
Příloha č. 1 – Základní organizační struktura podniku 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

PŘEDSTAVENSTVO 

NÁMĚSTEK 
PRO SLUŽBY 
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NÁMĚSTEK 
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ŘÍZENÍ  

NÁMĚSTEK PRO 
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SYSTÉMOVOU 
ARCHITEKTURU  

NÁMĚSTEK 
PRO 

DISTRIBUTORY  

NÁMĚSTEK 
PRO 

INVESTI ČNÍ 
POLITIKU A 
ŘÍZENÍ 

AKTIV A 
PASIV 



Příloha č. 2 – Organizační schéma úseku lidských zdrojů 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÚSEK ŘÍZENÍ 
LIDSKÝCH 

ZDROJŮ ( HR) 

REFERÁT 
ODMĚŇOVÁNÍ 

 

REFERÁT 
ADMINISTRACE  

 

ODBOR 
STRATEGICKÉHO 

ROZVOJE HR 
 

ODBOR HR 
GOVERNANCE A 

TECHNOLOGICKÉ 
PODPORY 

 

ODBOR 
STRATEGICKÉHO 

NÁBORU A 
ORGANIZA ČNÍ 
STRUKTURY  

ODBOR 
MOTIVACE A 
ODMĚŃOVÁNÍ 

 

REFERÁT HR 
PODPORY PRO 

DISTRIBUCI 
 

REFERÁT HR 
PODPORY PRO 
IT A FINANCE 

 

REFERÁT HR 
PODPORY PRO 

SLUŽBY 
KLIENT ŮM 

MZDOVÁ 
ÚČTÁRNA 

 



Příloha č. 3 - Dotazník 

 DOTAZNÍK 

Dobrý den, 
 

 Jmenuji se Jana Urbánková a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského 

studia ekonomické fakulty na Vysoké škole Báňské- Technické Univerzitě v Ostravě, 

obor management. Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku, který má 

posloužit k dokončení diplomové práce na téma motivace zaměstnanců. Cílem tohoto 

dotazníku je zjistit spokojenost se systémem odměňování a pracovním prostředím a na 

jeho základě navrhnout vhodné řešení k odstranění zjištěných problémů. U otázek 

vyberte prosím jednu odpověď, není-li uvedena možnost výběru více variant. U 

otevřených otázek vás prosím o vyplnění vašeho názoru. Tento dotazník je anonymní. 

 
I.   

1.  Z jakého důvodu jste si vybral/a tohle zaměstnání?  
(více možných odpovědí) 

 
a. vyhovující výdělek 
b. dobré pracovní prostředí 
c. kolektiv 
d. zajímavá náplň práce 
e. jiný důvod 

                …………………………………………………… 
 

2. Cítíte se být v rámci vaší pracovní činnosti dostatečně motivován/a? 
 

a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 
 

3. Motivuje Vás současný systém odměňování k vyšším pracovním výkonům? 
 

a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 

 
4. Připadá Vám systém odměňování, který je v současné době zaveden ve firmě,   
dostatečně srozumitelný? 
 

a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 



5. Myslíte si, že vaše finanční ohodnocení odpovídá pracovnímu výkonu, který 
podáváte? 
 

a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 

 
6. V následující tabulce prosím označte dle důležitosti, jakou váhu pro Vás má 
jednotlivý typ odměny 
 
1……velmi důležitý 2……spíše důležitý 3……Spíše nedůležitý  
4……nedůležitý 5……tato odměna se mě netýká 
 

Základní mzda 1 2 3 4 5 
Příplatky 1 2 3 4 5 

Provize za sjednání pojištění 1 2 3 4 5 
Roční a čtvrtletní odm ěny 1 2 3 4 5 

Prémie 1 2 3 4 5 
Mimořádné odměny 1 2 3 4 5 

Bonusy 1 2 3 4 5 
Jednorázové odměny 1 2 3 4 5 

Příspěvek na regenerační, 
rehabilitační, dietetické, sportovní, 

ozdravné či lázeňské pobyty 1 2 3 4 5 
Závodní stravování nebo 

poskytnutí stravenek 1 2 3 4 5 
Penzijní připojištění 1 2 3 4 5 

Životní pojišt ění 1 2 3 4 5 
Vitamíny 1 2 3 4 5 

Sportovní akce 1 2 3 4 5 
Příspěvek na dětské tábory 1 2 3 4 5 

Superprovize 1 2 3 4 5 
Příspěvek na kancelář 1 2 3 4 5 

 
7. Jste toho názoru, že současný systém odměňování povzbuzuje zaměstnance 
k lepšímu pracovnímu výkonu? Zejména provize, prémie a bonusy? 
 

a. Ano naprosto 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. V žádném případě 

 
8. Myslíte se, že komunikace ze strany nadřízeného je vyhovující? Jste spokojen/a 
s jeho přístupem k podřízeným? 
 

a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 



9. Je Váš nadřízený ochoten Vám s vaší prací kdykoliv pomoci? 
 

a. Ano, vždy 
b. Někdy, záleží na mých požadavcích 
c. Velmi zřídka 
d. Ne, nemá zájem 

 
 
10. Pracoviště, na kterém pracujete, Vám vyhovuje? 
 

a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 

 
11. Vztahy na pracovišti by se daly formulovat jako 

 
a. Kolektivní –  týmová spolupráce 
b. Konkurenční 
c. Pasivní s nezájmem jak o kolegy, tak o společnost 

 
12. Myslíte si, že je informovanost o novinkách ve firm ě dostatečná? 
 

a. Ano 
b. Spíše ano 
c. Spíše ne 
d. Ne 

 
13. Informace potřebné k výkonu vaší práce, jsou dostupné na:  
( více možných odpovědí) 

 
a. Nástěnkách 
b. Intranetu 
c. Schůzkách s nadřízeným 
d. Od spolupracovníků 
e. Informace získávám jiným způsobem 

 
14. Vyhovuje Vám pracovní doba? 

 
a. Ano, mám pružnou pracovní dobu 
b. Ano, pracuji 8 hodin denně 
c. Nevyhovuje mi 

 
II. 
 
15. Myslíte si, že by se měl současný systém odměňování změnit? Svou odpověď 
prosím zdůvodněte 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 



16. Jaký systém odměňování by ve Vás vyvolal větší orientaci na výkon? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
17. Změnil/a by jste pracovní prostředí? Svou odpověď prosím zdůvodněte 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
18. Co Vám na této práci nevyhovuje? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
III. 
 
Pohlaví 

a. Muž 
b. Žena 

 
Ve firm ě pracujete jako : 
 

a. Zaměstnanec na přepážce 
b. Zaměstnanec v administrativě 
c. Manažer skupiny 
d. Výhradní pojišťovací agent 

 
   Jak dlouho ve firmě pracujete: 

 
a. Méně než 1 rok 
b. 1 až 5 let 
c. 5 až 10 let 
d. 10 až 15 let 
e. více jak 15 let 

 
  Nejvyšší dosažené vzdělání: 
 

a. základní 
b.vyučen/a 
c. střední s maturitou 
d.vyšší odborné 
e. vysokoškolské



Příloha č. 4 – Vyhodnocení dotazníku v tabulkách 
 

 

 



 

 

 
 



Příloha č. 5 – Teambuildingová akce 
            
 
Tabulka s přehledem vhodných variant teambuildingových aktivit 
 
Typ akce  Druhy Bližší info 

• slouží k odpoutání se od pracovního života, 
nalad ění se na své kolegy a na nové místo. 

• jejich úkolem je prolomení led ů formálních vztah ů Ledolamky 

• Aktivity jsou krátké, tvo řivé, vtipné, nenáro čné a 
uvol ňující. 

• pomáhají budovat pocity vzájemné d ůvěry a 
tolerance ve skupin ě. 

Důvěrovky 
• Vzájemná d ůvěra členů týmu je jednou ze 
základních podmínek úsp ěšnosti týmové spolupráce, 
ale i individuální výkonnosti. 

Týmové úkoly • zaměřeny na řešení nestandardních problém ů 

• Svou složitostí, délkou trvání (až n ěkolik hodin) a 
fyzickým zatížením p ředstavují strategické hry vrchol 
mezi aktivitami zam ěřenými na spolupráci a 
komunikac 

T
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Strategie 
• Skupina je postavena p řed úkol, který simuluje 
reálné prost ředí a věrně zobrazuje n ěkteré z princip ů 
práce ve skupin ě. 

Dramaturgické 
prvky 

• dramaturgie e metodou, jak vybrat a se řadit 
jednotlivé programy v čase pro kurz vymezeném tak, 
aby maximáln ě naplnily cíle a m ěly co nejvyšší 
účinek 

• jsou nabízeny samostatn ě nebo v rámci jiných 
kurzů 

• přinášejí aktivní odpo činek i zábavu 
Sport a adrenalin  • patří sem nap říklad týmové lyže, skalní golf, 

ringo,freesbee, lukost řelba, trampoliny, bungee 
running, lanové p řekážky, volejbal, badminton, tenis 
atd.  

• Podporují rozvoj kreativního myšlení hravým a 
relaxa čním způsobem Kreativní 

programy • Přináší sebepoznání jednotlivce i rozvíjení vztah ů 
ve skupin ě 

• možnost interaktivního zapojení do akce 

F
U

N
 

Eventové prvky  • například karaoke, barmanské show, ohnivá show, 
kapely, tane ční workshopy 

 
 
 
 
 
 



Ceník programů dle počtu účastníků a podle délky trvání akce 
 

 
 
 
Přehled nákladů na akci  
 

Strava a nápoje  900 K č/ os. 
Nocleh 700 K č/os. 
  1600 Kč / os. 
    

Náklady na stravování   
V případě účasti 80 zam ěstnanc ů    
bez noclehu 72000 
s noclehem 128000 
    

Vyčíslení akce celkov ě   
1. denní akce  160000 
1. denní akce s noclehem 216000 
2. denní akce s noclehem 274000 
    

 


