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Anotace 

Předmětem diplomová práce je objasnění spojitosti mezi pojmem motivace 

zaměstnanců a fluktuace zaměstnanců. V první části je vysvětlena problematika fluktuace 

zaměstnanců a popsán také vývoj fluktuace v konkrétním podniku. Další část se zabývá 

motivací zaměstnanců, která se blíže orientuji na pracovní spokojenost, jako činitele který 

ovlivňuju míru fluktuace. V poslední části je zhodnocen vliv motivace na fluktuaci ve 

vybraném podniku na základě zjištěné pracovní spokojenosti a navrhnuty možné 

prostředky pro udržení zaměstnanců ve společnosti. 

Klíčová slova:  
fluktuace zaměstnanců, motivace, pracovní spokojenost 

 

Annotation 
 

The subject of my thesis is the explanation of connection between motivation and 

fluctuation. In the first part there is an explanation of problems of fluctuation and there is 

so depiction of fluctuation development in the selected firm. Next part deal with the 

motivation of employee, which direct at job satisfaction, like an agents, that influence the 

measure of fluctuation. In the last part there is assessment of the motivation effect on 

fluctuation development on the basis of established job satisfaction and there is suggestion 

of possible tools for preservative of employees in the firm. 

Keywords: 
Employee fluctuation, motivation, job satisfaction 
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1 Úvod 
Udržení si zaměstnanců, získání jejich náklonnosti a přízně je cílem každého 

managementu podniku. Manažeři si uvědomují, že pokud jim zůstanou zaměstnanci 

v organizaci déle, zdokonalí se ve své práci a přispějí k pevnější vazbě mezi společností a 

jejími zákazníky, což jde ruku v ruce s úspěchem na trhu. Dnes už se stává udržení si 

zaměstnanců stále problematičtější u většiny společností. Pokud společnost zaměstnance 

dostatečně směřuje, aby měli svou práci rádi a pracovali s osobním uspokojením, nemůže 

se stát, že by takový zaměstnanci hledali nové zaměstnaní. Proto by určování míry 

fluktuace, její částečné odstranění pomocí motivace zaměstnanců ve společnosti setrvat, 

mělo být zahrnuto v rámci každého řízení lidských zdrojů. 

U některých profesí se setkáváme s vysokou mírou odchodů zaměstnanců, kde 

typickým případem jsou zaměstnanci Call Centra. Práce operátora je pro mnoho lidí tzv. 

startovací pozicí. I když společnosti provozující Call centra investují hodně do svých 

zaměstnanců, přesto musí pracovat s problematikou fluktuace zaměstnanců. Podprůměrné 

nejsou na těchhle pozicí nejenom platy, ale také i investice do zaměstnaneckých výhod a 

školení.  Tím spíše by se firmy provozující Call centra měly věnovat otázce udržení 

zaměstnanců, do jejichž získávání a rozvoje vkládají nemalé prostředky. 

Právě s tímto problémem u Call center se můžeme setkat i u tak významné společnosti, 

jako je ČEZ a. s., konkrétně v její dceřiné společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., 

která se stala předmětem mé diplomové práce. 

V teoretické části diplomové práce se zabývám vymezením pojmu fluktuace a motivace 

se zaměřením na pracovní spokojenost. V praktické části popisuji vývoj fluktuace a 

pracovní spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit vliv motivace na vývoj fluktuace ve společnosti 

ČEZ Zákaznické služby s.r.o. a navrhnout opatření vedoucí ke snížení míry fluktuace. 
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2 Charakteristika společnosti 
Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci se společností ČEZ Zákaznické služby, 

s. r. o., jež je dceřiným podnikem společnosti ČEZ a. s. 

2.1 ČEZ a. s. 
Akciová společnost ČEZ vznikla v roce 1992 Fondem Národního majetku České 

republiky jako jeden z nových subjektů z majetkové podstaty Českých energetických 

závodů. Vlivem první a druhé vlny kuponové privatizace přešlo více jak 30 % akcií 

společnosti ČEZ a.s. do soukromého vlastnictví. Většinovým vlastníkem společnosti je stát, 

který svůj podíl spravuje v zastoupení Ministerstva financí České republiky. 

Společnost ČEZ a.s. patří mezi přední energetické firmy a je největším výrobcem 

elektřiny v České republice. Celková výše základního kapitálu mateřské společnosti 

ČEZ, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku k 31. 12. 2008 činila 59 221 084 300 Kč. V roce 

2008 se stala společnost nejobdivovanější firmou v České republice v rámci ankety 100 

obdivovaných, kterou pravidelně pořádá sdružení Czech Top 100. Za rok 2008 činil čistý 

zisk společnosti 47,4 mld. Kč. 

2.2 Skupina ČEZ 
Skupiny ČEZ vznikla v roce 2003 spojením ČEZ a.s. s distribučními společnostmi – 

Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetika, 

Východočeská energetika a Západočeská energetika. 

Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast telekomunikací, 

informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, 

těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů. 

Z celkového objemu elektrické energie vyrobené v České republice připadají na 

Skupinu ČEZ skoro tři čtvrtiny. V České republice dodává Skupina ČEZ elektřinu pro 

téměř 3,5 mil. odběratelských míst. 

Mezi dceřiné společnosti Skupiny ČEZ v České republice patří: ČEZ Distribuce, ČEZ 

Distribuční služby, ČEZ Energetické produkty, ČEZ Energetické služby, ČEZ ICT 

Services, ČEZ Logistika, ČEZ Měření, ČEZ Obnovitelné zdroje, ČEZ Prodej, ČEZ Správa 

majetku, ČEZ Teplárenská, ČEZ Zákaznické služby, Lomy Mořina, Severočeské doly, 

Škoda Praha a Ústav jaderného výzkumu Řež.  
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V rámci Evropy se do Skupiny ČEZ řadí dceřiné společnosti v Nizozemí, Německu, 

Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Rumunsku, 

na Ukrajině a v Rusku. 

Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice a taktéž 

k deseti největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného 

výkonu, tak podle počtu zákazníků. Ve střední Evropě zaujímá přední pozici i na trhu 

s elektřinou. 

2.3 ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 
Společnost ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. byla založena 16. srpna 2004 společností 

ČEZ, a. s., která je stoprocentním vlastníkem společnosti. 

Základním předmětem podnikatelské činnosti společnosti je komplexní a spolehlivé 

poskytování zákaznických služeb pro konečné zákazníky, držitele licence na obchod 

s elektřinou, licence na distribuci s elektřinou, popřípadě i pro držitele licence na výrobu 

elektřiny. To představuje zajišťování obsluhy zákazníků prostřednictvím obchodních 

center a nepřímých obchodních kanálů, včetně poskytování služeb jednotného 

telefonického centra Skupiny ČEZ, fakturaci, řízení pohledávek a další činnosti související 

s obsluhou zákazníků.  

2.4 Operátor Call centra ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. se svými Call centry v Plzni a v Zábřehu na Moravě 

obsluhují přibližně 3,4 milionu zákazníků Skupiny ČEZ. Celkem společnost zaměstnává 

přibližně 240 kmenových pracovníků. Call centra řídí tři vedoucí odboru Call centrum (dva 

pro Plzeň a jeden pro Zábřeh na Moravě), jejich přímými podřízenými jsou supervizoři 

jednotlivých týmů (celkem 27 týmů).  

Dříve bylo call centrum rozděleno na dvě oddělení - Front Office a Back Office. Front 

Office vyřizovalo hlavně telefonicky vyřešitelné požadavky od zákazníků a oddělení Back 

Office se zabývalo složitějšími požadavky zákazníků společně s administrativou. 

V polovině roku 2008 došlo ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. ke sloučení 

těchto oddělení a tedy došlo k rozložení všech činností mezi všemi operátory Call centra. 

Každý pracovník musí projít odborným školením (metodiky, pracovní postupy) a 

komunikačním školením, která jsou ukončena testem s následnou certifikací. Po certifikaci 

se pracovník stává juniorem, následně má možnost postoupit na pozici operátora, případně 
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seniora. Jednotlivé pozice se liší jak ve vykonávané činnosti, tak v kvalifikačních 

požadavcích. 

 

Operátor Call centra – junior 

Vykonávaná činnost: 

 zajišťuje komplexní komunikaci se zákazníky prostřednictvím telefonického 

komunikačního kanálu (příchozí i odchozí hovory) 

 zajišťuje evidenci o kontaktech se zákazníky v informačním systému a některé 

požadavky v souladu s pracovními postupy a metodikami neprodleně řeší (přímo 

při telefonickém rozhovoru nebo v čase určeném pro administraci kontaktu) 

 podílí se na plnění kolektivních prémiových ukazatelů úseku 

Požadavky: 

 úplné střední vzdělání všeobecného směru 

 dobré komunikativní dovednosti 

 bez vady řeči      

 

Operátor Call Centra 

Vykonávaná činnost: 

 zajišťuje komplexní obsluhu se zákazníky prostřednictvím telefonu a 

v informačním systému 

 podílí se podle potřeb provozu na zpracování požadavků zákazníků hromadné 

obsluhy v informačním systému 

 řeší denní požadavky zákazníků (informace o službách a nabízených produktech, 

stížnosti, reklamace) 

 podílí se na plnění prémiových ukazatelů úseku dle stanovených standardů a 

podporuje v jejich naplnění operátory Call Centra – juniory 

 zpracovává změny v nastavení služeb zákazníkovi 

 podílí se na změně a aktualizaci metodik a postupů 

 



 
Bc. Soňa Lindovská: Vliv motivace na vývoj fluktuace ve vybrané firmě 

 

2009   5 
 

Požadavky: 

 úplné střední vzdělání všeobecného směru 

 1 rok praxe v pozici operátor Call Centra – junior 

 dobré komunikativní dovednosti (slovem i písmem) 

 bez vady řeči      

 uživatelská znalost informačních systémů, informačních technologií a 

operačních systémů 

Senior 

Vykonávaná činnost 

 zajišťuje komplexní obsluhu se zákazníky  

 podílí se podle potřeb provozu na zpracování požadavků zákazníků hromadné 

obsluhy v informačním systému 

 řeší denní požadavky zákazníků (informace o službách a nabízených produktech, 

stížnosti, reklamace) 

 podílí se na plnění prémiových ukazatelů úseku dle stanovených standardů a 

podporuje v jejich naplnění tým 

 zpracovává změny v nastavení služeb zákazníkovi 

 podílí se na změně a aktualizaci metodik a postupů 

Kvalifikační požadavky: 

 úplné střední vzdělání 

 všeobecný směr 

 2 roky praxe v pozici operátor  

 dobré komunikativní dovednosti (slovem i písmem) 

 bez vady řeči     

 znalost informačních systémů Call Centra a operačních systémů Call Centra  
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Finanční ohodnocení každého zaměstnance zahrnuje plat dle tarifní třídy (junior – 

tarifní stupeň 5, operátor – tarifní stupeň 6, senior – tarifní stupeň 7) a osobní ohodnocení 

(určováno na základě dodržování principů a výkonnosti). Dále pak jsou zaměstnancům 

kvartálně vypláceny prémie (podle splňování komunikačních standardů a kvantitativních 

ukazatelů) a poskytovány zaměstnanecké výhody a benefity. 

Hlavní benefity a výhody společnosti ČEZ a.s.: 

 osobní účet ve výši 15 000 Kč (možnost použít na platbu rekreace, penzijního 

připojištění, životního pojištění, proplacení ve flexipasech nebo částečně využít 

na platbu elektrické energie), 

 příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění, 

 týden dovolené navíc, 

 příspěvky na stravenky, 

 částečné proplacení prvních 3 dnů nemocenské dovolené (200 Kč/den), 

 slevy u partnerských cestovních agentur, rekreačních zařízení a partnerských 

společností (Hewlett Packard, Telefonica O2…) a další. 
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3 Vývoj fluktuace 

3.1 Vymezení pojmu fluktuace 
Mobilita pracovníků je proces, při kterém dochází k pohybu jednotlivých pracovníků 

uvnitř organizace nebo mezi danou organizací a jiným podnikem. Jedná-li se o pohyb 

uvnitř podniku, jde o tzv. vnitropodnikovou mobilitu. Hovoříme-li o pohybu pracovníků 

mezi různými organizacemi, jde o tzv. fluktuaci. 

Fluktuaci lze členit z hlediska její funkčnosti na:  

 fluktuaci funkční - žádoucí (řízený pohyb zaměstnanců) 

 fluktuaci nefunkční - nežádoucí (neřízený pohyb zaměstnanců). 

Na fluktuaci se dá nahlížet také z pohledů zaměstnanců, a to na: 

 fluktuaci dobrovolnou - pracovník dobrovolně mění zaměstnaní 

 fluktuaci nedobrovolnou – pracovník je nucen odejít ze zaměstnání 

 V současné době není stanovena žádná hranice, která by definovala, zda určitá míra 

fluktuace může organizaci škodit či ne. Všechno záleží na typu trhu práce, ve kterém se 

pohybujeme. Pokud je relativně snadné najít si a vycvičit si zaměstnance s minimálními 

náklady, je přijatelné poskytovat vysoce kvalitní služby navzdory vysokému stupni 

fluktuace. Jestliže je nábor zaměstnanců příliš nákladný a zaplnění všech volných pozic 

trvá týdny, pak je fluktuace zaměstnanců brána jako problematická.  

Nulová fluktuace také není žádoucí. Za prvé, pokud by všichni pracovníci setrvali a 

organizace by se přitom stabilně rozrůstala, většina pracovníků by se přibližovala ke 

svému platovému vrcholu a výdaje na platy by byly extrémně vysoké. Na druhé straně, 

pokud je méně výkonný zaměstnanec nahrazen někým schopnějším nebo pokud je 

zaměstnanec, který odchází do důchodu nahrazen “mladou krví”, do organizace přichází 

nové nápady a postoje, což zabraňuje stagnaci společnosti. Určitý stupeň fluktuace může 

být tedy považován za žádoucí.  

Obecně se můžeme v různých zdrojích dopátrat hodnoty doporučované úrovně 

fluktuace, která se nejčastěji pohybuje v rozsahu 5-7% (přičemž průměrná míra fluktuace 

v České republice je na úrovni cca 15%).  
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3.2 Náklady vyvolané odchody pracovníků 
Většina společností nemá přesnou představu, kolik je fluktuace stojí. Náklady na 

výběrové řízení a vyškolení nového zaměstnance mohou být různé – od několika tisíc 

korun pro řadové pracovníky až po statisíce korun pro nejvyšší management. Odhady 

těchto nákladů se pohybují v rozmezí od 25% do téměř 200 % ročního platu zaměstnance. 

Náklady na fluktuaci můžeme rozdělit na přímé náklady a nepřímé náklady. 

Přímé náklady 

 Náklady spojené s odchody – mzdové náklady odcházejícího pracovníka a s tím 

související administrativní náklady personální práce. 

 Náklady na získávání náhradníků (reklama, pohovory, testování …). 

 Náklady na orientaci náhradníků (vstupní školení, zapracování, cena materiálů a 

manuálů pro nového zaměstnance…). 

 Náklady na vzdělávání náhradníků pro osvojení nezbytných dovedností. 

Tyto náklady mohou být značné, pokud je využito při náboru služeb personálních 

agentur či assessment center. 

Nepřímé náklady 

 Náklady na čas strávený personalisty a liniovými manažery při výběru a 

získávání náhradníků. 

 Náklady na čas strávený personalisty a liniovými manažery na orientaci nových 

zaměstnanců. 

 Náklady na čas vynaložený liniovými manažery a ostatními zaměstnanci při 

vzdělání a výcviku náhradníků. 

 Ztráty zapříčiněné tím, že dosavadní zaměstnanec odešel dříve, než byl nahrazen 

novým zaměstnancem (ztráty produkce, prodeje, uspokojení zákazníků …). 

 Ztráty spojené se sníženým výkonem náhradníků po dobu, než se zapracují. 

Mezi další nespočitatelné náklady může patřit citová zainteresovanost, vyčerpání a 

absence mezi zbývajícími zaměstnanci, ztráta zkušeností a „společenská pamět“. 
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3.3 Měření odchodů zaměstnanců 
Proč měřit fluktuaci? Většina společností se nezavazuje ke snížení fluktuace, v mnoha 

případech se jedná o čas, který by bylo potřeba investovat do rozvoje a motivaci lidí. 

Nabízí se otázka: Co je dražší, náklady na udržení zaměstnanců, nebo náklady na náhradu 

za ně? V poslední době stále více společností zjišťuje, že náklady na náhradu jsou mnohem 

větší. Firmám, které se daří omezit fluktuaci, se zavázali pro to něco udělat, kdy prvním 

krokem může být analýza odchodů zaměstnanců. 

Analýza odchodů neboli ztráty zaměstnanců poskytuje data, které můžeme použít při 

prognóze nabídky potřebných počtu zaměstnanců vzhledem k výpočtu ztrát pracovníků, 

které bude potřeba nahradit. Lze pak vytvářet plány na odstranění problémů, vedoucí ke 

ztrátě zaměstnanců a potíže při jejich nahrazování. Podstatnější je fakt, že analýza odchodů 

zaměstnanců a zjištění jejich příčin poskytuje důležité informace pro zlepšení stabilizace 

pracovníků. 

3.4 Metody měření 
 

Míra odchodů (ukazatel intenzity odchodů) 

 

푝표č푒푡 푝푟푎푐표푣푛í푘ů, 푘푡푒ří 푏ěℎ푒푚 푢푟č푖푡éℎ표 표푏푑표푏í (표푏푣푦푘푙푒 푟표푘푢)표푑푒š푙푖
푝푟ů푚ě푟푛ý 푝표č푒푡 푝푟푎푐표푣푛í푘ů 푣 푡표푚푡éž 표푏푑표푏í  × 100 [%] 

 

Tato metoda je tradičním ukazatelem pro měření ztráty pracovníků. CIPD (Chartered 

Institute of Personnel and Development) ji charakterizuje jako „metoda hrubých 

odchodů“ z toho důvodu, že celkový počet zaměstnanců, kteří odešli, zahrnuje také 

zaměstnance, kteří organizaci opustili nedobrovolně na základě výpovědi, snižování stavů 

pracovních sil či odchodu do důchodu. 

Dobrovolná fluktuace 

Jedná se o tu část mobility, která udává počet rozvázaných pracovních poměrů za 

účelem navázání jiného pracovního poměru. Ukazatel dobrovolné fluktuace lze brát jako 

indikátor pracovní spokojenosti zaměstnanců v organizaci. 
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푝표č푒푡 푟표푧푣á푧á푛í 푝푟푎푐표푣푛í푐ℎ 푝표푚ě푟ů 푝푟표 푝ř푒푐ℎ표푑 푑표 푗푖푛é 표푟푔푎푛푖푧푎푐푒
푝푟ů푚ě푟푛ý 푒푣푖푑푒푛č푛í 푠푡푎푣 푝푟푎푐표푣푛í푘ů × 100 [%] 

 

Míra přežití 

Míra přežití je definována jako podíl pracovníků, kteří byli získáni v určitém období a 

kteří jsou v organizaci zaměstnání ještě po určitém počtu měsíců nebo let. Rozložení ztrát 

pro každou skupinu osob přijatých v určitém období může být vyjádřeno v podobě „křivky 

přežití“ viz obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1 Křivka přežití 

Ukazatel střední délky zaměstnaní 

Jedná se o jednoduššího ukazatele odvozeného z analýzy míry přežití. Ukazatel střední 

délky zaměstnaní je definován jako doba potřebná k tomu, aby se skupina nebo kohorta 

osob vstupující do podniku snížila na polovinu. Tento ukazatel lze porovnávat jak podle 

jednotlivých ročních kohort osob vstupujících do podniku, tak u různých skupin 

pracovníků. Tak lze zjistit, kde je potřeba podniknout kroky zmirňující trendy nežádoucích 

odchodů pracovníků z podniku.(Armstrong, 2007) 

 

 



 
Bc. Soňa Lindovská: Vliv motivace na vývoj fluktuace ve vybrané firmě 

 

2009   11 
 

Index stability 

Tento ukazatel je považován některými za vylepšení ukazatele míry odchodů.   Vzorec 

tohoto ukazatele má následující tvar: 

푝표č푒푡 푝푟푎푐표푣푛í푘ů 푠 푗푒푑푛í푚 푎 푣í푐푒 푟표푘푦 푧푎푚ě푠푡푛á푛í 푣 푝표푑푛푖푘푢
푝표č푒푡 푝푟푎푐표푣푛í푘ů 푧푗푖š푡ě푛ý 푝ř푒푑 푟표푘푒푚 × 100 

 

Index stability naznačuje tendenci dlouhodobějších pracovníků zůstat v podniku a tím 

ukazuje míru kontinuity zaměstnání. Nejedná se opět o přesný ukazatel, protože 

neodhaluje ony výrazně různorodé situace existující v podniku s vysokým podílem 

dlouhodobě zaměstnaných pracovníků v porovnání s podniky, kde většina pracovníků má 

krátkou dobu zaměstnání. 

Analýza délky zaměstnání 

Nevýhodě indexu stability lze z části předejít provedením analýzy průměrné délky 

zaměstnání osob, které z podniku odcházejí. Tato analýza se pořád ještě řádí mezi dosti 

hrubé, jelikož je zaměřena pouze na ty pracovníky, kteří z podniku odcházejí. Přesnější 

analýza by měla posuzovat počty odcházejících s počty zaměstnaných u každé kategorie 

zaměstnanců. 

Volba ukazatelů 

Je velice těžké vyhnout se pouze použití tradičního ukazatele tj. míry odchodů 

pracovníků, jelikož jde o nejjednodušší a nejznámější ukazatel. Je však zapotřebí jej 

doplnit některými ukazateli z oblasti stability pracovníků. Analýza odchodů pracovníků 

jako součást procesu plánování lidských zdrojů vyžaduje detailní informace o délce 

zaměstnání osob odcházejících z podniku už proto, že je třeba identifikovat problémové 

oblasti a poskytnout podklady pro prognózy nabídky pracovních sil.(Armstrong, 2007)  

3.5 Příčiny odchodů 
Příčiny odchodů zjišťujeme většinou na základě zpracování dat z hodnotících rozhovorů 

nebo dotazníků při odchodu zaměstnanců. Výsledky analýzy příčin odchodů poskytují 

užitečné informace, které lze použít pro vytvoření plánu stabilizace pracovníků. Cílem 

dotazníku či rozhovoru s odcházejícím pracovníkem je zjistit důvody, proč lidé odcházejí a 

ne je přesvědčovat, aby zůstali.  

Informace plynoucí z rozhovoru nebo dotazníku by měly zjistit názory na jakékoliv 

konkrétní důvody k nespokojenosti. Při zpracování informací je potřeba mít dobrý úsudek, 
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aby bylo možné rozeznat skutečné stížnosti od neoprávněných či přehnaných. Jak rozhovor, 

tak dotazník s odcházejícím pracovníkem není zcela spolehlivý a je potřeba získat přesnější 

představu o názorech pracovníků pomocí průzkumu spokojenosti zaměstnanců. 

3.6 Stabilizace zaměstnanců 
Odchody klíčových zaměstnanců mohou mít významný vliv na chod organizace. 

Obvykle z podniku odcházejí lidé, které si organizace přeje udržet. Pokud si podnik chce 

udržet talentované pracovníky, je zapotřebí s nimi spolupracovat a komunikovat. 

Organizace by měla své talenty vést určitým způsobem ke ztotožnění se s firemními cíli, 

následně je podněcovat k  největšímu možnému přispění k cílům organizace a podle toho 

je také hodnotit a odměňovat. 

Tvorba strategie stabilizace by měla být založena na poznání a pochopení faktorů, 

kterými je stabilizace pracovníků ovlivněna: 

 pověst podniku 

 získávání, výběr a rozmisťování pracovníků 

 styl a úroveň vedení 

 příležitosti ke vzdělání 

 uznání, odměňování a oceňování výkonu. 

Strategie stabilizace zaměstnanců může být založena na analýze rizik. Ta spočívá 

v identifikování potencionálních rizikových oblastí – určit klíčové pracovníky, kteří by 

mohli odejít – a pro každou z nich odhadnout:  

 pravděpodobnost, že se tak stane; 

 závažnost ztráty pro podnik; 

 jak snadno lze ztrátu nahradit a kolik to bude podnik stát. 

Každý z odhadů by měl být odstupňován a následné zhodnocení těchto odhadů u 

klíčových pracovníků by pak mohlo ukázat, kde je potřeba podniknout určité kroky pro 

udržení klíčových lidí. 

Důvody odchodů zaměstnanců a také oblasti zlepšování mohou poskytnout rozhovory a 

dotazníky s odcházejícími pracovníky, ale tyto informace jsou většinou nepravdivé a 

nepřesné. Více informací lze zjistit na základě šetření v oblasti pracovní spokojenosti. Plán 
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stabilizace zaměstnanců by měl navrhovat takové kroky, které by se měli zaměřit na 

každou oblast, v které by se mohla objevit pracovní nespokojenost. 

3.7 Vývoj fluktuace ve vybraném podniku 
V následující podkapitole je popsána analýza fluktuace zaměstnanců za rok 2008 ve 

společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. na pozici operátor Call centra, která je 

hodnocena na základě ukazatele míry odchodů. Důvodem použiti tohoto ukazatele je fakt, 

že společnost nerozlišuje konkrétní důvody odchodů zaměstnanců (pouze rozlišuje 

ukončení pracovního poměru stanovené Zákoníkem práce), což znemožňuje využít 

ukazatele dobrovolné fluktuace. Veškeré výsledky jsou vypočítány na základě tabulky 1 – 

Struktura odchodů zaměstnanců Call centra společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 

3.7.1 Míra odchodů zaměstnanců za rok 2008 ve společnosti ČEZ Zákaznické 
služby, s. r. o.  

V roce 2008 společnost ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. ukončila pracovní poměr 

celkem s 65 zaměstnanci call centra, z toho bylo 49 zaměstnanců z Plzně a 16 zaměstnanců 

ze Zábřehu na Moravě. Z celkového průměrného počtu 238,5 zaměstnanců tak míra 

odchodů představovala 27,3 %. Velikost podílu jednotlivých poboček na celkovém počtu 

odcházejících pracovníků zobrazuje graf 1.  

Co se týče strany ukončení pracovního poměru ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, 

s. r. o., převládá ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, konkrétně 52,3 % 

(graf 2). Z toho převážná většina byla evidována na call centru v Plzni (z 34 případů pouze 

5 zaměstnanců bylo za Zábřehu na Moravě). 

Největší počet odchodů je evidovaný ve zkušební době, kdy celkově odešlo 41 

zaměstnanců, opět převažuje pobočka v Plzni. Co je ale alarmující skutečností (podle 

tabulky 2) je fakt, že většina odchodů ve zkušební době je ze strany zaměstnavatele, téměř 

65,9%  (graf 3). 

V polovině roku 2008 došlo ve společnosti ke sloučení oddělení Front Office a oddělení 

Back Office. Největší počet zaměstnanců ukončilo pracovní poměr během II. kvartálu roku 

2008. Graf 4 znázorňuje počet odcházejících pracovníků během roku 2008 (tabulka 3). 
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STRUKTURA ODCHODŮ ZEMĚSTNANCŮ  CALL CENTRA
období: 2008

I. II. III. IV. 2008 I. II. III. IV. 2008 celkem
238,5

ukončili ve zkušební době 5 9 10 2 26 1 0 0 0 1 27
ukončili dohodou 0 3 0 0 3 0 4 0 0 4 7
celkově 5 12 10 2 29 1 4 0 0 5 34
ukončili dohodou 2 3 3 5 13 1 2 1 0 4 17
ukončili ve zkušební době 2 1 1 3 7 2 3 1 1 7 14
celkově 4 4 4 8 20 3 5 2 1 11 31

celkem ve zkušební době 7 10 11 5 33 3 3 1 1 8 41
2 6 3 5 16 1 6 1 0 8 24
9 16 14 10 49 4 9 2 1 16 65

27,3

celkem dohodou

celkem
míra odchodů [%]

Plzeň Zábřeh
sledované období (kvartál)

po
če

t z
am

ěs
tn

an
ců

průměrný evidenční stav v roce 2008 154,5 84

ukončení 
pracovního 
poměru v 
roce 2008

ze strany 
zaměstnavatele

ze strany 
zaměstnance

 
Tabulka 1 Struktura odchodů zaměstnanců call centra společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.
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Plzeň Zábřeh celkem

ze strany zaměstnavatele 26 1 27

ze strany zaměstnance 13 4 17

celkově 39 5 44

pobočka

po
če

t 
za

m
ěs

tn
an

ců

ukončení 
pracovního 
poměru ve 
zkušební 
době roce 
2008  

Tabulka 2 Struktura počtu odchodů zaměstnanců Call centra společnosti ČEZ Zákaznické služby s.r.o. ve 
zkušební době za rok 2008 

 
I. II. III. IV. celkem

Plzeň 9 16 14 10 49

Zábřeh 4 9 2 1 16

celkově 13 25 16 11 65

sledované období (kvartál)

po
če

t 
za

m
ěs

tn
an

ců ukončení 
pracovního 
poměru v 
roce 2008

 

Tabulka 3 Struktura počtu odchodů zaměstnanců Call centra společnosti ČEZ Zákaznické služby s.r.o. v 
průběhu roku 2008 

 

Graf 1 Podíl jednotlivých poboček na celkový počet odchodů ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 
za rok 2008 

 

75%

25%

Podíl jednotlivých poboček na celkový počet 
odchodů ve společnosti ČEZ Zákaznické služby,  

s. r. o. za rok 2008

Plzeň Zábřeh na Moravě
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Graf 2 Podíl ukončených pracovních poměrů ze strany zaměstnavatele a zaměstnance na celkový počet 
odchodů v roce 2008 u společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 

 

 

Graf 3 Podíl ukončených pracovních poměrů ve zkušební době ze strany zaměstnavatele a zaměstnance v 
roce 2008 ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 

 

 

52,3 %
47,7 %

Podíl ukončených pracovních poměru ze strany 
zaměstnavatele a ze strany zaměstnance na celkový 

počet odchodů zaměstnanců ve společnosti ČEZ 
Zákaznické služby, s. r. o.

ze strany zaměstnavatele ze strany zaměstnance

66%

34%

Podíl ukončených pracovních poměrů ve zkušební době 
ze strany zaměstnavatele a zaměstnance ve společnosti 

ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.

ze strany zaměstnavatele ze strany zaměstnance
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Graf 4 Vývoj počtu odcházejících pracovníků ve společnosti ČEZ Zákaznické služby v průběhu roku 2008 

3.7.2 Vyhodnocení míry odchodů ve společnosti ČEZ Zákaznické služby s.r.o. 
za rok 2008 

Za rok 2008 byl zjištěn relativně nepříznivý stav spojený s mírou odchodů operátorů 

Call centra ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. Celková míra odchodů činí 

27,3 %, když vezmeme v potaz, že se jedná skoro o třetinu počtu zaměstnanců, je tato 

hodnota velice neuspokojivá.  

Mezi pobočkami v míře odchodů jasně převládá Plzeň, což je ovlivněno skutečností, že 

pobočka v Plzni v průměru zaměstnává dvakrát více operátorů než pobočka v Zábřehu na 

Moravě. S ohledem na velikost obou měst, demografii a nezaměstnanost je tento výsledek 

opodstatněný.  

Z 65 zaměstnanců 45 odešlo ve zkušební době a z toho větší část pracovních poměrů 

byla ukončena ze strany zaměstnavatele. Podle mého názoru je toto číslo poměrně vysoké 

na to, že každý pracovník prochází výběrovým řízením a vstupním školením. 

Největší počet pracovníků opustilo společnost v polovině roku, na čemž můžou mít 

podstatný vliv organizační změny a změna organizace práce ve společnosti, ke kterým 

došlo 1. července 2008.  

Na základě zjištěných výsledků by společnost měla zcela jistě začít podnikat jisté kroky 

ve snižování počtu odcházejících zaměstnanců. Vzhledem k počtu ukončených pracovních 
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Vývoj počtu odcházejícíh pracovníků ve společnosti ČEZ 
Zákaznické služby, s. r. o. v průběhu roku 2008
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poměrů ze strany zaměstnavatele ve zkušební době by se měla společnost v první řadě 

zaměřit na výběrové řízení. Při náboru zaměstnanců by společnost měla otevřeně 

diskutovat o požadavcích firmy a přesněji specifikovat požadavky na pozici operátora. 

Následně by měla společnost rovněž zefektivnit vstupní školení u zaměstnanců, jakož i 

upravit podmínky jeho úspěšného absolvování. 

Jelikož společnost neeviduje přesné příčiny odchodů zaměstnanců, nemůže měřit 

dobrovolnou fluktuaci a následně podnikat určité opatření ke snížení míry odchodů 

zaměstnanců. Společnost by měla zjišťovat příčiny odchodů zaměstnanců alespoň pomocí 

dotazníků, který není tak časově náročný jako rozhovor. 
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4 Vliv motivace na vývoj fluktuace 

4.1 Co je to motivace? 
Slovo motivace, motiv je odvozeno od latinského slova movare, což se dá přeložit jako 

hýbat se, pohybovat. Takže motiv je důvod, co nás uvede do pohybu. Motivace se týká 

faktorů, které ovlivňují lidi chovat se určitým způsobem. Motivaci poté může definovat 

jako cílově orientované chování.  

Lidé motivováni správným směrem jsou lidé s jasně definovanými cíli a podnikající 

kroky, od kterých očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů a hodnotné odměny 

uspokojující jejich potřeby. Pokud pracovníci nejsou dostatečně motivováni k dosahování 

podnikových cílů, nikdy nemůže dojít k jejich naplnění. Motivace pracovníků vychází 

z toho, že práce uspokojující pracovníka, je sama nejlepším motivačním prostředkem. 

Zaměstnanci, kteří mají svou práci rádi, jsou s ní spokojeni a považují ji za významnou, 

jsou motivováni k tomu, aby jí vykonávali co nejlépe. 

Organizace může disponovat prostředky, jimiž lze dosáhnout vysoké míry motivace 

pomocí stimulů a odměn, uspokojující práce a příležitosti ke vzdělání a růstu. Efektivně 

pracující zaměstnanci jsou si vědomi toho, že jejich úsilí slouží k uspokojení potřeb 

organizace tak i jejich vlastním zájmů. Hlavní roli zde hrají manažeři a vedoucí pracovníci, 

kteří musejí využít své dovednosti motivovat, tak aby při dosahování pracovních cílů 

současně dosahovali i vysokého osobního uspokojení zaměstnanců. 

4.2 Typy motivace 
Pracovníky můžeme motivovat dvěma cestami. V prvním případě lidé jsou motivováni 

sami sebou při hledání, nalézání a vykonávání práce, která uspokojuje jejich potřeby, nebo 

alespoň očekávají od ní splnění svých cílů. Ve druhém případě mohou být pracovníci 

motivování organizací pomocí takových prostředků, jako je odměňování, povyšování a 

pochvala. Existují tedy dva typy motivace: 

 Vnitřní motivací jsou myšleny faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je 

ovlivňují chovat se určitým způsobem a aby šli určitým směrem. Patří zde 

odpovědnost, autonomie, příležitost využívat a rozvíjet své dovednosti a 

schopnosti, zajímavá práce a příležitost k postupu v hierarchii organizace.  
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 Vnější motivací je to, co se dělá pro pracovníky, abychom je motivovali. 

Zahrnuje odměny, jako je zvyšování platu, pochvala nebo povýšení, ale také 

tresty jako odepření platu či kritika. 

Vnější motivace má výrazný účinek, ale nemusí působit dlouhodobě. Vnitřní motivace 

se týká „kvality pracovního života“, má tedy dlouhodobější účinek, protože vnitřní 

motivátory jsou součásti jedince a nikoliv mu vnucené z vnějšku. 

4.3 Teorie motivace 
Existuje mnoho teorií, na kterých jsou založeny přístupy k motivaci. Nejvlivnějšími 

teoriemi jsou: 

 Teorie instrumentalisty (Taylor), která tvrdí, že pokud děláme jednu věc, vede 

to k jiné věci. Lidé budou motivováni k práci, jestliže odměny a tresty budou 

přímo spojeny s jejich výkonem. 

 Teorie potřeb (Maslow). Existuje hierarchie pěti potřeb – fyziologických, jistoty 

a bezpečí, sociálních, uznání a na nejvyšší úrovni potřeba seberealizace. Pokud 

nejsou uspokojovány potřeby nižších úrovní, nejsou ostatní potřeby aktivovány. 

 Herzbergův dvoufaktorový model (Herzberg) rozlišuje dvě skupiny faktorů 

ovlivňující uspokojení z práce. První skupinou jsou faktory motivace 

(satisfaktory) jako je úspěch, uznání, odpovědnost a růst. Druhou skupinu tvoří 

faktory hygieny, kterými jsou plat nebo pracovní podmínky. 

 Expektační teorie (Vroom), podle které jsou motivace a výkon ovlivněny 

vnímaným spojením mezi úsilím a výkonem, vnímaným spojením mezi 

výkonem a výsledky a významem výsledku pro danou osobu. Motivace závisí 

na pravděpodobnosti, že po úsilí bude následovat odměna, která stojí za to. 

 Teorie cíle. Motivace a výkon se zlepší, pokud lidé mají náročné a dosažitelné 

cíle a dostává se jim zpětné vazby. 

 Teorie spravedlnosti (Adams). Lidé jsou motivovanější, jestliže se s nimi 

zachází slušně a spravedlivě. 
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4.4 Pracovní spokojenost 
Spokojenost s prací se týká postojů a pocitů, které lidé chovají ke své práci. Pozitivní 

postoje signalizují pracovní spokojenost a naopak negativní postoje pracovní 

nespokojenost. 

Úroveň spokojenosti s prací ovlivňují: 

 vnitřní a vnější motivační faktory, 

 kvalita řízení 

 sociální vztahy s pracovní skupinou 

 míra úspěšnosti 

Jak jsou zaměstnanci spokojeni s prací a co je potřeba vylepšit v této oblasti, lze 

zkoumat pomocí anket. Existují čtyři metody: 

1. použití strukturovaných dotazníků 

2. použití rozhovorů 

3. kombinace dotazníku a rozhovoru 

4. využití diskusních skupin 

Úroveň spokojenosti dozajista ovlivňuje i rozhodnutí zaměstnance setrvat ve 

společnosti. Na základě výsledků zjištěné úrovně pracovní spokojenosti zaměstnanců 

v určitých oblastech, lze provést patřičná opatření vedoucí k motivaci zaměstnanců a tím 

předcházet jejich odchodům ze společnosti.  

4.5 Jak motivovat zaměstnance neodcházet ze společnosti? 
Pokud zaměstnanci nejsou spokojeni s prací, začnou se automaticky poohlížet po nové 

práci. Ve většině případů při výstupním pohovoru pracovníci uvádí, že odcházejí „za lepší 

příležitostí“. Důvodem může být nespokojenost s profesním nebo pracovním prostředím. 

Branham (2004) uvádí několik příčin této nespokojenosti, kvůli kterým kvalitní 

zaměstnanci odcházejí: 

1. Nevidí žádnou spojitost mezi svým výkonem a odměnou. Většinu zaměstnanců 

demotivuje, když pracují s větším nasazením a lepšími výsledky než jejich 

spolupracovníci, a přesto jsou stejně odměňování. Tam, kde je opačná situace, tj. 

zaměstnanci ví, že budou odměněni dle svých výsledků, jsou poté více 

motivováni a mají menší tendence k odchodu ze zaměstnání. 
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2. Nepovšimnou si příležitosti k růstu nebo postupu. Pokud si zaměstnanec 

nepovšimne, že se objevuje příležitost k postupu, potom žádná reálně neexistuje. 

Skryté příležitosti lze najít v organizacích všech velikostí. Ale když se pracovník 

začne cítit nespokojen, začne si automaticky hledat novou prací s větší šancí 

postupu, aniž by si prověřil možnosti uvnitř společnosti. Chybou manažerů je, že 

se nezajímají o profesní cíle svých podřízených a neseznamují je s plány, které 

s nimi mají. 

3. Nehodnotí svou práci jako důležitou nebo jejich profesní přispění není 

rozpoznáno a oceňováno druhými. Všichni zaměstnanci potřebují vědět, že 

jejich práce je důležitá pro úspěch podniku ať už se jedná o práci dělníka 

v továrně. Nadřízený by měl přesvědčivě vyjádřit, jak přesně je profese 

pracovníka důležitá v rámci poslání celé společnosti. 

4. Nedostanou příležitost k využití přirozeného talentu. Mnoho lidí začne pracovat 

bez toho, aby přemýšleli, zda při práci využijí své schopnosti. Stejně tak některé 

společnosti přijímají zaměstnance, protože potřebují jakoukoli osobu v dané 

chvíli více než „správného člověka na správném místě“. Po nějaké době přijde 

nespokojenost z obou stran vyvolaná nevhodnou kombinací schopností a úkolů. 

Nakonec dojde k přeložení, propuštění či odchodu zaměstnance. 

5. Jejich očekávání jsou nerealistická nebo nemají přesnou představu, co lze 

očekávat. Zaměstnancům není přesně vysvětlena vize profese a pracovních 

podmínek, mají své očekávání o pozici, což má za následek, že buď rezignují na 

stoprocentní výkon, nebo dají výpověď. Stejně tak zaměstnavatelé mají své vize 

– včasný příchod, dobrý úsudek, že zaměstnanec má schopnosti pro výkon dané 

profese a tak dále. Pokud se o těchhle očekávání otevřeně nemluví, existuje 

možnost, že nepsaná dohoda zkrachuje a vyústí v další fluktuaci. 

6. Už nebudou nadále tolerovat nepříjemného manažera nebo zdraví škodlivé 

pracovní prostředí. V dnešní době je pracovní trh tak různorodý, že většina 

zaměstnanců nemá potřebu zůstávat v prostředí, kde musí snášet urážlivé 

jednání nebo být bezdůvodně stresováni. 
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Nikde není uveden žádný univerzální návod, jak si udržet zaměstnance. Udržení lidí 

zahrnuje použití dílčích postupů, kterými můžeme zvýšit jejich motivaci, pracovní 

spokojenost a výkonnost. 

Návody pro udržení zaměstnance se člení do následujících oblastí: 

1. Být společností, pro kterou chtějí lidé pracovat – vytvořit si renomé 

vyhledaného zaměstnavatele, osvojit si filozofii „dát a dostat zpět“, vymezit 

jasné cíle a představy. 
2. V první řadě vybrat ty pravé lidi – stanovit jaké schopnosti jsou požadovány, 

prověřovat vyžadované schopnosti, efektivně provádět pohovory a poté vybrat 

ty, kteří budou přínosem pro společnost. 
3. Dát jim pocit dobrého startu – začlenit nové zaměstnance tak, aby se cítili vítáni, 

cenění, připraveni a dostatečně motivováni, vést je k samostatnosti a iniciativě. 
4. Vést je a odměňovat za dodržování závazků – aktivně řídit pracovní výkony, 

umět rozpoznat a zhodnotit výsledky práce. 
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5 Vyhodnocení vlivu motivace na vývoj fluktuace ve 
vybraném podniku 

 
Součástí mé diplomové práce je dotazník (příloha č. 1), který byl použit pro zjištění 

úrovně pracovní spokojenosti zaměstnanců Call centra společnosti ČEZ Zákaznické služby, 

s. r. o.  Na základě zjištěné úrovně spokojenosti je vyhodnocen vliv motivace na fluktuaci a 

navržené možné doporučení k udržení zaměstnanců. 

5.1 Výsledky analýzy pracovní spokojenosti pracovníků Call 
centra společnosti ČEZ Zákaznické služby s.r.o. 

Dotazník pracovní spokojenosti vyplnilo 106 pracovníků z pobočky Plzeň a 24 

pracovníků z pobočky Zábřeh na Moravě, celkem tedy 130 pracovníků. Délka zaměstnaní 

u dotazovaných pracovníků ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. je uvedena 

v tabulce 4, kde nejvíce dotazovaných uvedlo, že je nyní ve zkušební době. Většina 

pracovníků má dosažené středoškolské vzdělání (tabulka 5). 

Při porovnání společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. s předchozími zaměstnavateli 

(76,9 % dotazovaných), všichni zaměstnanci uvedli nynější spokojenost (tabulka 6) a 

dokonce třetina dotazovaných uvedla „velice spokojen“. 

 

Počet pracovníků

32
7

22
13
14
13
21

8
130

DÉLKA ZAMĚSTNANÍ U 
PRACOVNÍKŮ CALL CENTRA

2 roky
3 roky
4 roky
5 a více let
Celkem

1,5 roku

Délka zaměstaní
zkušební doba
půl roku
1rok

 
Tabulka 4 Délka zaměstnání dotazovaných pracovníků Call centra ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, 

s. r. o.  
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Počet pracovníků
111

5
14

130Celkem

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ U 
PRACOVNÍKŮ CALL CENTRA

Dosažené vzdělání
střední
vyšší odborné
vysokoškolské

 

Tabulka 5 Dosažené vzdělání u dotazovaných pracovníků Call centra společnosti ČEZ Zákaznické služby, 
s. r. o. 

 

Počet pracovníků
30

Ano, není první zaměstnavatel celkem spokojen 12
spokojen 58
velice spokojen 30
celkem 100

130

POROVNÁNÍ CELKOVÉ SPOKOJENOSTI 
SE SPOLEČNOSTÍ OPROTI PŘEDCHOZÍM 
ZAMĚSTNAVATELŮM 

Předchozí pracovní zkušenosti
Ne, první zaměstnavatel

Celkem  

Tabulka 6 Porovnání celkové spokojenosti se společností ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. oproti 
předchozím zaměstnavatelům 

 
 

Z tabulky 7 je patrné, že zaměstnanci jsou převážně spokojeni se společností ve všech 

uvedených oblastech, kde největší spokojenost je v oblasti výhod a jistoty zaměstnání. 

V oblastech kariérní růst, školení a zprávy o interních záležitostech se ukazuje cca 30 % 

„uspokojivost“. 

V drtivé většině všech dotazovaných zaměstnanců převládá vysoká spokojenost 

s vedoucími pracovníky (tabulka 8).  
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1 - vynikající 2 - dobré 3 - uspokojivé 4 - slabé
plat 28 92 10 0 120
výhody 82 46 2 0 128
kariérní růst 15 71 40 4 86
péče a zájem  zaměstnance 28 77 23 2 105
pracovní podmínky 19 90 20 1 109
získávání pracovníků 22 82 23 3 104
školení 21 66 36 8 87
férové jednání 27 75 26 2 102
hodnoty podniku a jejich dodržování 26 87 17 0 113
celková morálka 19 93 17 1 112
spolupráce zaměstnanců a vedení 27 84 14 5 111
vybavení pro správné vykonání práce 43 63 19 5 106
uznání za dobře odvedenou práci 40 73 14 3 113
program udělování odměn a premií 42 73 12 3 115
zprávy o interních záležitostech 16 68 40 6 84
zájem společnosti na kvalitě a dokonalosti 42 68 15 3 110
celkový dojem ze společnosti 35 88 5 0 123

HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ ZÁKAZNICKÉ 
SLUŽBY s.r.o. DOTAZOVANÝMI ZAMĚSTNANCI

Oblasti
Ohodnocení

Spokojenost

 

Tabulka 7 Hodnocení společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. dotazovanými zaměstnanci  
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1 - vždy 2 - většinou 3 - zřídkakdy 4 - nikdy
řeší rychle všechny záležitosti a stížnosti 90 36 4 0 126
podporuje spolupráci 108 19 3 0 127
naslouchá návrhům 90 38 2 0 128
jedná fér 108 20 2 0 128
má schopnost vést lidi 104 25 1 0 129
je upřímný 103 26 1 0 129
poskytuje zpětnou vazbu 91 38 1 0 129
koučuje, školí a rozvíjí schopnosti zaměstanců 81 44 5 0 125
projevuje uznání nad ukončeným úkolem 90 35 5 0 125
podporuje a zakládá si na týmové spolupráci 109 18 3 0 127

HODNOCENÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ DOTAZOVANÝMI 
ZAMĚSTNANCI VE SPOLEČNOSTI ČEZ ZÁKAZNICKÉ 
SLUŽBY s. r. o.

Oblasti
Ohodnocení

Spokojenost

 

Tabulka 8 Hodnocení vedoucích pracovníků dotazovanými zaměstnanci ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 
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Na otázky č. 8, 9 a 10 zaměstnanci bylo mnoho různých odpovědí a proto uvádím pouze 

opakující se odpovědi alespoň u 10 % dotazovaných zaměstnanců. 

Nejčastější odpovědí zaměstnanců na otázku - co mají na své práci rádi (tabulka 9), byla 

týmová spolupráce a kolektiv (56 %) a komunikace se zákazníky a jejich pozitivní zpětná 

vazba (cca 35 %). Dále si pak zaměstnanci na své práci cení různorodosti (práce není pro 

ně stereotypní), možnosti seberealizace a sebevzdělávání a dobré finanční ohodnocení 

s výhodami poskytované zaměstnavatelem. 

Zhruba jedné třetině zaměstnanců na jejich práci vadí (tabulka 10) stanovené časové 

limity pro hovory se zákazníky (pro zaměstnance jsou velice krátké), nepříjemní a 

arogantní zákazníci a z toho plynoucí občasná práce ve stresu. 

Nejčastější návrhem na změnu ze strany zaměstnanců pro jejich lepší práci (tabulka 11) 

bylo pracovní vybavení (zaměstnanci by rádi dostali nový stůl, židli, sluchátka, PC ….). 

Zaměstnanci by také rádi změnili stanovené časové limity na hovory (již častá odpověď na 

otázku č. 9), IS systémy a IT systémy (zaměstnanci si stěžují na jejich pomalé zpracování 

požadavků), pracovní prostředí (velikost místností, osvětlení, klimatizace, barva 

místností…) čas na školení (seznamování s novými pracovními postupy a se změnami 

v metodikách) společně s pracovními postupy a jejich časté změny a vnitropodnikovou 

informovanost a komunikaci (často se zaměstnanci informace dozvídají od zákazníků nebo 

z médií). 

 

kolektiv a týmová spolupráce 73
komunikace se zákazníky a jejich pozitivní zpětná vazba 45
různorodost 29
sebevzdělávání a seberealizace 21
finanční ohodnocení a výhody poskytované zaměstnavatelem 18

PRACOVNÍCI NA SVÉ PRÁCI MAJÍ RÁDI (přehled 
odpovědí s četností alespoň 10 %)

Odpovědi Počet odpovědí

 

Tabulka 9 Přehled odpovědí zaměstnanců společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. na otázku - co máte 
na své práci rádi (s četností alespoň 10%) 
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stanovené časové limity pro hovor se zákazníkem 32
nepříjemní a arogantní zkazníci 31
občásná práce ve sresu 29
neinformovanost a špatná komunikace v rámci firmy 20

PRACOVNÍCI NA SVÉ PRÁCI NEMAJÍ RÁDI (přehled 
odpovědí s četností alespoň 10 %)

Odpovědi Počet odpovědí

 

Tabulka 10 Přehled odpovědí zaměstnanců společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. na otázku - co na 
své práci nemáte rádi (s četností alespoň 10 %) 

 
 

 

nic 31
pracovní vybavení 30
časové limity stanovené pro hovor se zákazníkem 26
IS systém a IT systém 23
pracovní prostředí 22
čas potřebný na školení 21
některé pracovní postupy a časté změny pracovních postupů 21
informativnost a komunikaci ve firmě 18

PRACOVNÍCI BY NA SVÉ PRÁCI ZMĚNILI (přehled 
odpovědí s četností alespoň 10 %)

Odpovědi Počet odpovědí

 

Tabulka 11 Přehled odpovědí zaměstnanců společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. na otázku - co by 
na své práci změnili (s četností alespoň 10 %) 
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5.2 Zhodnocení vlivu motivace na fluktuaci zaměstnanců ve 
společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. na základě jejich 
pracovní spokojenosti 

Z předchozí analýzy vyplývá, že největším motivačním prostředkem zaměstnanců 

neodcházet ze společnosti je možnost čerpání výhod a benefitů, které společnost svým 

zaměstnancům nabízí. Rovněž i jistota zaměstnaní u tak velké a prosperující společnosti 

jako ČEZ, a. s. ovlivňuje zaměstnance setrvat ve společnosti. Zaměstnanci jsou také 

spokojeni se svým finančním ohodnocením, jak už z pohledu platu, který společnost ČEZ 

Zákaznické služby, s. r. o. nabízí, tak i programem udělování odměn a prémií. 

Co má také rozhodující vliv na fluktuaci zaměstnanců ve společnosti, je skutečnost, že 

všichni zaměstnanci jsou velice spokojeni se svými vedoucími pracovníky. Vedoucí 

pracovníci vedou své zaměstnance k týmové spolupráci a posílení kolektivu, s čím souvisí 

vysoká spokojenost zaměstnanců v těchhle oblastech.  

Na druhou stranu jsou zaměstnanci velice nespokojeni s neinformovaností a špatnou 

komunikací uvnitř společnosti, což podrývá vidinu seriózního zaměstnavatele.  

Zaměstnance demotivuje i malá možnost sebevzdělání a s tím spojená seberealizace 

s možností kariérního růstu ve společnosti.  

5.3 Doporučení k udržení zaměstnanců na základě analýzy 
pracovní spokojenosti ve společnosti ČEZ Zákaznické 
služby, s. r. o. 

Na základě výsledků analýzy pracovní spokojenosti zaměstnanců jsou navrhnuty 

následující doporučení, které by mohli mít vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců 

společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. a na počet odchodů zaměstnanců ze 

společnosti: 

 Zajímat se o profesní cíle svých zaměstnanců, podněcovat je více k sebevzdělání 

a seberealizaci směrem k pracovnímu postupu – 20 % respondentů není zcela 

spokojeno s možností kariérního růstu ve firmě. 

 Umožnit zaměstnancům více času na školení a seznámení s novými pracovními 

postupy. Pracovní postupy a metodiky navrhovat, tak aby byly přínosné pro 

rychlejší a jednodušší vyřízení požadavků od zákazníků. 
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 Zajistit ve společnosti lepší tok vnitřních informací a rychlejší komunikaci 

hlavně v oblasti změn pracovních postupů a metodik. Zamezit úniku informací 

na veřejnost před seznámením informací a stanovisek se zaměstnanci.  

 Vytvářet takové pracovní prostředí a poskytovat takové pracovní vybavení, které 

by napomáhalo zaměstnancům efektivně odvádět práci.  

 S předchozími třemi doporučeními souvisí i nespokojenost zaměstnanců se 

splňováním časových limitů pro vyřízení požadavků od zákazníků. Pokud by se 

společnost jimi pokusila řídit, přispělo by to k usnadnění práce operátorů, což by 

vedlo k rychlejšímu vyřízení požadavků od zákazníků (výsledkem by byl taktéž 

nárůst zákaznické spokojenosti). Následně by zaměstnanci měli možnost 

splňovat lépe jejich kvantitativní ukazatele pro vyřízení hovoru, které mají 

podstatný vliv při udělování jejich prémií.  
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6 Závěr 
V dnešní době se setkáváme mnohem častěji se společnostmi, které bojují s vysokou 

mírou fluktuace. Počet odcházejících zaměstnanců ze společnosti neboli fluktuace se 

považuje za zvláště problematickou, pokud se jedná o odchody kvalitních, dlouholetých 

zaměstnanců, lidí výkonných a loajálních. Lidé odcházejí ze společností z mnoha důvodů – 

více peněz, větší výhody, lepší vyhlídky a mnoho dalších. Může se zdát, že neexistuje nic, 

čím by se dala ovlivnit. Pokud pracovní trh funguje, je pro společnosti těžké zvítězit nad 

různými pracovními nabídkami či upoutávkami na lepší zaměstnání. 

Snažit se udržet si každého pracovníka také není realistickým řešením. Dosažení nulové 

fluktuace je nežádoucí. Fluktuace nemusí být škodlivá, pokud neodcházejí ze společnosti 

klíčoví zaměstnanci. Určitá míra fluktuace může být pro společnost prospěšná v případě, 

že odcházející pracovník je nahrazen někým schopnějším. Rovněž příliš nízká fluktuace 

může ukazovat na ustrnutí firmy, která je v době silné konkurence na trhu práce 

nebezpečné. 

Nicméně odchod každého zaměstnance ze společnosti je ztrátou už jenom z pohledu 

nákladů, které musí společnost investovat do získávání a zaškolování nových zaměstnanců. 

Vybrat si nejlepší zaměstnance, kteří pak budou ve firmě pracovat celý život, je nereálné. 

Někdy společnosti ve výběru pracovníků pochybí a občas se zájmy firmy a zaměstnanců 

rozejdou. 

Prvním krokem v boji s fluktuací by mělo být vytýčení míry fluktuace a identifikovat 

nevyhnutelné příčiny odchodů.  Následně je zapotřebí zjišťovat, jak se dá ztrátě 

zaměstnanců přecházet a co ovlivňuje zaměstnance setrvávat ve společnosti. Jestliže jsou 

zaměstnanci spokojeni se svým zaměstnatelem, nemají tendence poohlížet se po novém 

zaměstnaní. Společnosti by měli průběžně zjišťovat, co jejich zaměstnance motivuje 

neodcházet ze společnosti a naopak demotivuje, tedy v kterých oblastech jsou se svým 

zaměstnáním spokojeni a nespokojeni.  

V teoretické části mé diplomové práce jsem se zabývala vymezením pojmu fluktuace a 

motivace, objasněním vztahu mezi nimi. V praktické části jsem provedla analýzu vývoje 

míry odchodů zaměstnanců a analýzu pracovní spokojenosti zaměstnanců Call centra 

společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. 
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Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit, jak motivace zaměstnanců Call centra ve 

společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. ovlivňuje jejich možnou fluktuací a navrhnout 

opatření vedoucí ke snížení míry fluktuace. Na základě analýzy pracovní spokojenosti 

z praktické části mé diplomové práce byl zhodnocen vliv motivace na fluktuaci 

zaměstnanců a navrhnuta opatření vedoucí ke snížení odchodů zaměstnanců ze společnosti.  
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