95 Kč 

200 000 - 299 999 120 Kč 140 Kč 160 Kč 

300 000 - 499 999 180 Kč 200 Kč 210 Kč 

500 000 - 700 000 220 Kč 250 Kč 300 Kč 

                Zdroj: vlastní zpracování 
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Na podobném principu už dlouhodobě funguje systém odměňování zaměstnanců 

v pobočkové síti GE Money Bank, a.s., z důvodu, že jsou částky důvěrné, jsem si 

dovolila, navrhnout vlastní. Navrhuji, aby byl tento faktor zohledněn při dalších 

změnách incentivního systému. Systém odměňování neustále potřebuje různé úpravy, 

změny a je potřeba ho přizpůsobovat aktuálním cílům společnosti v oblasti personálního 

managementu. 

Možnost využití zaměstnaneckých výhod je v dnešní době velmi silnou 

konkurenční výhodou v oblasti získávání pracovních sil, také pomáhá upevnit loajalitu 

zaměstnance. A získat status dobrého zaměstnavatele.  

Z průzkumu vyplynulo, že velká část zaměstnanců není seznámena s benefity, 

které mohou využívat. Z výše uvedeného je zřetelné, že firma má prostor pro zlepšení 

informovanosti zaměstnanců o možnostech využití zaměstnaneckých výhod. Může 

to být důsledkem toho, že informace o benefitech a připravovaných akcích chodí 

emailem. V záplavě doručených emailů může docházet k přehlédnutí. Doporučuji tento 

email označit vysokou důležitostí a opatřit připomenutím přečtení emailu. Leader by 

měl své podřízené o těchto změnách informovat na pravidelných poradách, nebo 

alespoň upozornit na to, aby se všichni seznámili se změnami v možnostech využívání 

zaměstnaneckých výhod.  

Průzkumem bylo zjištěno, že zaměstnanci jsou spokojeni s množstvím nabízených 

zaměstnaneckých výhod, ale vyhovovaly by jim i jiné. Většina zaměstnanců by ocenila 

budget na rok, který mohou využít dle svého uvážení. Navrhuji provést podrobnější 

průzkum napříč celým Call Centrem, následnou analýzu získaných dat, aby bylo možné 

rozhodnout, které stávající benefity zredukovat a zda tento budget přidat do současného 

systému zaměstnaneckých výhod. Budget by zaměstnanci nejčastěji využili na 

dovolenou a návštěvu wellness centra. 

Dalším benefitem s velkým počtem kladných odpovědí je možnost studia jazyků. 

Zde má firma rezervy, zaměstnanci mají zájem studovat přímo v budově Axisu, což jim 

současný systém vzdělávání v oblasti cizích jazyků nedovoluje. Jako řešení navrhuji 

jazykový kurz, který by probíhal přímo v budově Axisu alespoň jednou týdně. 

Vzhledem k provozu ranních, odpoledních i nočních směn navrhuji, aby se kurz konal 

v několika časech. Pro odpolední a noční směnu před začátkem, pro ranní směnu po 

jejím skončení. Aby bylo možné vyčíslit náklady na hromadný jazykový kurz, oslovila 
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jsem jazykovou společnost Cloverleaf, která předběžně vyčíslila náklady na jednu 

vyučovací hodinu v ceně 390 Kč. Pro efektivitu učení bychom volili skupinu 

maximálně pro 10 lidí. Pro lepší představu uvádím reprezentativní příklad nákladů 

spojených s kurzem pro jednu skupinu na období půl roku tedy leden až červen. 

 

Cena jedné vyučovací hodiny     390 Kč 

Počet hodin v týdnu      2 

Počet vyučovacích dní      26  

Celkové náklady na kurz     20 280 Kč 

 

V současném systému vzdělávání zaměstnanců v oblasti cizích jazyků společnost 

GE Money Bank, a.s. zpětně proplácí každému zaměstnanci, který má splněnu 

docházku minimálně 80 % náklady do výše 5000 Kč v poukázkách Flexi Pass. Náklady 

na skupinu 10 lidí, při splnění podmínek by nám u současného systému činily 50 000 

Kč v poukázkách Flexi Pass. Aby bylo možné jednoznačně konstatovat, která 

z možností je pro zaměstnavatele finančně výhodnější, bylo by potřeba provést 

podrobnější analýzu nákladů spojených s tímto benefitem. Zejména z důvodu, že 

k poukázkám Flexi Pass se váže daňové zvýhodnění. Pokud porovnám proplacení kurzu 

v poukázkách Flexi Pass a proplácení formou peněžní odměny jsou poukazy výhodnější 

variantou pro obě strany. Reálný příjem zaměstnance je vyšší o 45,14 %. Pokud by 

zaměstnavatel poskytl peněžní odměnu, vzrostly by jeho daňové výdaje o 57,3 %. [13] 

Vzdělávání v oblasti cizích jazyků je důležité nejen pro zaměstnance, aby předešli 

nepříjemné situaci, když se na lince setkají s anglicky mluvícím klientem, ale také pro 

firmu samotnou, která je nadnárodní společností. Z tohoto důvodu bych studium jazyků 

zavedla jako jeden z cílů programu vzdělávání a rozvoje lidí. Podporou jazykových 

znalostí by firma svým zaměstnancům otevřela dveře k využití pracovních cest i do 

zahraničí.  
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6 Závěr 

Bakalářská práce na téma Motivace zaměstnanců v Call Centru byla zpracována 

za podpory společnosti GE Money Bank, a.s. Společnost se v souladu s moderními 

trendy snaží o dosažení trvale vysoké úrovně výkonu a motivace svých zaměstnanců. 

To znamená, že věnuje zvýšenou pozornost efektivnímu způsobu motivování a rozvoje 

lidského kapitálu.  

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit současný stav společnosti GE Money 

Bank, a.s. z pohledu motivace zaměstnanců v bankovním Call Centru a při zjištění 

nedostatků formulovat návrhy a doporučení. Potřebné informace od zaměstnanců byly 

získány pomocí sociologického šetření – metodou elektronického dotazování. 

Z dostupných dat a provedeného průzkumu bylo zjištěno, že společnost GE 

Money Bank, a.s. je dynamickou a stále se rozvíjející společností, jejíž zaměstnanci jsou 

k firmě loajální a vnímají ji jako dobrého zaměstnavatele. Což má jistě kladný vliv na 

to, jak je společnost vnímána odbornou i laickou veřejností. Avšak existuje prostor pro 

zlepšení motivace zaměstnanců v bankovním Call Centru, prostor pro zdokonalení 

vnímám v oblasti incentivního systému, určité prvky jeho nastavení mohou mít 

demotivační charakter, stejně jako zkreslené doměřování skutečně prodaných produktů 

a nečlenění incentivních částek na základě výše peněžních prostředků a doby splatnosti. 

V kapitole věnované návrhům a doporučením byla navrhnuta možná řešení, což dle 

mého názoru přispěje k vyšší motivovanosti zaměstnanců. Z průzkumu vyplynulo, že 

s množstvím a oblastmi využití zaměstnaneckých výhod jsou zaměstnanci spokojeni, 

avšak prostor pro zdokonalení spatřuji i v této oblasti. Nabídka zaměstnaneckých výhod 

je široká, nicméně zaměstnanci by uvítali větší volnost v oblasti využívaní benefitů 

nejlépe cafeteria systém. Na úkor nového benefitu by však bylo potřeba zredukovat 

stávající, a to s ohledem na náklady zaměstnavatele. Z analýzy vyplynulo, že firma má 

rezervy v oblasti studia jazyků, zaměstnanci by chtěli studovat přímo v budově Axisu. 

Což jim současný systém neumožňuje. Návrhům a doporučením v oblasti 

zaměstnaneckých výhod byla také věnována celá kapitola. 

Cíl stanovený v úvodu bakalářské práce byl splněn, věřím, že informace, které 

byly získány dotazníkovým šetřením a formulované návrhy a doporučení budou pro 

společnost GE Money Bank, a.s. přínosem.  
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Seznam použitých zkratek 

 

AISIS – Ateneo Integrated Student Information System 

F2F – face to face 

GE – General Electric 

 

Vysvětlivky 

 

Incentivní systém – systém odměňování zaměstnanců 

Incentiv – ve významu motivační odměna 
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Příloha č. 1: Organizační struktura 

 Organizační struktura Call Centra 
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Příloha č. 2: Dotazník 

Dotazník 

Vážený respondente, 

Jsem studentkou 3. ročníků Ekonomické fakulty VŠB – TUO Ostrava oboru 

Management a tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho 

cílem je zjistit současný stav motivace zaměstnanců v bankovním Call Centru 

společnosti GE Money Bank, a.s. Získané informace poslouží k zhodnocení současného 

stavu úrovně motivace zaměstnanců, a na základě Vámi poskytnutých informací budou 

vypracovány případné návrhy a doporučení na zlepšení úrovně motivace zaměstnanců 

v Call Centru. Vámi vybranou odpověď prosím zakřížkujte. 

 

1. Co je pro Vás důležité při výběru zaměstnání? (můžete vybrat více možností) 

  Dobré mezilidské vztahy 

  Image firmy 

  Pocit jistoty zaměstnání 

  Náplň práce 

  Fixní výše mzdy 

  Možnost získání variabilní složky mzdy (incentiv) 

  Získání pracovních zkušeností 

  Jiné ……………………….... 

2. Dokáže Vás team leader motivovat? 

  Ano 

  Spíše ano 

  Spíše ne 

  Ne 

3. Jaké motivační nástroje Váš team leadr používá? (můžete vybrat více 

možností) 

  Pochvala 

  Finanční odměna team leadra 

  Nepeněžní odměna team leadra 

  Doporučení na rotaci  

  Vyzdvihnutí výkonu na týmových schůzkách 
  Týmové soutěže 

  Individuální rozvoj 
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4. Je Váš team leadr spravedlivý? 

  Ano 

  Spíše ano 

  Spíše ne 

  Ne 

5. Pokud Jste na otázku číslo 4 odpověděl jinak než ANO, uveďte, v jakém 

ohledu cítíte nespravedlivé jednání? (můžete vybrat více možností) 

  Má skupinu oblíbených lidí 

  Není objektivní 

  Nedocení Vaše výkony 

  Podléhá osobním sympatiím či nesympatiím 

  Nevychází vstříc, v případě potřeby 

  Nebere ohled na osobnostní charakteristiky 

  Jiné ………………………………………. 

6. Co Vás motivuje k lepším výkonům? Přiřaďte každé odpovědi vliv na Vaši 

motivaci. Kde 1 znamená nejmenší vliv a 6 znamená největší vliv.  

  Pochvala nadřízeného     1 2 3 4 5 6 7  

  Finanční ohodnocení     1 2 3 4 5 6 7 

  Uznání týmu      1 2 3 4 5 6 7 

  Kariérní růst      1 2 3 4 5 6 7 

  Zaměstnanecké výhody     1 2 3 4 5 6 7 

  Rotace na jiném procesu     1 2 3 4 5 6 7 

  Tým a týmová spolupráce    1 2 3 4 5 6 7 

  Individuální rozvoj     1 2 3 4 5 6 7 

  Ocenění výkonu na pravidelných setkáních  1 2 3 4 5 6 7 

  Týmové soutěže      1 2 3 4 5 6 7 

  Jiné …………………………………………..  1 2 3 4 5 6 7 

7. Setkáváte se s něčím, co Vás může demotivovat při výkonu práce 

v prostředí Call Centra GE Money Bank, a.s.?  

  Ano 

  Ne 

8. Pokud jste v otázce číslo 7 odpověděl/a ANO, vyberte prosím. Pokud byla 

Vaše odpověď NE, přejděte prosím na otázku číslo 9. (můžete vybrat více 

odpovědí). 

  Přehnaná kritika za nesplnění individuálního plánu 

  Nedostatečné uznání za skvělé výsledky 

  Nezájem Vašeho nadřízeného o případné výkyvy Vašich výsledků 

  Nezájem o Váš individuální rozvoj 
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  Nezájem o Váš profesní růst 

  Nezájem o Vaše návrhy, podněty na zlepšení a zefektivnění pracovního 

procesu 

  Jiné ………………………………………….  

9. Domníváte se, že je současný incentivní systém vyhovující? 

  Ano 

  Spíše ano 

  Spíše ne 

  Ne 

10. Co Vás na současném incentivním systému dokáže demotivovat? (můžete 

vybrat více odpovědí) 

  Krácení incentiv koeficientem zaokrouhleným dolů 

  Přísný koeficient při krácení incentiv KO kritérii (porušení interních 

pravidel) 

  Zkreslené doměřování skutečně prodaných produktů 

  Poměrně nízké částky za jednotlivé produkty 

  Jiné ………………………………………….. 

11. Jakou změnu byste uvítal ohledně incentivních částek? (můžete vybrat více 

odpovědí) 

  Incentivní částka odlišena podle typu kampaně 

  Incentivní částka ovlivněná objemem peněžních prostředků, které klient 

využije 

  Incentivní částka přepočtená skutečným koeficientem plnění individuálního  

      plánu při splnění min 60% individuálního plánu) 

  Jiné ………………………………………. 

12. Víte jaké benefity Vám společnost GE Money bank, a.s. nabízí? 

  Ano, vím 

  Vím, o většině 

  Vím, jen o několika 

  Nevím 

13. Nabízí Vám společnost GE Money Bank, a.s. dostatek zaměstnaneckých 

výhod? 

  Ano 

  Spíše ano 

  Spíše ne 

  Ne 
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14.  Jak intenzivně využíváte nabízené zaměstnanecké výhody (benefity)? 
Hodnota 1 znamená vůbec, hodnota 7 znamená intenzivně. 

  Dny volna nad rámec     1 2 3 4 5 6 7  

  Příspěvek na stravné     1 2 3 4 5 6 7 

  Flexipasy       1 2 3 4 5 6 7 

  Příspěvek na penzijní pojištění    1 2 3 4 5 6 7  

  Příspěvek na investiční životní pojištění   1 2 3 4 5 6 7 

  Bankovní produkty s výhodnějšími podmínkami 1 2  3 4 5 67 

  Zaměstnanecké A konto     1 2 3 4 5 6 7 

  Příspěvek na studium jazyků    1 2 3 4 5 6 7 

  Slevy u smluvních partnerů    1 2 3 4 5 6 7 

15. Jaký typ benefitů byste uvítal/a? (můžete vybrat více odpovědí) 

  Možnost studia jazyků přímo v budově Axisu 

  Příspěvek na dovolenou 

  Příspěvky na studium vysoké školy 

  Více partnerů pro využití cen Above & Beyond 

  Pro zaměstnance GE Money Bank, a.s. výhodnější tarif u mobilního 

operátora 

  Spolupráce s Wellness centry – permanentka s příspěvkem 

  Budget na rok pro zaměstnance, který může využít dle svého uvážení 

  Jiné …………………………………………. 

16. Jak byste případný Budget využil/a? (můžete vybrat více odpovědí) 

  Studium 

  Studium jazyků 

  Wellness 

  Fit centrum 

  Oblečení do zaměstnání 

  Dovolená 

  Jiné …………………………….. 

17. Na jaký úvazek jste zaměstnán/a? 

  Částečný úvazek 20 hodin týdně 

  Plný úvazek 40 hodin týdně 

  Jiný 

18. Jak dlouho jste zaměstnán ve společnosti GE Money Bank, a.s.? 

  Méně než 3 měsíce 

  Déle než 3 měsíců, avšak méně než 1 rok 

  Déle než 1 rok 
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  Déle než 3 roky 

  Déle než 5 let 

19. Pohlaví: 

  Muž 

  Žena 

20. Věk: 

  18 - 26 

  27 – 35 

  36 a více let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


