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Příloha č. 1 Organizační struktura 

Obr. 1 Organizační struktura České pojišťovny [22] 



Příloha č. 2 Pobočky České pojišťovny v Opavě 

Obr. 2 Sídlo ČP agentury Opava a Bruntál  

Obr. 3 Pobočka ČP v obchodním centru Silesia Opava 



Obr. 4 Pobočka ČP na ulici Ostrožné 

Obr. 5 Interiér pobočky ČP na ulici Ostrožné 



Příloha č. 3 Ukázka osobního rozvrhu obchodníka 

 

Obr. 6 Titulní strana osobního rozvrhu obchodníka [22] 

Obr. 7 Stránka z osobního rozvrhu obchodníka [22] 



Příloha č. 4 Dotazník 

Vážený respondente, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží k získání informací umožňujících 
zpracování výzkumu zaměřeného na adaptační program a zaměstnání v České pojišťovně. 

Jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – technické univerzitě 
Ostrava a tento dotazník bude využit ke zpracování diplomové práce.  

Dotazník je anonymní a Vaše názory budou využity pouze pro studijní účely. Vyplňte ho 
prosím pravdivě, aby informace nebyly zkreslené. 

Vyplnění dotazníků je jednoduché, není-li uvedeno jinak, označte prosím křížkem pouze  
1 vybranou odpověď, popřípadě vepište text.  

Na závěr Vás prosím o odevzdání tohoto dotazníku do 2. dubna 2010 na sekretariát k paní 
Matuškové. 

Děkuji Vám za pomoc a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 
Bc. Barbora Sochová 

 
1. Jakou máte dnes náladu? 

         
 

 
 
2. Z jakého důvodu jste si vybral/a zaměstnání u České pojišťovny? 

 atraktivnost pracovního místa 
 atraktivnost ČP   
 práce s lidmi 
 systém odměňování 

 flexibilní pracovní doba 
 nezaměstnanost 
 jiný                           

                                      
 
3. Odkud jste do ČP přišel/la? 

 škola   zaměstnání   OSVČ     pracovní úřad 
 
4. Do ČP jste přišel/la: 

 bez pracovních zkušeností   se zkušenostmi z jiných oblastí 
 se zkušenostmi v pojišťovnictví  

 
5. V jaké oblasti jste dříve pracoval/a? 

                                                                  
 

6. Jste spokojen/a  s adaptačním programem?  
(Pokud ano, přejděte prosím na otázku č. 8.) 

 ano    ne 
 
7. Z jakého důvodu nejste spokojen/a s adaptačním programem nováčka? 

                                                                  
                                                                  
 



8. Zhodnoťte, prosím, známkou jako ve škole (tzn. 1 – výborně, 5 – nedostatečně) 
následující charakteristiky adaptačního programu: 

  1   2   3   4   5 
Délka       
Průběh       
Obsah       
Odměna      

 
9. V průběhu adaptace mi největší potíže dělaly (Vyberte max. 3 odpovědi.) : 

 organizace času 
 flexibilita 
 první neúspěch 
 práce na PC 
 osvojení teorie 

 spolupráce s MS 
 plnění KPI 
 kontakt s klientem 
 zvládání nároků práce 
 nic 

 jiné            

                
 

10. Podařilo se potíže zvládnout?  
(Pokud zvolíte odpověď „ano – vše“, přejděte na otázku č. 12.) 

  ano - vše  ano – něco   ne 
 
11. Co se Vám nepodařilo zvládnout? (Vyberte max. 3 odpovědi.)

 organizace času 
 flexibilita 
 první neúspěch 
 práce na PC 
 osvojení teorie 

 spolupráce s MS 
 plnění KPI 
 kontakt s klientem 
 zvládání nároků práce  

 

 jiné            

                                                     

 
12. Zhodnoťte, prosím, prodejní dovednosti dle náročnosti jejich zvládnutí: 

             Nejlehčí       Lehké      Normální     Náročné    Nejnáročnější 
Schopnost získat kontakty                           
Umění navázat a rozvíjet vztah s klientem                                  
Schopnost klást otázky                            
Určení potřeb klienta                              
Schopnost překonat námitky                           
Schopnost uzavřít obchod                           
 
13. V rámci adaptačního programu mi nejvíce pomohly tyto činnosti: 

Nejvíce   Hodně       Středně            Málo       Nejméně 
Tréninky obchodních dovedností                        
Tréninky obchodně produktové                      
Prodejní proces                        
Práce na agentuře                         
Práce v terénu s MS                         

 
14. První schůzka s klientem proběhla v rámci adaptačního programu: 

 příliš brzo  brzo   optimálně   pozdě     příliš pozdě 
 

15. Na první schůzku jste byl/a dostatečně: 
- produktově připraven/a    ano   ne 
- obchodně připraven/a    ano   ne 
- psychicky připraven/a    ano   ne 

 



16. Kdo Vám v průběhu adaptačního programu nejvíce pomohl? 
 trenér 
 manažer 

 starší kolegové 
 skupina jako celek 

  konkrétní člen skupiny 

 
17. Ohodnoťte, prosím, známkou jako ve škole (1 - výborně, 5 - nedostatečně) následující 

charakteristiky manažera: 
 1   2   3   4   5 

Způsob komunikace       
Podpora, udělování rad       
Pomoc při potížích        
Poskytování zpětné vazby       

 
18. Věnuje Vám Váš manažer dostatek času a přípravy? 

 ano   ne 
 
19. Změnil se po ukončení adaptačního programu styl Vaší práce?  

(Pokud ne, přejděte prosím na otázku č. 23) 
 ano   ne 

 
20. Změny byly: 

 pozitivní (přejděte prosím na otázku č. 23)       negativní 
 

21. Změny jste pocítil/a v: 
 menší kontrola 
 pokles motivace 
 pokles aktivity 
 absence vedení a kontroly  

 pokles produktivity 
 větší výskyt problémů 
 jiné                                

 
 

22. Co by Vám pomohlo k překonání tohoto přechodného období? 
                                                                              

 
23. Vyhovuje Vám stanovená forma provize? 

 ano        ne, vyhovoval by mi více                               ne 
                                     
 

24. Stanovené KPI plníte: 
 pod stanovenou úrovní     ve stanovené úrovni     nad stanovenou úrovní 

 
25. Vyhovuje Vám flexibilní pracovní doba? 

 ano   ne 
 
26. Kde trávíte nejvíce pracovního času? 

 domov  agentura   neutrální půda  domácnost klienta

27. K jakému účelu a v jaké frekvenci využíváte prostory kanceláře?  
(Můžete zatrhnout více odpovědí.) 

                   Často                     Zřídka             Příležitostně                  
 samostudium          
 práce na PC          
 sjednávání schůzek (telefonování)       
 příprava na schůzku (tisk, materiály)       
 schůzka s trenérem či manažerem       
 schůzka s klientem         



28. Ohodnoťte, prosím, známkou jako ve škole (1 – výborně, 5 – nedostatečně) vztahy  
na pracovišti. 

  1   2   3   4   5 
Vztah s vedením        
Vztah s trenérem        
Vztah s manažerem       
Vztah s kolegy        
 

29. Co Vás nejvíce motivuje k aktivitě?  (Uveďte max. 3 odpovědi.)
 finanční ohodnocení 
 rozvoj vlastní osobnosti 
 úspěch kolegy ve skupině 
 úspěch v rámci skupiny 
 konkurence v rámci skupiny 
 soutěže 
 náročné úkoly a požadavky 

 flexibilní pracovní doba 
 úspěch při uzavírání smluv 
 možnost povýšení 
 strach z neúspěchu 
 jiný                         

 
30. Co Vás naopak nejvíce demotivuje? (Uveďte max. 3 odpovědi.)

 finanční ohodnocení 
 nedostatečný výdělek 
 nemožnost rozvoje osobnosti 
 úspěch kolegy ve skupině 
 konkurence v rámci skupiny 
 strach z neúspěchu 
 soutěže 

 náročné úkoly a požadavky 
 flexibilní pracovní doba 
 náročné podmínky povýšení 
 osobní problémy 
 nedostatečný výdělek 
 jiný                         

  
31. Co by Vás vedlo k odchodu ze zaměstnání u České pojišťovny?  

(Uveďte max. 3 odpovědi.) 
 ztráta benefitů adaptace 
 konflikt se spolupracovníky 
 změna flexibilní pracovní doby 
 změna systému provizí 
 příliš mnoho změn 

 soukromý život 
 nabídka lepšího zaměstnání 
 neschopnost zvládnout požadavky práce 
 nedostatečný výdělek 
 jiný                    

 
Jak dlouho u ČP pracujete? 

 1 – 2 měsíce   2 – 4 měsíce   5 – 6 měsíců        
 7 – 8 měsíců   9 – 10 měsíců  déle:            

 
32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 základní  vyučen   středoškolské  vysokoškolské 
 
33. Jaký je Váš věk? 

 18 - 29  30 – 39  40 - 49  50 - 59  60 + let 
 
34. Jste: 

 muž   žena 
 

 
 

 
Děkuji za Váš čas a přeji hezký zbytek dne. 



Příloha č. 5 Struktura telefonického rozhovoru 

1. Kontrola adresáta 

•  „Dobrý den, Barbora Sochová, dovolala jsem se správně panu/í  ...............?“ 

2. Představení 

• Tazatel a škola 

-  „Ještě jednou dobrý den, jmenuji se Barbora Sochová, jsem studentkou  

5. ročníku Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava a na 

Ekonomické fakultě studuji obor Marketing a obchod.“  

• Zadavatel a výzkum 

-  „V rámci své diplomové práce zpracovávám téma týkající se zaměstnání 

 v  České pojišťovně.“ 

3. Spolupráce 

• Ochota spolupracovat 

- „Chtěla bych Vás poprosit o zodpovězení pár otázek do mé práce, máte na mě   

 pár minut čas?“ 

4. Otázky 

• Volná odpověď 

-  „Z jakého důvodu jste odešel/la ze zaměstnání v České pojišťovně?“ 

• V případě toho, že dotazovaný nebude schopen odpovědět, mu budou potencionální 

  důvody odchodu nabídnuty. Např.: 

-  ztráta benefitů adaptačního programu, 

-  konflikt se spolupracovníky,  

-  změny, 

-  soukromé důvody (zdraví, péče o rodinu apod.), 

-  nabídka lepšího zaměstnání, 

-  neschopnost zvládnout požadavky na práci 

-  nedostatečný výdělek. 

5. Poděkování 

- „Děkuji Vám za Váš čas a za pomoc při mém výzkumu.“ 

6. Rozloučení 

- „Přeji příjemný zbytek dne, naslyšenou.“ 



Příloha č. 6 Struktura skupinového interview 

 
 
Tab. 1 Výčet jednotlivých etap a činností 

 

  Etapa Činnosti   

  Příprava 1. příprava rozhovoru (získání kontaktů, místnost)   
    2. domluva účasti (telefonicky, týden před rozhovorem)   
    3. zajištění občerstvení (nápoje, pohoštění)   
    4. zajištění pomůcek (videokamera, jmenovky, psací potřeby, bloky)   
    5. potvrzení účasti (telefonicky, 1 den před rozhovorem)   
  Organizace 1. příchod 30 min. před začátkem   
    2. úprava místnosti (uspořádání nábytku, příprava pomůcek)   
  Uvítání 1. osobní představení každému z příchozích   
    2. 15 minut pro seznámení, občerstvení, lehká konverzace,   
      rozdání jmenovek   
  Začátek 1. uvedení problému, role, upozornění na záznamové zařízení   
    2. potvrzení souhlasu s nahráváním (podpis do připraveného archu)   
    3. zápis zasedacího pořádku   
  Základní informace 1. časové údaje (doba trvání, ukončení)   
    2.  průběh rozhovoru (zdůraznění aktivní účasti)   
    3. základní pravidla:   
       - vždy mluví jen jedna osoba   
       - neexistují špatné nebo dobré odpovědi, všechny jsou důležité   
       - každý má své mínění, je vhodné i nesouhlasit   
       - máte právo říci ne, nemusíte odpovídat na vše   
       - pokud budete chtít na něco reagovat, přihlaste se   
  Základní témata 1. otázka pro uvolnění   
    2. přechodové otázky   
    3. klíčové otázky   
    4. shrnující otázky   
    5. zaznamenávání mluvících, poznámky   
  Závěr 1. shrnutí základních bodů rozhovoru   
    2. doplnění, poznámky   
    3. metadiskuze (formulace pocitů a postojů v průběhu interview)   
    4. poděkování za účast   
    5. rozloučení s účastníky   
          



Příloha č. 7 Základní otázky skupinového interview 

Otázky pro uvolnění 

• Počasí, koníčky, bydliště apod. 

 
Přechodové otázky 

Témata: 

• Důvod výběru zaměstnání u ČP • Předchozí zaměstnání a zkušenosti

Příklady otázek: 

• „Z jakého důvodu jste si vybrali zaměstnání u ČP?“ 

• „Odkud jste do ČP přišli?“ 

• „M ěli jste před příchodem do ČP zkušenosti s pojišťovnictvím či finančnictvím?“ 

• „Z jaké oblasti jste měli zkušenosti?“ 

• ad. 

Klíčové otázky 

Témata: 

• Názor na adaptační program 

• Spokojenost/nespokojenost s AP 

• Potíže v průběhu AP 

• Pomoc v průběhu adaptace 

• Lidé v procesu adaptace  

• Vztahy na pracovišti 

• První schůzka  

• Využití pracoviště 

• Systém odměňování 

• KPI 

• Motivace 

• ad. 

Příklady otázek: 

• „Co si myslíte o adaptačním programu?“ 

• „Jste s ním spokojeni?“, „Proč ano, proč ne?“ 

• „Co Vám v průběhu adaptace dělalo největší potíže?“, „Proč?“ 

• „Kdo nebo co Vám nejvíce pomohlo?“ 

• ad. 

 

Shrnující otázky 

Tyto otázky sumarizují předchozí rozhovor. Slouží pro doplnění předchozích témat 

a názorů. 



Příloha č. 8 Vyhodnocení písemného dotazování 

Pracovní zkušenosti při nástupu do ČP 

 
 
Zvládnutí potíží v průběhu adaptačního programu 

 

Příchod do ČP Počet respondentů 
Bez pracovních zkušeností 3 
Zkušenosti z jiných oblastí 8 
Zkušenosti z pojišťovnictví 5 

Zvládnutí potíží Počet respondentů 
Ano 37 % 
Ano – něco 63 % 
Ne   0 % 

Obr. 2 Zkušenosti 

Obr. 3 Potíže a jejich zvládnutí 



Pomoc v průběhu adaptačního programu 

                  Činnosti 
 
Hodnocení 

Tréninky 
obchodních 
dovedností 

Tréninky 
obchodně 

produktové 

Prodejní 
proces 

Práce na 
agentuře 

Práce v 
terénu s MS 

Nejvíce 2 5 4 3 7 

Hodně 10 5 7 8 4 

Středně 2 4 4 5 4 
Málo 2 2 1 0 1 

Nejméně 0 0 0 0 0 

 
Čas absolvování první schůzky s klientem 

Čas Počet respondentů 
Příliš brzo   6 % 
Brzo 50 % 
Optimálně 38 % 
Pozdě   6 % 
Příliš pozdě   0 % 

Obr. 4 Účast při překonání potíží 

Obr. 5 První schůzka 



 

Hodnocení manažera 

  

 
Motivační faktory 

 

Charakteristiky Průměrná známka 
Komunikace 1,13 

Podpora 1,19 
Pomoc 1,25 

Zpětná vazba 1,5 

Motivační faktory Počet 
respondentů 

Motivační faktory Počet 
respondentů 

Finanční ohodnocení 12 Náročné úkoly 0 

Rozvoj osobnosti 7 Flexibilní pracovní doba 4 

Úspěch kolegy  1 Úspěch v uzavírání smluv 6 

Úspěch ve skupině 1 Možnost povýšení 4 

Konkurence skupiny 2 Strach z neúspěchu 0 

Soutěže 4 Jiný 0 

Obr. 6 Vlastnosti manažera 

Obr. 7 Motivace 



Příloha č. 9 Shrnutí záznamů telefonických rozhovorů 

 Oslovení respondenti odpovídali na jednu základní otázku a to: „Z jakého důvodu 

jste odešel/la ze zaměstnání v České pojišťovně?“  

 

Číslo respondenta Pohlaví Věk Vzdělání Doba zaměstnání u ČP 

          
Respondent č. 1 muž 25 VŠO 6 měsíce 

„Práce pojišťovacího agenta není pro mne, vadí mi přesvědčovat lidi a nabízet produkty,  
o který nejsem přesvědčen, že jsou opravdu nejlepší.“ 

          

Respondent č. 2 žena 30 VŠO 8 měsíců 

„Práce pro mě byla časově náročná a neviděla jsem žádné výsledky. Mám ráda práci, kde 
jdou za mnou výsledky vidět.“ 

          
Respondent č. 3 žena 29 VŠO 1 měsíc 

„M ěla jsem o práci jinou představu, vadilo mi vnucovat se lidem, a když jsem dostala 
nabídku zaměstnání od bývalého zaměstnavatele, tak jsem ji využila.“ 

          
Respondent č. 4 žena 23 VŠO 3 měsíce 

„Popravdě tato práce nebyla mým šálkem kafe, tato práce se pro mě celkově nehodí, není 
pro mne vhodné nabízet cokoliv lidem.“ 

Respondent č. 5 žena 22 VŠO 6 měsíců 

„Do ČP jsem přišla za účelem využít bonusu, paušálu na půl roku, poté co vypršel, jsem 
odešla.“ 

          
Respondent č. 6 muž 25 vyučen 2 měsíce 

„Nebavila mě práce, přemlouvat lidi a tak.“ 

          
Respondent č. 7 žena 49 SŠ 13 měsíců  

„Neodešla jsem sama od sebe, ale dali mi jiný návrh spolupráce a ten jsem neakceptovala, 
proto jsem ukončila spolupráci.“ 

        



Číslo respondenta Pohlaví Věk Vzdělání Doba zaměstnání u ČP 

          
Respondent č. 8 muž 28 VŠO 6 měsíců 

„Práce byla mimo můj obor, byl jsem zvyklý ve stavebnictví jednat s lidmi jiným 
způsobem. Setkávat se s jiným typem lidí, dostat se do jejich domácností - to mi vadilo. 
Proto jsem si našel jinou práci.“ 

          
Respondent č. 9 žena 23 vyučena 2 měsíce 

„Nebyla to práce pro mne. Nejvíce mi vadilo, že byla na živnostenský list, že si všechno 
člověk musel udělat sám a že z mého pohledu nebyly žádné výhody.“ 

Respondent č. 10 žena 43 VŠO 2 měsíce 

„Hlavním důvodem mého odchodu je to, že nemám auto, které jsem k této práci nutně 
potřebovala.“ 

Respondent č. 11 žena 22 VŠO 4 měsíce 

„Důvody byly osobní.“ 

Respondent č. 12 žena 40 SŠ 2 měsíce 

„Práce mě nebavila, měla jsem problém se získáváním klientů, protože tady v okolí je to 
již rozebrané. Získat nového klienta je těžké a bez nich není výdělek.“ 

Respondent č. 13 žena 26 vyučená 10 měsíců 
„Moji práci hodně ovlivnila krize, která přišla na všechny lidi, projevila se v jejich 
chování, když jsem pak za nimi přišla s nabídkou pojištění, tak to chtěli spíše zrušit nežli 
uzavřít něco nového, byla to pro ně platba navíc. Vadilo mi jim v takové době něco 
nabízet.“ 

Respondent č. 14 žena 24 vyučená 2 měsíce 

„Nešlo to, nebyl zájem ze strany klientů.“ 

Respondent č. 15 muž 22 vyučen 5 měsíců 
„M ěl jsem o práci jinou představu.“ 



Číslo respondenta Pohlaví Věk Vzdělání Doba zaměstnání u ČP

Respondent č. 16 žena 27 VŠ 2 měsíce

Respondent č. 17 žena 55 SŠ 3 měsíce

Respondent č. 18 muž 22 VŠO 8 měsíců

Respondent č. 19 žena 20 vyučen 4 měsíce

„Finanční, něco mi nezaplatili, proto jsem odešla.“

„Volané číslo neexistuje.“

„Nebyl to můj obor, našla jsem si něco ve svém oboru - zemědělství.“

„Stěhuji se.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10 Nábor nových zaměstnanců 

Zdroje náboru: 

• internetové stránky www.ceskapojistovna.cz, sekce kariéra. Na těchto stránkách 

jsou uvedeny volné pozice jednotlivých regionů, konkrétně regionu Severní 

Morava. Jsou zde vypsány aktuální volné pozice a také místa vhodná pro 

absolventy a studenty. U každé z pozic je uvedena charakteristika nabízeného 

místa, odborné a kvalifikační požadavky, osobní předpoklady, nabídka, doplňující 

informace a kontakt.  

• pracovní úřad, 

• pracovní agentury, 

• reklamní plakáty na pobočkách ČP, 

• promo akce, prezentace na veletrzích, 

• doporučení od svých vlastních pojišťovacích poradců a klientů. 

 

Nabídka České pojišťovny 

• odborná práce pro největší pojišťovnu na trhu, 

• silné zázemí u České pojišťovny, 

• marketingová podpora, 

• zajímavá práce, 

• flexibilní pracovní doba, 

• ohodnocení dle dosažených výsledků, 

• možnost odborného růstu a osobního rozvoje, 

• možnost kariérního růstu, 

• tréninkové a vzdělávací aktivity, 

• příspěvky na pojištění, 

• sportovní aktivity, slevy a další zaměstnanecké výhody. 

 

Charakteristika práce 

Pojišťovací agent 

• získává statut certifikovaného odborníka v oblasti pojištění a financí, 

• pravidelně vede obchodní jednání s klienty, 

• vytváří dlouhodobé obchodní vztahy, 



• pracuje svobodně (flexibilní pracovní doba), 

• ovlivňuje své finanční ohodnocení (neexistuje platový strop). 

 

Základní charakteristiky budoucích prodejců pojišťovny 

• usilování o zvýšení životní úrovně, 

• touha po slušném výdělku, 

• touha po úspěšnosti, 

• zaměření na cíl, 

• orientace na zákazníka a změny, 

• seberealizace, 

• ochota dalšího vzdělávání, 

• schopnost a připravenost učit se novým věcem, 

• schopnost vysokého pracovního výkonu, 

• komunikativnost, 

• ochota obětovat čas, potenciál a peníze pro dosažení vytyčeného cíle. 

 

Základní předpoklady 

• ideální věk v rozmezí 25 až 55 let, 

• min. SŠ vzdělání, 

• všeobecný rozhled, 

• srozumitelné a jasné vyjadřování, 

• zkušenosti jednání s lidmi výhodou, 

• bezúhonnost, 

• reference, 

• čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebude zároveň s prací pojišťovacího agenta 

vázaný hlavním pracovním poměrem u jiné společnosti. 

 

 Odborné a kvalifikační požadavky 

• min. SŠ vzdělání, 

• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řízení, vlastní automobil výhodou), 

• ovládání práce na PC (MS Office, internet), 

• práce jako OSVČ. 



Průběh náboru 

Náborový pohovor 

- náborová prezentace (obsahující: ČP, fungování ČP, práce poradce, podmínky práce 

pojišťovacího poradce, kariéra v ČP ad.). 

 

Náborový den 

1. Úvodní slovo agenturního ředitele (představa o pozici) 

 

2. Ústní pohovor (provádí manažer skupiny) – zpětná vazba do 1 týdne. 

V této fázi uchazeč o pozici získává určitou představu o práci. Seznamuje se 

s činnostmi, které bude muset vykonávat a kolik času tomu bude muset věnovat. Částečně 

oznává klady i zápory práce. 

Manažer zjišťuje, jak vidí práci uchazeč a jaký si představuje výdělek, poznává 

jeho obavy a odpovídá na kladené otázky. Přesvědčuje uchazeče, že mu v mnoha 

případech může podpořit. 

 V obou případech musí být podávány konkrétní a pravdivé informace. 

 

3. Schůzka č. 2 [13] [21] 

 

 
 


