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1.  ÚVOD 

 

V této práci je nastíněna problematika motivace zaměstnanců v době hospodářského 

útlumu. Má vůbec smysl motivovat zaměstnance něčím jiným než základní mzdou. Ano má, 

jsou prostředky motivace zaměstnanců, které firmu moc nestojí. Vhodným použitím těchto 

prostředků managementem si  mohou firmy udržet kvalitní pracovníky i v době hospodářské 

krize. Motivace je  velmi probírané téma  ve všech médiích, v televizi, v rádiu, dočteme se     

o ní v novinách. V literatuře najdeme mnoho knih, které se věnují otázkám řízení lidských 

zdrojů. V motivaci platí úsloví, že nejlepších pracovních výsledků dosahuje motivovaný         

a loajální zaměstnanec.   

Pro firmy najít  na trhu práce motivované a loajální zaměstnance není jednoduchá věc. 

Je k tomu potřeba propracovaný systém při řízení lidských zdrojů. Loajalitu kvalitních 

zaměstnanců pomáhají účinně zvyšovat dlouhodobé prostředky motivace, kterými mohou být 

např. zaměstnanecké benefity. První krok je vždy na společnosti, aby ukázala,                       

že si zaměstnance váží a má pro ní hodnotu. Cítí-li zaměstnanec tyto jistoty, je schopen                

pro zaměstnavatele odvádět požadovaný výkon. Důležitá je také stimulace pracovního výkonu 

vytvářením dobrých pracovních prostředí a podmínek, aby nedocházelo u zaměstnanců 

k nespokojenosti v práci nebo s prací a k nechuti odvádět organizaci požadovaný výkon. 

Zaměstnanec se v práci musí cítit jako doma, jelikož v ní tráví polovinu času svého aktivního 

pracovního života. 

Cílem bakalářské práce je zjistit úroveň spokojenosti zaměstnanců k používaným 

stimulačním a motivačním prostředkům ve sledované společnosti. Porovnáním získaných 

primárních a sekundárních dat ve společnosti bude zjišťována spokojenost či nespokojenost 

zaměstnanců k vybraným hygienickým stimulačním prostředkům, jako jsou pracovní 

prostředí, pracovní podmínky a  motivátoru jako je obsah práce, které jsou používané            

ve sledované organizaci. Dále se práce zabývá zjišťováním priorit, názorů a postojů 

zaměstnanců k těmto prostředkům stimulace v organizaci, a také spokojeností                        

či nespokojeností zaměstnanců s poskytovanou skladbou zaměstnaneckých výhod, 

informovaností  o benefitech a jejich využitelností. Práce je zaměřena právě na tyto stimulační 

prostředky, jelikož jsou důležité pro udržení optimálního výkonu zaměstnanců a jejich 

absence může vést ke snížení produktivity práce. 
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V teoretické části práce budou vysvětleny pojmy jako motivace, stimulace, stimul        

a jak tyto podněty působí na psychiku jedince, rozdíly mezi těmito pojmy, jejich důležitost 

v pracovním procesu. Dále budou popsány vybrané teorie motivace, jejich uplatnění 

vedoucími pracovníky v praxi. Další důležitou oblastí pro stimulaci pracovníků                  

jsou stimulační prostředky a zaměstnanecké benefity, jejíž vhodnou skladbou může firma 

docílit optimálního výkonu pracovníků.   

V praktické části bude představena společnost, charakterizovány stávající stimulační 

prostředky, kterými působí na výkon svých zaměstnanců a zaměstnanecké výhody spojené 

s určitou pozicí. Porovnáním primárních dat společnosti se sekundárními daty z dotazování 

zaměstnanců navrhnu organizaci možné formy řešení problémových oblastí. 

Sledovanou organizací v bakalářské práci je firma působící v oblasti pojišťovnictví. 

Jedná se o společnost s dlouholetou tradicí, patří mezi významné společnosti v pojišťovnictví. 

Je důležitým sponzorem sportovních, společenských akcí. Regionální ředitel společnosti        

je ochoten poskytnout potřebné informace, které jsou důležité pro analýzu  této společnosti. 
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2.  TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1  Výklad základních motivačních koncepcí 

 

Původ slova motivace vychází z latinského výrazu „moveo“- hýbat a vyjadřuje hybnou 

sílu chování (Kábrt, 1997).  

Motivace je jednou ze struktur osobnosti a tvoří i dynamiku člověka. Mezi základní 

zdroje lidské motivace řadíme potřeby, návyky, zájmy, hodnoty, hodnotovou orientaci             

a ideály člověka. „V lidské psychice působí specifické vnitřní hybné síly- motivy“ (Bedrnová, 

Nový, 2007, s. 362) . Nepůsobí na jedince samostatně, ale tvoří určitý soubor. Soubor motivů 

ovlivňuje chování a jednání člověka a vede ho k dosažení cílů motivů. Po dosažení cíle 

nastane pro daný motiv či soubor motivů tkz. stav „nasycení“. Stav nasycení vede k vnitřní 

spokojenosti člověka (Bedrnová, Nový, 2007). 

Mullins (1999) uvádí, že vnitřní motivace se vztahuje k vnitřním odměnám jedince, 

který využívá své dovednosti, schopnosti, získává za tyto dovednosti pozitivní uznání, 

ocenění, ohleduplné zacházení a vnější motivace se zase týká např. odměn v podobě platu, 

zaměstnaneckých výhod, pracovního prostředí a podmínek práce. 

Z manažerského hlediska je podstatné odlišit také pojmy stimulace a stimul. Stimulace 

je v odborné literatuře charakterizována jako vnější proces, kterým lze vědomě a záměrně 

ovlivňovat vnitřní psychické procesy, tudíž i motivaci jiných osob. Po změnách 

v psychických procesech jedince dochází ke změnám jeho činnosti. Nejčastěji  stimulace 

probíhá díky aktivnímu jednání jiné osoby, a to prostřednictvím vhodného výběru stimulů      

(Bedrnová, Nový, 2007). 

Stimulem rozumíme jakýkoliv podnět, jehož působení vede člověka ke změnám v jeho 

psychice  a tím i ke změnám v jeho činnosti. V praxi to znamená, že vedoucí pracovník, 

v našem případě manažer skupiny by měl pro stimulaci zaměstnanců volit takové stimuly,   

aby u nich dosáhl změny vnitřních procesů a tím i změnil jejich motivaci. Měl by proto své 

spolupracovníky „relativně“ dobře znát (Bedrnová, Nový, 2007). 
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Zjednodušeně nám tuto skutečnost zobrazuje tento obrázek 2.1 Stimulace podřízeného 

vedoucím pracovníkem, jehož schéma je znázorněno na základě výše zmíněných teoretických 

poznatků (Bedrnová, Nový, 2007) 

 

Obrázek 2.1 Stimulace podřízeného vedoucím pracovníkem 

 

Vedoucí pracovník 

  stimuly                      zaměstnanci              změny v motivaci zaměstnanců                

                           stimulace                                                               

                                                                          motivace    

 

                         Nový produkt = dosažení stavu nasycení daných motivů. 

 

 

Jako určitý druh stimulace můžeme v pojišťovnictví chápat koncepty podílu na zisku. 

Ty mohou mít formu podílu na podnikání nebo formou bonusů pro zaměstnance založených       

na výsledcích práce. 
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2.2  Stimulace jako prostředek motivace 

 

 Mezi stimulací a motivací neexistuje přímočarý vztah. Bedrnová a Nový (2007,          

s. 400) uvádí, že „Účinek stimulace na motivaci ovlivňuje: 

a) vnitřní prostředí, 

b) motivační struktura člověka = relativně stálá připravenost přijmout a nepřijmout podnět“.      

 Znalost osobnosti a motivačního profilu pracovníka je základním klíčem pro jeho 

účinnou stimulaci. Potom je možné tvořit stimulaci šitou danému zaměstnanci na míru. 

Motivační profil je nástrojem, který vybírá z motivační struktury pracovníka,                    

v níž se promítají jeho vrozené a získané potřeby, zkušenosti, jeho navyklé způsoby jednání, 

právě to, co je důležité pro pracovní chování (Bedrnová, Nový, 2007).   

Dále Bedrnová a Nový (2007) uvádí, že vedoucí pracovník v  řídící práci může 

využívat stimulaci k motivování zaměstnance v určité pracovní oblasti: 

a) Stimulace k pracovnímu výkonu  

–    zde je nejúčinnějším prostředkem pochvala či povzbuzení = vedoucí pracovník si musí být                    

vědom přímé úměry mezi kvalitou práce a kvalitou osobnost. Manažer však musí být ve svém 

jednání pravdivý, otevřený a důvěryhodný. 

b) Stimulace k tvořivosti  

– probíhá pomocí formulování provokativních cílů a zadávání problematických      

realizovatelných úkolů. 

–  pracovník k řešení těchto úkolů potřebuje – informace, hmotné odměny, veřejné uznání, 

pozitivní hodnocení. „ Tvořivost zaměstnanců je největším bohatstvím organizace“                  

(Bedrnová, Nový, 2007, s. 409 ). 

c) Stimulace k seberozvoji  

–  organizace by měla už v době přijímání nového zaměstnance dávat najevo, že očekává další 

vzdělávaní zaměstnanců, které bude podporovat, pro kvalitu práce je neustálé vzdělávání 

nezbytné. 

d) Stimulace ke spolupráci  

–  předpokladem dobrých výsledků práce je kooperace ve skupině, 

– vyšší kooperace nastává při týmové práci a kooperaci stimuluje správné vymezení 

společného cíle. 

e) Stimulace k odpovědnosti 

 – odpovědnost vyplývá ze zdravě sebevědomého přístupu k práci a ke svým schopnostem, 

 –  stimulovat ji můžeme dostatečnou zpětnou vazbou a objektivním hodnocením chyb. 
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 Pokud řídící pracovník zná dostatečně své zaměstnance a jejich motivační profil,         

je pravděpodobné, že bude v motivaci úspěšný. Firma může motivovat zaměstnance vhodným 

motivačním programem, který je založen na vhodné analýze (Bedrnová, Nový, 2007). 

 V praxi to tedy pro zaměstnavatele znamená vytvářet pro své zaměstnance takové 

podmínky a podněty, které vzbuzují vnitřní zájem pracovníků. A také podporují jejich ochotu 

a chuť kvalitně plnit jim zadané úkoly. Motivace je pro zaměstnance velmi důležitá,       

jelikož u něj dochází k pocitům uspokojení z práce. Potom svoji práci pro svého 

zaměstnavatele odvádí kvalitně (Armstrong, 2007).  

Vhodně motivovat znamená pro manažera dobře vést své podřízené, aby došlo 

k dosažení společných cílů. Motivace patří tedy k hlavním činnostem vedoucích pracovníků, 

manažerů, kteří by měli umět vhodně motivovat zaměstnance za každých okolností. Manažer 

jako vůdčí osobnost společnosti musí být schopen motivovat skupinu, tým a její jednotlivce 

požadovaným směrem (Armstrong, 2007). 

 

2.3   Vybrané teorie motivace 

 

Manažeři by měli znát určité teorie pro řízení lidí a mají tu možnost si vybrat  z několika 

tzv. motivačních teorií, ze kterých mohou čerpat informace, které jsou důležité  k motivování 

a stimulování zaměstnanců. Důvodem vzniku rozsáhlejšího počtu různých teorií je skutečnost, 

že člověk je komplikovaný mechanismus  a žádná teorie neposkytuje univerzálně přijatelné 

vysvětlení. Motivační teorie poslouží vedoucím pracovníkům jako základna poznatků, z které 

mohou čerpat znalosti, doporučení i podněty pro svou činnost. Mezi dvě základní skupiny 

teorií, ze kterých mohou čerpat vedoucí pracovníci patří teorie zaměřené na obsah a teorie 

zaměřené na proces (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997).  

Různé teorie motivace slouží k tomu, aby vedoucí pracovníci dokázali lépe pochopit 

chování svých podřízených pracovníků a na základě poznání jejich potřeb je vhodně 

motivovat. „Jde o uvedení myšlenek, které pak mohou využít k rozvoji svých vlastních 

motivačních přístupů“(Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, s. 370). V této práci se zabýváme 

motivací z hlediska jejího obsahu nikoli procesu. Proto zde uvádíme pouze vybrané teorie 

motivace zaměřené na obsah. 
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Maslowova motivační teorie hierarchie potřeb 

 

Je založena na dvou základních předpokladech (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997): 

1. jsme tvorové nemající dostatek a motivátorem jsou pro nás neuspokojené potřeby, 

      2. naše potřeby jsou hierarchicky uspořádány: 

      - fyziologické potřeby 

      - potřeby jistoty a bezpečí 

      - sociální potřeby 

      - potřeby uznání 

      - potřeby seberealizace 

            Všechny tyto potřeby mohou být uspokojovány v zaměstnání. V této práci se budeme 

zabývat obsahem práce, který může uspokojit potřebu seberealizace pracovníka.              

Jedná se o vyšší potřeby v hierarchii potřeb. Vedoucí pracovníci mohou tuto teorii vhodně 

využít v praxi. 

       Různé možnosti využití nám dokládá tato tabulka 2.2 Oblast působení manažerů 

v jednotlivých kategoriích hierarchie potřeb (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997): 

 

Tab. 2.2 Oblasti působení manažerů v jednotlivých kategoriích hierarchie potřeb  

 

Kategorie potřeb Oblast pŧsobení manažerŧ 

Seberealizace Prostor pro tvořivost 

Uznání Prestiž povolání 

Sociální Stabilita pracovní skupiny 

Bezpečí a jistota Bezpečné pracovní podmínky 

Jistota zaměstnání 

Zaměstnanecké benefity 

Fyziologické Pohodlné pracovní podmínky 

Teplo, světlo, prostor, klimatizace 
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„Tato teorie je všeobecně akceptována jako přesná metoda“ (Donnelly, Gibson, 

Ivancevich, 1997, s. 374). Existuje však i její kritika. Ta spočívá v tom, že teorie je statická. 

To znamená, že nezohledňuje potřeby lidí a jejich rozdílnost v různých časových životních 

obdobích ( mládí – stáří – střední věk).  

Podle Donnellyho, Gibsona, Ivanceviche (1997) kritici hierarchie potřeb tvrdí,           

že se potřeby překrývají a mohou přesahovat hranice kategorií (např. přiměřená výše platu 

může uspokojit i další potřeby jako je jistota, uznání, fyziologické potřeby).  

 

Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace 

 

Tato teorie motivace je založena na výzkumu prováděném Frederickem 

Herzbergem v roce 1959 mezi skupinou techniků a účetních. Na základě výzkumů 

došel Herzberg k závěrům, že existují dva druhy prostředků ovlivňujících motivaci lidí 

( Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997 ): 

1. Udržovací faktory ( hygienické či dissatisfaktory ) 

- jsou-li tyto faktory pro jednotlivce nedostatečné vedou k nespokojenosti,       

ale výraznou motivaci nevytváří. 

 

Mezi tyto faktory patří např.: 

- jistota práce 

- pracovní podmínky 

- pracovní prostředí 

- postavení 

 

2. Motivační faktory ( motivátory či satisfaktory ) 

- svou přítomností v pracovním procesu vyvolávají vysokou míru motivace, ale 

pokud jsou nepřítomny nevyvolává to u zaměstnanců velkou nespokojenost. 

 

                 Mezi motivátory Herzberg řadí např.: 

- práce sama 

- možnost osobního růstu 

- odpovědnost 
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                Podle Herzbergova šetření je tedy opakem spokojenosti při nedostatku motivátorů 

stav „žádné spokojenosti“. „Herzbergovy motivační faktory se vztahují k práci samé“  

(Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, s. 376). Zvýšení motivace a pilnosti v práci můžeme 

podle něj dosáhnout tím, že zabudujeme motivační faktory přímo do procesu práce.                

„Extrémně významné pro zvýšení motivace byly odpovědnost, autonomie, respekt, uznání   

od nadřízených, pocit užitečnosti v práci a možnost uplatnit své nápady“                    

(Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, s. 377). 

 Herzberg  poukazuje na rozdíly mezi spokojeností s prací a spokojeností v práci. 

Pracovní spokojenost je tedy spokojenost s jejím obsahem, a to spokojenost s prací             

(tkz. motivátory), nespokojenost s prací (tkz. flustrátory), a to je relativně nezávislé na 

spokojenosti či nespokojenosti v práci, např. s pracovním prostředím (Nekonečný, 2005). 

 Z obou teorií, které jsou zde blíže uvedeny, mohou  čerpat pracovníci ve vedoucích 

pozicích informace potřebné k motivaci svých podřízených. 

      

     

            . 
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2.4   Prostředky stimulace zaměstnancŧ  

  

Struktura stimulačních  prostředků může být nejúčinnější, pokud vedoucí pracovník 

rozpozná relativně stálou motivační strukturu podřízeného, jehož chce ovlivňovat. Podstatou 

stimulace je záměrné ovlivňování chování pracovníka, a pokud je adresováno přiměřeně        

ve vztahu k příjemci, je dostatečně účinné (Bedrnová, Nový, 2007). 

 

          2.4.1  Pracovní prostředí 

  

  Pracovní prostředí, které tvoří především celkové uspořádání pracoviště, jeho světelné, 

zvukové, mikroklimatické a další podmínky, ovlivňuje prožívání zaměstnance a jeho 

spokojenost v práci. Pokud je pracovní prostředí pro zaměstnance příznivé, vyvolává sice jeho 

spokojenost, ale bezprostředně jej nemotivuje k podávání vysokých pracovních výkonů.      

Je-li však  pracovní prostředí nepříznivé může rychle vést k nespokojenosti zaměstnanců        

a k jejich odchodu někam jinam (Hanzlíková, 2001). 

 Není pochyb o tom, že pracovní prostředí je jednou z významných součástí života 

pracujícího člověka. Na svém pracovišti tráví každý pracující člověk třetinu až polovinu dne. 

Je proto logické, že právě kvalita pracovního prostředí představuje fenomén, který se může   

do lidského života promítat velmi razantním způsobem. Dopady celkové úrovně pracovního 

prostředí při tom nepostihují pouze zdravotní stav člověka, ale mají zásadní vliv i na jeho 

přístup k vykonané práci, výkonnost a na celkové výsledky. Z tohoto důvodu je v ekonomicky  

úspěšném světě otázkám tvorby optimálního pracovního prostředí věnována velká pozornost 

nejen pod tlakem legislativních opatření, ale jako organické součásti realizace 

podnikatelského záměru (Sborník referátů ze semináře, 1996). 

Maletínská (2009) uvádí, že roste počet firem, které se ve snaze ušetřit náklady 

na nemovitosti posílají své zaměstnance pryč z kanceláří a raději je vybaví notebooky.    

Jedná se o tkz. virtuální kanceláře. Zavedením těchto pružných pracovních míst mohou 

společnosti ušetřit nemalé finanční prostředky v podobě nákladů na nemovitosti.V současné 

době plné ekonomických výzev firmy využívají pružná pracovní místa jako klíčovou 

obchodní strategii. Ve firmách vzniká nová skupina mobilních zaměstnanců, kteří nepotřebují 

být po celou pracovní dobu v kanceláři, ale zároveň vyžadují profesionální prostředí a služby, 

které jim pomáhají. 
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Namísto zaměření na hlavní kanceláře zaměstnavatelé pomáhají svým pracovníkům 

zařídit kanceláře domácí. Výsledkem je, že se společnosti postupně zbavují drahých 

kancelářských prostor. Zaměstnanci zase ušetří, protože nemusí dojíždět a zlepšují svoji 

produktivitu. Zaměstnanci pracují pro zákazníky buď z domova nebo na dálku.                 

Vedle základního vybavení kanceláří jako jsou faxy nebo kopírky, mají zaměstnanci virtuální 

kanceláře přístup do denních kanceláří, místností pro schůzky, salónků pro obchodní jednání   

a studií pro videokonference. Vedle toho, že virtuální kanceláře pomáhají firmám zmenšovat 

výdaje za nájmy, slouží také jako nástroj, který firmám umožňuje uplatnit se bez výrazných 

rizik a nákladů na nových trzích (Pracovní prostředí, 2009).  

 

2.4.2   Pracovní podmínky  

 

 Pracovní podmínky jsou důležitým prostředkem stimulace. V praxi se projeví nezájem 

zaměstnavatelů o pracovní podmínky, mizivá aktivita při jejich zlepšování a ignorování 

návrhů zaměstnanců na změnu v této oblasti. Nezájem vedení organizace o pracovní 

podmínky může vést ke snížení výkonu zaměstnanců, k jejich nespokojenosti, a to i v těch 

případech, kdy jsou hmotné odměny vysoké. Management organizace svou péčí o pracovní 

podmínky dává zaměstnancům jasné signály o tom, že si jejich práce váží, že jsou pro ně 

důležití a že mu na nich skutečně záleží. Vytváření lepších pracovních podmínek organizací 

má dvojí efekt. Prvním efektem při zlepšování podmínek pro práci by měl být zvyšující se 

výkon pracovníků např. v důsledku menší únavy a lepší pracovní pohody, druhým efektem se 

zlepšuje vztah mezi společností a zaměstnanci (Bedrnová, Nový,  2007). 

 Mezi důležité aspekty pracovního výkonu patří také pracovní doba. Tím, kdo určuje 

pracovní dobu je zaměstnavatel. Obvykle zaměstnavatel určuje závazně délku a rozvrh směn, 

začátek a konec pracovní doby. Zaměstnavatel může určit  pevnou nebo pružnou pracovní 

dobu. Záleží to hodně na druhu, povaze a náročnosti povolání (Hanzlíková, 2001). 

  Pružná pracovní doba zaměstnanců pro manažery výhodná, protože pro většinu 

zaměstnanců má koncepce pružné pracovní doby motivační účinek. Pružná pracovní doba 

umožňuje zaměstnanci zvolit si takový časový pracovní režim, který mu vyhovuje (Donnelly, 

Gibbon, Ivancevich, 1997). 
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2.4.3 Obsah práce 

 

 Obsah práce je dalším významným prostředkem motivace. Můžeme říci, že patří mezi 

nejdůležitější motivátory  práce. Bedrnová a Nový (2007) uvádí, že v motivačním profilu lze 

nalézt dimenzi orientace na úspěch a jako její protipól orientaci na obsah činnosti.     

Zaměříme se nyní na ty prvky obsažené v pracovní činnosti, které mají stimulační charakter. 

Musíme si však uvědomit, že stimulační aspekt vlastní činnosti není u všech pracovníků 

stejně účinný. 

Mezi apely, jimiž působí obsah práce patří např. apel na tvořivé myšlení, apel             

na samostatnost, apel na koncepční myšlení, apel hrdosti na práci, apel hrdosti na vlastní 

schopnosti, apel na prestiž, apel na sebe rozvoj, apel společenský, apel jistoty                          

a perspektivnosti jistot (Bedrnová, Nový, 2007). 

Vstup člověka do pracovního procesu bývá vždy spojeno i s určitým konkrétním 

pracovním zařazením. Obecně lze říci, že při vstupu do pracovního procesu je třeba                 

u uchazečů zjišťovat přiměřené vědomosti, základní profesní dovednosti a nezbytné další 

charakteristiky. Pro danou funkci personální pracovníci by měli na základě vstupních 

pohovorů nových uchazečů umět posoudit jejich pracovní způsobilost z hlediska fyzického, 

psychického, odborného a morálního. Měli by se zaměřit na kvalifikaci nových zaměstnanců 

ve vztahu ke konkrétní funkci. Dále by měli umět zjistit, zda je pro pracovníky určitá pozice 

přiměřeně náročná, různorodá a zajímavá (Hanzlíková, 2001). 
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2.4.4  Zaměstnanecké benefity 

 

 Armstrong (2007) uvádí, že zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované 

navíc k různým formám peněžních odměn. Zahrnují  položky jak v peněžní, tak i v nepeněžní 

formě, které nejsou přímou odměnou, jako je například každoroční dovolená na zotavenou. 

Cílem politiky a praxe zaměstnaneckých výhod jednotlivých firem jsou: 

- poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odměn,               

které by umožnily jak získat, tak i udržet vysoce kvalitní pracovníky, 

- uspokojovat osobní potřeby pracovníků, 

- posilovat oddanost a vědomí závazku pracovníků vůči organizaci, 

- poskytovat některým lidem daňově zvýhodněný způsob odměny. 

 

Zaměstnanci si mají možnost vybrat svůj soubor výhod v rámci pružného systému 

zaměstnaneckých výhod. Systémy mohou umožňovat volbu v rámci zaměstnaneckých výhod 

nebo volbu mezi výhodami. Zaměstnanci mohou dostat v jednotlivých firmách individuální 

finanční příspěvek, aby jej vynaložili na zaměstnanecké výhody. Poměr mezi peněžními 

odměnami a zaměstnaneckými výhodami v rámci příjmů si určí zaměstnanci tak, že ze své 

peněžní odměny něco přidají na své zaměstnanecké výhody, nebo si za nespotřebovaný 

přídavek na výhody vezmou hotovost. Politika pružného systému zaměstnaneckých výhod 

poskytuje pracovníkům určitou možnost volby toho, jaké výhody podle svých potřeb chtějí. 

Politika pružných zaměstnaneckých výhod může zaměstnavatelům ušetřit peníze za výhody, 

které nikdo nechce nebo nepotřebuje (Armstrong, 2007). 

Zaměstnanecké výhody pro pracovníky jsou základním měřítkem při hodnocení 

spokojenosti či nespokojenosti se svou prací. Nejvíce využívaným zaměstnaneckým 

benefitem zaměstnanců v České republice jsou stravenky. Druhým nejvíce poskytovaným 

benefitem zaměstnavateli je týden placeného volna navíc. Dalším oblíbeným benefitem je pět 

týdnů dovolené, který čerpá třetina českých zaměstnanců. Tento benefit bývá                       

pro zaměstnavatele větší zátěží než jiné benefity, jelikož náhrady za dovolenou jsou finančně   

i organizačně velmi náročné. Ale nejvíce zaměstnanci touží po penězích, za které si pak 

mohou pořídit co opravdu potřebují a chtějí. Dalšími oblíbenými výhodami jsou možnost 

využívat služební automobil, příspěvek na dovolenou a proplácení plného platu v době 

pracovní neschopnosti (Zaměstnance zajímá výše platu a volno navíc, 2010 ).  
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Tradiční zaměstnanecké benefity nabízené firmami v České republice by neměla 

ohrozit ekonomická krize, ani novela zákona o DPH, která by měla zahrnovat vyšší zdanění   

těchto výhod. Vyšší daň z přidané hodnoty zaplatí zaměstnavatelé, kteří by mohli uvažovat     

o zdražení nebo o úplném zrušení některých benefitů. Novela zákona o dani z přidané 

hodnoty by se měla dotknout např. bydlení na ubytovnách, poskytování podnikových rekreací 

nebo rehabilitací ( Kučerová, 2010 ).  

Armstrong (2007) uvádí tyto hlavní typy zaměstnaneckých výhod: 

- penzijní systémy: jsou všeobecně považovány za nejdůležitější zaměstnaneckou 

výhodu. 

- osobní jistoty: jedná se o výhody, které posilují osobní jistoty pracovníka a jeho rodiny 

formou nemocenského, zdravotního, úrazového nebo životního pojištění. 

- finanční výpomoc: půjčky, výpomoc při koupi domu, pomoc při stěhování a slevy         

na zboží a služby vyráběné nebo poskytované podnikem. 

- osobní potřeby: oprávnění, které jsou uznáním vzájemného vztahu mezi prací                  

a domácími potřebami nebo povinnostmi. Například: dovolená na zotavenou a jiné formy 

dovolené, péče o dítě, přerušení kariéry, poradenství při odchodu do důchodu, finanční 

poradenství a osobní poradenství v období krizí, posilovny a rekreační zařízení. 

- podnikové automobily a pohonné hmoty: stále velmi oceňovaná výhoda                            

i přes skutečnost, že automobily jsou nyní mnohem výrazněji zdaňovány. 

- jiné výhody: které zvyšují životní úroveň pracovníků, jako jsou dotované stravování, 

příplatky na ošacení, úhrada telefonních výloh, mobilní telefony a kreditní karty. 

- nehmotné výhody: charakteristiky organizace, které přispívají ke kvalitě pracovního 

života a činí ji atraktivním místem, kde stojí za to být zaměstnán. 
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Upřímně děkuji řediteli agentury Havířov Česká pojišťovna a.s. panu Mgr. Ivu Brodeckému 

za  poskytnuté informace o společnosti a možnosti  provést dotazníkové šetření, které bylo 

důležité pro zpracování bakalářské práce. 
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3   PRAKTICKÁ ČÁST 

 
3.1  Charakteristika a představení společnosti 

 

Firma: ČESKÁ POJIŠŤOVNA  a.s. 

Sídlo v ČR:  Spálená 75/16 Praha 1 PSČ 11305 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět činnosti: pojišťovací a zajišťovací činnost 

 

 

    
Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou působností v České 

republice. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou         

na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní 

pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových                      

a podnikatelských rizik. Přibližně 4130 zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců se na 70 

agenturách a více než 700 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů. 

Celkové předepsané pojistné podle metodiky České asociace pojišťoven v roce 2008 činilo 

40,4 miliardy korun. Česká pojišťovna spravuje 10 milionů pojistných smluv, její bilanční 

suma k 31.12.2008 činila 128 miliard korun. 

Česká pojišťovna je součástí Generali PPF Holdingu B.V., který působí ve 13 zemích 

střední a východní Evropy. Generali PPF Holding spravuje prostřednictvím svých dceřiných 

společností aktiva ve výši přes 12 miliard euro a poskytuje v regionu služby více než 10 

milionům klientů. Generali PPF Holding má sídlo v Nizozemsku a jeho hlavní organizační 

pobočka sídlí v České republice v Praze. Generali PPF Holding B.V. je společný podnik 

Assicurazioni Generali ( podíl 51 % ) a PPF Group ( 49 % ). 

 Pro získání primárních a sekundárních dat o společnosti jsem si vybral regionální 

agenturu Havířov Česká pojišťovna a.s., která zaměstnává 112 pojišťovacích poradců. 

Regionální agenturu řídí agenturní ředitel, který má pod sebou 12 manažerů skupin   a ti mají 

svůj kmen finančních poradců ( 112 poradců ), 7 průmyslových poradců, 16 referentů 

přepážek, 5 administrativních pracovníků a 89 obchodníků, kteří obchodují s produkty 

pojišťovny na základě smlouvy s pojišťovnou ( viz. příloha č.3 ). Finanční poradci se dělí       

na poradce občanského pojištění a průmyslového pojištění. 
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Česká republika 

 

Penzijní fond České pojišťovny  je s 27 % podílem na trhu největším poskytovatelem 

penzijního připojištění v České republice. Má více než 1,1 milionu klientů a spravuje aktiva    

v objemu přesahujícím 45 miliard korun. Své služby nabízí jednotlivcům i firemní klientele. 

 

 

ČP Invest patří k nejvýznamnějším tuzemským investičním společnostem. V současné době 

spravuje 15 otevřených podílových fondů v hodnotě přes 6,5 mld. Kč. 

 

ČP Zdraví je největším poskytovatelem soukromého zdravotního pojištění v ČR. 

Dlouhodobě dosahuje nadpolovičního tržního podílu. Úzká specializace ČP ZDRAVÍ 

umožňuje poskytovat moderní a vysoce variabilní produkty, které zajišťují ztrátu příjmu      

po dobu nemoci. Jeho historie sahá do roku 1992. 

Tradice České pojišťovny se odvíjí nepřetržitě od roku 1827, kdy byla v Praze 

založena První česká vzájemná pojišťovna. Ta zpočátku provozovala pouze požární pojištění 

nemovitostí. V druhé polovině 19. století již byla První česká vzájemná pojišťovna tak silná 

instituce, že jí neotřásly ani náhrady škod po řadě velkých požárů koncem století včetně vůbec 

největší pojistné události v 19. století, jíž byl požár rozestavěného Národního divadla. 

Počátkem 20. století začala První česká vzájemná pojišťovna nabízet svým klientům také 

životní pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu.               

Po roce 1948 vznikla jediná Československá pojišťovna, která si monopolní postavení držela 

až do roku 1991, kdy byl zákonem o pojišťovnictví otevřen trh a umožněn vstup dalších 

pojišťoven. Do konce roku 1999 vzniklo na českém trhu 42 pojišťoven. I v dnešním vysoce 

konkurenčním prostředí si Česká pojišťovna stále drží své výsadní postavení. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfcp.cz/
http://www.cpinvest.cz/
http://www.cpinvest.cz/
http://www.zdravi.cz/
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3.2  Charakteristika stávajících stimulačních prostředkŧ společnosti 

 

 Sledovanou oblastí zaměstnanců v této bakalářské práci jsou pojišťovací poradci, kteří 

tvoří hlavní kmen zaměstnanců České pojišťovny, a proto je důležité pro společnost 

stimulovat jejich pracovní činnost vhodnými  stimulačními prostředky, aby pro ní odváděli 

optimální výkon. Stimulace probíhá především těmito níže uvedenými stimulačními 

prostředky. 

 

3.2.1  Pracovní prostředí  

 

Česká pojišťovna již dávno přišla na to, že práce pojišťovacích poradců je časově 

náročná, proto musí být podporována dobrým technickým a materiálním zázemím.           

Trend je takový, že se společnost vydala směrem vytvářet tzv. virtuální kanceláře. Pojišťovna 

se snaží  pomáhat svým pracovníkům zařídit si kanceláře domácí, a to tím, že mají možnost 

prostřednictvím extranetu České pojišťovny a internetu pracovat v pohodlí domova. 

Zaměstnanci tím ušetří, protože nemusí dojíždět a zlepšují svoji produktivitu. Zaměstnanci 

pracují pro zákazníky buď z domova nebo na dálku. Vedle základního vybavení kanceláří 

jako jsou počítače, faxy nebo kopírky, mají zaměstnanci virtuální kanceláře přístup                

do denních kanceláří, místností pro schůzky, salónků pro obchodní jednání a studií 

pro videokonference. Jedná se o prostory, které jsou  klimatizovány, dobře osvětleny jak 

přístupem denního světla přes velké skleněné výplně, tak soustavou umělého osvětlení.      

Dále jsou tyto prostory vybaveny dostupným kancelářským nábytkem, ve kterém si každý 

pojišťovací poradce má možnost uschovat materiály potřebné pro svou práci.  

 

3.2.2 Pracovní podmínky 

 

Pracovní doba u pojišťovacích poradců je specifickým jevem mezi profesemi. 

Pojišťovací poradci v této oblasti mají volnou ruku. Dalo by se do určité míry říci, že jsou 

pány svého času. Záleží na nich samotných, na kterou hodinu, na který den si domluví 

schůzku s klientem. Je na nich, zda si smlouvu připraví doma večer nebo využijí technického 

zázemí pojišťovny.  
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Jsou schopni po domluvě s klientem namodelovat nabídku pojištění v pohodlí jeho 

domova, jelikož mají možnost nepřetržitě ( 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)  pomocí extranetu 

České pojišťovny přístupu k jednotlivým programům pro modelaci nabídky.            

Pojišťovací poradci mají možnost sjednávat pojištění po celé České republice, jelikož mají 

zajištěný přístup do všech poboček České pojišťovny v zemi. 

 

3.2.3 Obsah práce 

 

Práce pojišťovacích poradců je náročná, jelikož vyžaduje samostatnost, uživatelskou 

znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B, znalost produktů jak životního, tak neživotního 

pojištění.  Pro pojišťovacího poradce je výhodou být mobilní, jelikož je schopen přijet           

za klientem domů, a tím zlepšuje klientský servis. Znalost poskytovaných produktů je 

podporována řadou školení, které jsou realizovány před zavedením nově nabízeného produktu 

pojištění a při změnách stávajícího pojištění. 

 Práce pojišťovacích poradců je různorodá, jelikož mají možnost si vybrat, ve které 

oblasti pojištění se budou realizovat. Mají možnost poskytovat pojištění fyzickým osobám, 

mezi které patří pojištění  životních rizik, pojištění domácnosti, majetku, domácích mazlíčků. 

 Dále se mohou zabývat průmyslovým pojištěním, které zahrnuje pojištění drobných 

podnikatelů, malých i velkých podniků, bytových družstev, sdružení vlastníků, pojištění 

územních samosprávných celků jako jsou obce, města, kraje.  

Další zajímavou oblastí pro pojišťovacího poradce je ČP Invest, kde se může zabývat 

investováním finančních prostředků klientů do různých oblastí finančního trhu.                

Práce pojišťovacího poradce je zároveň zajímavá a rozmanitá, jelikož se během své práce 

setkává s různými skupinami lidí. Každý člověk má jiné potřeby, zájmy, ideály, cíle, takže 

vytváření nabídky pojištění je pokaždé jiné, specifické a individuální. 
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3.2.4   Zaměstnanecké výhody spojené s určitou pozicí ve společnosti 

 

 

1. Vpa-junior 

 

Pozice výhradního pojišťovacího poradce- junior  poskytuje tyto zaměstnanecké 

výhody: příspěvek na notebook, příspěvek na tiskárnu, zvýhodněný tarif  mobilního operátora 

O2, zvýhodněná Hypotéka ČP, sleva 20 % ( Kostka, PMV). 

 

2. Vpa (výhradní pojišťovací agent) 

 

Pozice výhradního pojišťovacího poradce poskytuje tyto zaměstnanecké výhody: 

příspěvek na notebook, příspěvek na tiskárnu, zvýhodněný tarif  mobilního operátora O2, 

zvýhodněná Hypotéka ČP, sleva 30 % ( Kostka, PMV), paušální odměna za životní pojištění. 

 

3. Poradce 

 

 Pozice  pojišťovacího poradce poskytuje tyto zaměstnanecké výhody: příspěvek     

na notebook, příspěvek na tiskárnu, zvýhodněný tarif  mobilního operátora O2, zvýhodněná 

Hypotéka ČP, sleva 40 % ( Kostka, PMV), paušální odměna za životní pojištění, odměna      

za portfolio, možnost zřídit si vlastní obchodní místo nebo také obchodní kancelář. 

 

               4. Top poradce 

 

Pozice top poradce poskytuje tyto zaměstnanecké výhody: příspěvek na notebook, 

příspěvek na tiskárnu, zvýhodněný tarif  mobilního operátora O2, zvýhodněná Hypotéka ČP, 

sleva 50 % ( Kostka, PMV), paušální odměna za životní pojištění, odměna za portfolio, 

možnost zřídit si vlastní obchodní místo nebo také obchodní kancelář, příspěvek na provoz  

obchodní kanceláře, osobní www stránky.      
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5. Ředitel obchodní kanceláře 

 

Pozice ředitele obchodní kanceláře poskytuje tyto zaměstnanecké výhody:-příspěvek 

na notebook, příspěvek na tiskárnu, zvýhodněný tarif  mobilního operátora O2, zvýhodněná 

Hypotéka ČP, sleva 50 % ( Kostka, PMV), paušální odměna za životní pojištění, odměna za 

portfolio, možnost zřídit si vlastní obchodní místo nebo také obchodní kancelář, příspěvek na 

provoz  obchodní kanceláře, osobní www stránky. 

 

 

3.2.5  Zaměstnanecké benefity společnosti 

 

Akce Notebook 2010 

 

Komu je akce určena? 

1) VPA (VPA Retail, VPA SME, VPA Pošta), MS (MS Retail, MS SME), MO Pošta, SPPK, 

Regionální trenér, manažerský trenér, produktový inspektor  

– všem, kteří doposud příspěvek v minulosti nečerpali 

– všem, kteří jej v minulosti čerpali, ale uplynuly 2 roky od data objednávky výpočetní techniky, 

a kterým byl příspěvek schválen příslušným nadřízeným (RŘ VPA retail, ROŘ SME, ROŘ 

pro Českou poštu ) 

2) PP – Tipařŧm, Čekatelŧm Pošta 

– všem, kteří jsou v pozici tipař občanský nebo tipař průmyslový 

– všem, kteří jsou v pozici čekatel Pošta. 

Tipař může zaslat objednávku ihned po nástupu do České pojišťovny a.s., ale techniku může 

převzít až ve chvíli, kdy bude VPA, tzn. bude mít podepsánu smlouvu o výhradním 

zastoupení, a podepíše dodatek k této smlouvě, který ho opravňuje k čerpání příspěvku           

a směnku na částku odpovídající příspěvku. 

Co může poradce získat? 

Příspěvek na notebook v určité výši. 

Příspěvek na tiskárnu v určité výši. 
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Jak se může akce zúčastnit a co musíte splňovat? 

1) VPA (VPA Retail, VPA SME, VPA Pošta), MS (MS Retail, MS SME), MO Pošta, SPPK, 

Regionální trenér, manažerský trenér, produktový inspektor 

– musí mít platnou registraci VPA u ČNB 

– uzavřít dodatek ke smlouvě o výhradním obchodním zastoupení s ČP opravňujícího k čerpání 

příspěvku a podepsat směnku v hodnotě čerpání příspěvku 

2) PP – Tipař, Čekatel Pošta 

– může zaslat objednávku ihned po nástupu do České pojišťovny a.s., ale techniku může převzít 

až ve chvíli, kdy bude VPA, tzn. bude mít podepsánu smlouvu o výhradním zastoupení           

a podepíše dodatek k této smlouvě opravňující k čerpání příspěvku a směnku na částku 

odpovídající příspěvku. 

 

Hypotéka ČP pro zaměstnance 

Obchodníci České pojišťovny, a.s., stejně jako zaměstnanci mohou využít zvýhodněné 

podmínky hypotečních úvěrů od Hypoteční banky a Raiffeisenbank. 

Podmínky pro získání úvěru pro VPA a FPČP 

Doložení příjmu:  

-originál provizní listinou obsahující příjmy za posledních 6 měsíců, která je vydána    

a potvrzena centrálou ČP 

nebo 

          - výpisy z účtu za posledních 6 měsíců. Z výpisů musí být zřejmá nejen výše provize, 

ale i identifikace spolupracující společnosti,  která provizi zasílá. 

 

Poradce dále dokládá platnou smlouvu s ČP (podmínkou je spolupráce s ČP min. po dobu 

12-ti měsíců). Jako příjem pro splácení úvěru se bere 50% z měsíčního prŧměru             

za sledované období. Tzn. příjem = [(součet všech provizních příjmů za posledních 6 

měsíců)/6]*0,5 
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Telefonica O2 Benefit program 

 

Česká pojišťovna, a.s. pro své zaměstnance, přináší ve spolupráci se společnostmi 

Telefónica O2 a TMT CZECH a.s. řadu výhod pro mobilní volání, např.: nejnižší ceny          

za volání, volání mezi všemi účastníky tohoto programu, širokou nabídku mobilních telefonů, 

speciální ceny datových služeb. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Výhody  
Poplatek za poskytnutí úvěru 0,- Kč          

Zvýhodněná úroková sazba o 0,2% p.a.  

U fixací 5 a více let 

    

Výhody  

Poplatek za poskytnutí úvěru 0,- Kč 

    Zvýhodněná úroková sazba o 0,2% p.a. 

    u fixací 3, 4, 5, 6 a 7 let 



 24 

4 ANALÝZA VYBRANÝCH STIMULAČNÍCH PROSTŘEDKŦ 

 
4.1   Analýza vybraných stimulŧ 

 

 Analýzou účinnosti stimulačních prostředků je možné si ověřit sílu motivace 

pracovníků. Snahou je přiblížit se k struktuře motivace a k síle jejích dílčích elementů a 

ověřováním zjistit, jaké stimulační prostředky ovlivňují pracovní chování a jak na  pracovníka 

působí (Bedrnová, Nový, 2007). Manažeři sledované společnosti používají dostupné 

stimulační prostředky, které podporují optimální výkon pracovníků. Dlouhodobým 

pozorováním pracovníků při práci dospěli manažeři společnosti k dnešní podobě stimulačních 

prostředků, jejichž struktura odpovídá modelům používaných při řízení lidí. Můžeme si 

všimnout, že vedoucí pracovníci sledované společnosti při aplikaci stimulačních prostředků 

do praxe čerpají informace z některých teorií motivace. Zaměřili se hlavně na stimulační 

prostředky jako jsou pracovní prostředí, pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody, které 

mají zajišťovat dlouhodobou spokojenost pracovníků při práci a vhodné motivátory, které 

zajistí optimální produktivitu práce. 

  

4.2 Dotazovací prŧzkum 

 

Dotazovací průzkum je vhodné použít ve společnosti, kde jsou zaměstnanci časově 

vytížení, variabilita jejich působení v pracovním procesu je vysoká a není možné provést 

individuální rozhovor.  Finanční poradci vybrané společnosti jsou skupinou zaměstnanců, 

kteří jsou velmi časově vytížení, a proto jsem pro získání primárních dat, které jsou důležitá 

pro dosažení cíle bakalářské práce, provedl dotazovací průzkum v písemné formě. 

Bedrnová a Nový (2007) uvádí, že písemné dotazování je velmi rozšířeným nástrojem 

získávání informací pomocí výpovědi respondenta. Spočívá v tom, že respondent sám 

písemně odpovídá na otázky v dotazníku. Základní členění písemného dotazování je              

na neadresné a adresné. Dotazník jako forma adresného dotazování se zpravidla chápe jako 

reprezentativní. Podstata dotazníku spočívá v písemném položení souboru otázek, na které 

respondent odpovídá, popřípadě položek, s nimiž souhlasí či nesouhlasí, nebo z nichž vybírá 

tu, která je podle něho nejblíže skutečnosti nebo na ni naopak vůbec neodpovídá. 
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Konečný výsledek závisí na formulaci jednotlivých položek, na konstrukci dotazníku a 

na tom, jak se výzkumným pracovníkům podaří vysvětlit smysl výzkumu zaměstnancům a do 

jaké míry se jim podaří zaměstnance výzkumem zaujmout. V dotazníku můžeme volit otázky 

otevřené, polootevřené, uzavřené. Špatná formulace jedné otázky může znamenat 

znehodnocení celé techniky. Pomocí dotazníku se snažíme získat informace o postojích, 

hodnotách, motivech, idejích či názorech dotazovaných (Bedrnová, Nový, 2007). 

Podle Pavlici (2000) je velmi důležité je rovněž oslovení respondentů v úvodu 

dotazníku, vysvětlení k čemu dotazník slouží a co má zjistit. Neméně důležité je zdůraznění 

anonymity dotazníku a pokyny ke správnému vyplnění. S masovým rozšířením internetu                       

a elektronické pošty se zvětšuje i možnost rozesílat písemné dotazníky elektronickou poštou    

a rozšiřovat dotazníky na internetových stránkách. Tento způsob dotazování je poměrně 

rozšířen, jelikož přístup k osobnímu počítačům napojených na internet je všeobecně 

rozšířenou (Bedrnová, Nový., 2007). 

Pavlica (2000) uvádí následující výhody a nevýhody dotazníku. 

 

Výhody dotazníku: 

 

- můžeme získat údaje od většího počtu respondentů 

- získané údaje jsou jednotnější, lze je statisticky zpracovat 

- anonymní forma dotazníku může vést k větší otevřenosti 

- neklade zvýšené nároky na respondenty 

- snižuje se míra subjektivity tazatele 

- je levnější než ostatní metody dotazování 

- respondent si sám určí dobu pro zodpovězení otázek 

- nedochází k nežádoucímu ovlivnění osobou tazatele 

 

Nevýhody dotazníku: 

 

- nízká návratnost dotazníků 

- dotazovaný náhodně vybírá určitou alternativu 

- pokud dotazovaný otázce nerozumí, nemůže žádat vysvětlení 

- povrchní charakter údajů 

- nemáme možnost sledovat důležité neverbální signály 

- s délkou dotazníku se zvyšuje riziko únavy 
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4.2.1  Sestavení dotazníku 

 

Pro realizaci cílů bakalářské práce jsem sestavil dotazník, pomocí kterého jsem 

zjišťoval spokojenost či nespokojenost zaměstnanců se stávajícími stimulačními prostředky     

a preference, názory a postoje k  stávajícím stimulačním prostředkům a zaměstnaneckým 

výhodám. 

Dotazník ( viz.příloha č.1 ) se skládá ze dvou částí. První část se skládá z 11 otázek . 

Otázka č.1 slouží pro zjištění preferencí zaměstnanců v oblasti stimulačních prostředků, 

respondenti mají možnost označit preferovaný  faktor práce číslovkami 1-7 ( 1- nejdůležitější, 

7- nejméně důležitý ). Otázky č.2-č.11 slouží k celkovému zhodnocení stavu vybraných 

stimulačních prostředků ve společnosti. Cílem těchto otázek bylo obdržet od respondentů 

výhradně pozitivní nebo negativní odpovědi. Proto nebyla v dotazníku žádná neutrální 

odpověď. Respondentům byla nabídnuta škála čtyř odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, 

rozhodně ne. 

Druhá část dotazníku se skládá ze 3 otázek, a týká se problematiky zaměstnaneckých 

výhod a měla zjistit informovanost, využitelnost a spokojenost zaměstnanců v této oblasti. 

Také zde bylo cílem obdržet výhradně pozitivní nebo negativní odpovědi. Otázka č.1 slouží 

pro zjištění informovanosti zaměstnanců o zaměstnaneckých výhodách, otázka č.2 zjišťovala 

spokojenost zaměstnanců se skladbou výhod. Respondenti měli možnost si vybrat ze čtyř 

odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne. Otázka č.3 slouží pro zjištění využitelnosti 

stávajících benefitů. Respondenti označili benefit, který využili. 

Do dotazníku jsem záměrně nezařadil údaje o pohlaví a věku respondentů,                   

a to z důvodu zajištění větší anonymity. 

 

4.2.2  Výběr souboru respondentŧ 

 

 Regionální agentura Havířov Česká pojišťovna a.s. zaměstnává 112 pojišťovacích 

poradců. Regionální agenturu řídí agenturní ředitel, který má pod sebou 12 manažerů skupin   

a ti mají svůj kmen finančních poradců ( 112 poradců ), 7 průmyslových poradců, 16 referentů 

přepážek, 5 administrativních pracovníků a 89 obchodníků, kteří obchodují s produkty 

pojišťovny na základě smlouvy s pojišťovnou ( viz. příloha č.3 ). Finanční poradci se dělí       

na poradce občanského pojištění a průmyslového pojištění. 
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 Po konzultaci s ředitelem agentury jsem si vybral pro dotazníkový průzkum 

pojišťovací poradce s výjimkou manažerů skupin, jelikož struktura otázek v dotazníku je 

manažersky zaměřená. Dotazovací průzkum se bude týkat skupiny 30 pojišťovacích poradců. 

 

4.2.3 Prŧběh dotazníkového prŧzkumu 

 

 Dotazníky byly vedením společnosti rozeslány elektronickou poštou ( e-mailem ) 

určenému souboru pojišťovacích poradců na jejich e-mailové adresy k vyplnění. Určený 

soubor obsahoval 30 poradců. Na vypracování dotazníku určilo vedení společnosti 

zaměstnancům 5 pracovních dnů. Vyplněné a vytištěné dotazníky měli zaměstnanci vhodit do 

připravené a zapečetěné krabice, která byla umístěna v místnosti sekretariátu agentury.          

Po uplynutí 5  pracovních dnů jsem si krabici osobně vyzvednul v agentuře. Ke zpracování 

jsem tedy získal 24 dotazníků z celkových 30 rozeslaných. 
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4.2.4 Vyhodnocení dotazníkového prŧzkumu 

 

 Získané údaje jsem zpracoval pomocí počítačového programu Microsoft EXCEL, 

abych zjistil absolutní četnosti a aritmetický průměr odpovědí respondentů. Procentuální 

návratnost vyplněných dotazníků  je 80%, což je dobrý výsledek, jelikož je známa nechuť lidí 

k vyplňování dotazníků. K vyhodnocení dotazníkového šetření jsem použil absolutní četnosti 

u otázek 2-11 v první části a 1-3 otázek v druhé části dotazníku , které jsou v každé 

vyhodnocené otázce uvedeny v závorce za procentuálním výsledkem (viz. příloha č.2).          

U otázky č.1 v první části dotazníku jsem použil aritmetický průměr odpovědí respondentů 

(viz. příloha č.2). Aby byly získané výsledky více přehledné a srozumitelné, znázornil jsem je 

graficky rozloženým výsečovým a sloupcovým grafem s prostorovým efektem. Po 

vyhodnocení údajů získaných z odpovědí respondentů jsem dospěl k následujícím výsledkům. 

Dotazník se skládá ze dvou částí. 

 

4.2.4.1 Vyhodnocení 1.části dotazníku 

 

Otázka č. 1: Označte prosím podle Vašich priorit následující faktory práce od 1-7        

(1- nejdŧležitější, 7- nejméně dŧležitý). 

 

 Graf 4.1 zachycuje aritmetické průměry odpovědí respondentů. Čím nižší je hodnota 

čísla ( průměru ), tím jsou preference zaměstnanců vyšší. Výsledky z otázky č. 1 nám sdělují, 

že pro zaměstnance je nejdůležitější „obsah práce“, který je důležitým motivátorem              

pro uspokojování jejich nejrůznějších potřeb. Na druhém místě v preferencích zaměstnanců   

se umístil stimulační prostředek „ pracovní prostředí“, poté „jistota zaměstnání“,                

která v období ekonomické krize bude důležitým faktorem u zaměstnanců, následují „ 

pracovní podmínky“, které jsou dalším důležitým prostředkem stimulace. 

 Naopak nejméně preferovaným stimulačním prostředkem je „ prestiž povolání“,       

což považuji za velmi zajímavý výsledek. Z tohoto výsledku můžeme usuzovat,                     

že zaměstnanci dávají přednost jinému ocenění své práce. 
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                       Graf 4.1 Preference zaměstnancŧ v oblasti stimulačních prostředkŧ 

 

 

 

 

Otázka č. 2: Jste spokojen(a) s pracovním prostředím? 

 

 Pokud se má zaměstnanec cítit  v zaměstnání dobře, měla by se společnost zajímat 

jaká je spokojenost zaměstnanců s pracovním prostředím, jelikož dobré pracovní prostředí 

působí na zaměstnance a jejich výkon stabilizačně. Je-li tento stimulační prostředek 

nepřítomen způsobuje u zaměstnanců nespokojenost. 

 Zde však můžeme vidět pozitivní výsledek, jelikož většina respondentů odpověděla 

kladně. Přesněji 17% (4) respondentů je s pracovním prostředím rozhodně spokojeno a 70% 

(17) respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni, zbylých 13% (3) respondentů zaznamenalo 

ve svých odpovědích, že jsou s pracovním prostředím nespokojeni. Respondenti měli možnost 

si vybrat ze čtyř odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne.  

 Z tohoto výsledku je patrno, že vedení podniku věnuje této problematice pozornost, 

ale ze záporných odpovědí je vidět, že je pořád co zlepšovat. 

 



 30 

rozhodně ano

17%

ano

70%

ne

13%

 
                               Graf 4.2 Spokojenost zaměstnancŧ s pracovním prostředím   

 

 

 

Otázka č. 3: Jste spokojen(a) s vybavením informačních technologií v agentuře? 

 

 Součástí moderního pracovního prostředí jsou informační technologie          

(počítačové soustavy, počítačové programy), které jsou využívané jak firmami,                     

tak domácnostmi. Absence informačních technologií ve firmě znamená nevýhodu 

v konkurenčním boji o zákazníky, jelikož dnešní ekonomický svět je informačními 

technologiemi propojen. 

 Rovněž zde však můžeme vidět pozitivní výsledek, jelikož většina respondentů 

odpověděla kladně. Přesněji 8% (2) respondentů je s vybaveností rozhodně spokojeno         

a 67% (16) respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni, ale 25% (6) respondentů není 

spokojeno s informační vybaveností kanceláří, což je znepokojující číslo. Respondenti měli 

možnost si vybrat ze čtyř odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne.  

 Z tohoto výsledku je patrno, že vedení podniku věnuje pozornost této problematice, 

ale ze záporných odpovědí je vidět, že bude v budoucnu potřeba investovat do modernějších 

informačních technologií více. 
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Graf 4.3 Spokojenost zaměstnancŧ s vybaveností informačními technologiemi 

      
Otázka č. 4: Jste spokojen(a) se servisem Vámi používaných informačních technologií, 

který Vám poskytuje agentura ČP? 

 

 Výsledky z otázky č. 3 nám sdělují, že je analyzovaná společnost dostatečně vybavena 

dostupnými informačními technologiemi. Aby byla zajištěna efektivní funkčnost těchto 

technologií je potřeba zajistit jejich servis. Rychlost, kvalita a odbornost poskytovaného 

servisu přináší spokojenost zaměstnanců s používanými technologiemi. Mezi vybavením         

a servisem informačních technologií je úzká souvislost. 

 Také v této oblasti můžeme vidět celkem pozitivní výsledek, jelikož většina 

respondentů odpověděla kladně. Přesněji 13% (3) respondentů je se servisem rozhodně 

spokojeno a 54% (13) respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni. Velké procento 

respondentŧ, a to 33% (8) však spokojeno není. Respondenti měli možnost si vybrat ze čtyř 

odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne.  
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        Graf 4.4 Spokojenost zaměstnancŧ se servisem informačních technologií          
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Otázka č. 5: Jste spokojen(a) s pracovními podmínkami ( pracovní doba)? 

 

 Pokud má vedení zájem o efektivnost výkonu svých zaměstnanců měl by zjišťovat, 

zda je účelně využíván jejich pracovní fond. Řada firem se vydala cestou pružné pracovní 

doby, pružného pracovního týdne nebo pružného pracovního měsíce. Sledovaná společnost 

dala svým zaměstnancům v této oblasti úplnou volnost.  

 Zde můžeme vidět velmi pozitivní výsledek z výsledků respondentů,                   

jelikož zaměstnancům tato volnost v práci vyhovuje. Přesněji 71% (17) respondentů je 

rozhodně spokojeno a 21% (5) respondentů je s pracovní dobou spokojeno, 8% (2) 

odpovědí respondentů bylo negativních, což je zanedbatelné. Respondenti měli možnost si 

vybrat         ze čtyř odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne.  
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           Graf 4.5 Spokojenost zaměstnancŧ s pracovními podmínkami 

 

 

 
Otázka č. 6: Jste spokojen(a) s náročností práce? 

 

 Pokud mají zaměstnanci  pro společnost pracovat dlouhodobě, měla by náročnost 

jejich práce odpovídat jejich schopnostem, dovednostem a kvalifikaci, aby nedocházelo 

k přetěžování jejich organismu, který by se dostával do fyzické a psychické nerovnováhy. 

Poté může u zaměstnanců docházet  k nechuti vykonávat určitou práci a vznikne situace,        

že    se jí budou záměrně vyhýbat. 
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 Rovněž tady můžeme z odpovědí respondentů vidět pozitivní výsledek, jelikož 8% (2) 

je rozhodně spokojeno s náročností práce a 84% (21) respondentů je spokojeno,           

jenom 8% (2) je nespokojeno s náročností práce viz. graf 4.6. Respondenti měli možnost     

si vybrat ze čtyř odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne.  

 Výsledek není překvapující, jelikož  každý zaměstnanec podle svých schopností          

a dovedností zjistí míru náročnosti v oblasti pojištění, a to prostřednictvím vstupních školení 

po přijetí do pracovního poměru. 

 

rozhodně ano

8%

ano

84%

ne

8%

 
              Graf 4.6 Spokojenost zaměstnancŧ s náročností práce 

 

Otázka č. 7: Jste spokojen(a) s rŧznorodostí práce? 

 

 Náročnost práce je úzce spojena s různorodostí pracovní aktivity zaměstnance.        

Aby nedocházelo k syndromu vyhoření pracovní aktivity zaměstnance je na společnosti,      

aby vytvářela různorodou práci. Některé společnosti to řeší přemísťováním pracovníků         

na jiný druh práce po určité době, jiné společnosti dávají svým zaměstnancům možnost si po 

určité době nebo po odvedení určitého výkonu vybrat, která pozice jim bude vyhovovat. 

 Zde také můžeme vidět z odpovědí respondentů pozitivní výsledek, jelikož 21% (5) 

respondentů je rozhodně spokojeno a 71% (17) respondentů je spokojeno, jenom 8% (2) 

respondentů je nespokojeno viz. graf 3.7. Respondenti měli možnost si vybrat ze čtyř 

odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne.  
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                       Graf 4.7 Spokojenost zaměstnancŧ s rŧznorodostí práce 

 

 

Otázka č. 8:  Jste spokojen(a) se zajímavostí práce?  

 

 Zajímavost práce je důležitým prvkem obsahu práce, která je významným 

motivátorem. Zajímavost práce dává zaměstnanci pocit smysluplnosti jeho práce a pokud je 

natolik zajímavá, že bude  pro něj jeho koníčkem, může docházet k dlouhodobému uspokojení 

vyšších potřeb. Mezi tyto potřeby patří např. potřeba uznání, která je důležitým motivátorem 

pracovního procesu. 

 I zde můžeme vidět pozitivní výsledky z odpovědí respondentů. Přesněji 25% (6) 

respondentů je rozhodně spokojeno a 71% (17) respondentů je spokojeno se zajímavostí 

práce a jenom 4% (1) respondentů jsou nespokojena se zajímavostí práce viz. graf 4.8. 

Respondenti měli možnost si vybrat ze čtyř odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne.  
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                         Graf 4.8 Spokojenost zaměstnancŧ se zajímavostí práce 

 

 

 
Otázka č. 9: Máte zájem o další zvyšování kvalifikace? 

 

 Výsledek této otázky mě potěšil, jelikož zvyšování kvalifikace umožňuje zaměstnanci 

sledované společnosti růst v kariéře, což je klíčem k úspěchu. Získávání nových certifikací, 

které jsou potřebné k uzavírání různých druhů pojištění, napomáhají zaměstnanci dosahovat     

vyšších příjmů a výhod, které jsou spojené s určitou pozicí. Společnost by se měla dostatečně 

věnovat této problematice, poněvadž vzdělaní a kvalifikovaní zaměstnanci dokáží vytvářet 

dlouhodobé pozitivní výsledky, které mohou vykazovat větší zisk firmy. 

 Tento stimulační prostředek je respondenty pozitivně hodnocen, protože 33% (8) 

respondentů má rozhodně zájem a 63% (15) respondentů má zájem o zvyšování kvalifikace, 

pouze  4% (1) respondentů nemají zájem o zvyšování kvalifikace viz. graf 4.9. Respondenti 

měli možnost si vybrat ze čtyř odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne.  
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                      Graf 4.9 Zájem o zvyšování kvalifikace 

 

  

Otázka č. 10:  Jste spokojen(a) s úrovní školení o nových produktech pojištění ?   

 

 Nejen zvyšování kvalifikace, ale i úroveň školení dokáže zlepšovat pracovní 

podmínky zaměstnance, proto by měla společnost věnovat této problematice dostatečnou 

pozornost. Společnost reaguje na poptávku klientů ( zákazníků ) zaváděním nových produktů, 

proto nesmí zanedbat školení zaměstnanců o těchto produktech, aby nedošlo k situaci,            

že se nový produkt neprodává, jelikož ho nemá, kdo prodat.  

Neznalost produktu vede k nezájmu zaměstnanců ho prodávat a propagovat. Radši 

budou nabízet starší produkt, který znají a je ověřený. Z odpovědí respondentů plyne,            

že společnost může být spokojena, jelikož 71% (17) respondentů je  spokojeno a 25% (6) 

respondentů je rozhodně spokojeno s úrovní školení, jenom 4% (1) respondentů jsou 

nespokojena s úrovní školení viz. graf 4.10. Respondenti měli možnost si vybrat ze čtyř 

odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne. 
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                   Graf 4.10 Spokojenost zaměstnancŧ s úrovní školení 

 

Otázka č. 11:  Máte možnost kariérního rŧstu v ČP? 

 

 Společnost by měla mít kvalitně vypracovaný a dobře srozumitelný kariérní řád        

pro své stávající i nově příchozí zaměstnance. Potřebou zaměstnance není pouze uspokojovat 

nižší potřeby, ale i potřeby vyšší, jako jsou potřeby uznání, ocenění a seberealizace.         

Pokud jsou v zaměstnání tyto vyšší potřeby opomíjeny, může docházet k tomu, že vysoce 

kvalifikovaní pracovníci odchází jinam. Uspokojováním vyšším potřeb jsou většinou posedlí 

zaměstnanci, kteří jsou cílevědomí, ctižádostiví, kvalifikovaní, sebevědomí a talentovaní. 

Zájem každé společnosti je mít takové zaměstnance v portfoliu, jelikož ti dokáží pro firmu 

dlouhodobě odvádět kvalitní a profesionální práci. 

Také s výsledky z odpovědí respondentů může být společnost spokojena,              

neboť 29% (7) respondentů je rozhodně spokojeno a 63% (15) respondentů je spokojeno 

s možností osobního růstu v zaměstnání. Jen 8% (2) respondentů s možností osobního růstu 

v zaměstnání je nespokojeno viz. graf 4.11. Respondenti měli možnost si vybrat ze čtyř 

odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne. 

  

 



 38 

rozhodně ano

29%

ano

63%

ne

8%

 

                                   Graf 4.11  Možnost kariérního rŧstu 

 

4.2.4.2  Vyhodnocení 2.části dotazníku- výhody z pohledu jednotlivých pozic poradce     

v ČP 

 

 Otázka č. 1: Jsou Vám známy výhody z jednotlivých pozic poradce dle nového 

kariérního řádu?  

 

 Tato otázka se týká problematiky zaměstnaneckých výhod. Zjišťoval jsem zde 

informovanost zaměstnanců o skladbě zaměstnaneckých výhod, které jim poskytuje 

společnost. Informovanost o těchto výhodách je důležitá, protože zaměstnanecké benefity      

se mnohdy stávají konkurenčním nástrojem firem k přilákání nových zaměstnanců a udržení 

stávajících. Dle grafu 4.12 je patrné, že 33% (8) respondentů je rozhodně seznámeno          

se skladbou zaměstnaneckých výhod a 67% (16) respondentů je seznámeno se skladbou 

zaměstnaneckých výhod. Respondenti měli možnost si vybrat ze čtyř odpovědí- rozhodně 

ano, ano, ne, rozhodně ne. 
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                           Graf 4.12 Známost zaměstnaneckých výhod 

 

 

Otázka č.2 :  Vyhovuje Vám skladba poskytovaných výhod plynoucích z jednotlivých 

pozic poradce nového kariérního řádu? 

 

 Cílem této otázky je najít odpověď na problematiku spokojenosti respondentů            

se skladbou poskytovaných zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanecké výhody jsou druhem 

výhod, které by měly vedle stimulačních prostředků používaných společností stabilizovat 

pracovní výkon stávajících zaměstnanců a přilákat nové pracovníky. 

V grafu 4.13 můžeme vidět, že větší polovina respondentů, tedy konkrétně 58% (14) 

je se skladbou výhod spokojeno a 13% (3)  respondentů je rozhodně spokojeno se skladbou 

výhod. Dále však 29% (7) respondentů je nespokojeno se skladbou výhod. Tímto negativním 

výsledkem by se měla společnost zabývat a hlouběji analyzovat, proč tomu tak je. 

Respondenti měli možnost si vybrat ze čtyř odpovědí- rozhodně ano, ano, ne, rozhodně ne. 
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                  Graf 3.13 Spokojenost zaměstnancŧ se skladbou poskytovaných výhod 

 

 

Otázka č.3 : Který benefit jste využil(a) během kariéry u ČP ? 

 

 Zjišťování využitelnosti benefitů u zaměstnanců je pro společnost důležité.      

V případě nevyužitelnosti benefitů je potřeba vytvořit novou skladbu nebo posílit stávající 

portfólio zaměstnaneckých výhod. Společnosti tento průzkum šetří finanční prostředky,                    

které vynakládá na zaměstnanecké výhody a dává jí informace o potřebách svých 

zaměstnanců.  

 Dle grafu 4.14 jde z odpovědí respondentů vidět, že nejvíce využívaným  benefitem je 

zvýhodněný tarif volání, který využilo 35% (20) respondentů, dalšími benefity jsou finanční 

podpory pro nákup notebooku a tiskárny, které využilo shodně 27% (15) respondentů, 

nejméně využívaným benefitem je zvýhodněná hypotéka, kterou využilo jen 11% (6) 

respondentů, což je pro mě trochu zarážející. Respondenti měli možnost označit benefity, 

které prozatím využili. 
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                        Graf 4.14  Využitelnost stávajících benefitŧ zaměstnanci       
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5  NÁVRHY A DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ STIMULACE A MOTIVACE       

ZAMĚSTNANCŦ 

 

 Výsledky z dotazníkového šetření zaměstnanců mohou být pro management agentury 

společnosti Česká pojišťovna uspokojivé. Oblasti stimulačních prostředků, které vedoucí 

pracovníci používají pro stimulaci a motivaci výkonu svých pracovníků v České pojišťovně, 

byly  mezi zaměstnanci celkem pozitivně hodnoceny. 

Nejlepších výsledků dosáhl stimulační prostředek obsah práce. Obsah práce patří 

mezi důležité motivátory pracovního procesu zaměstnance. Sama podstata práce v pojišťovně 

umožňuje zaměstnanci vybrat si, jaké oblasti pojišťovnictví se bude věnovat. Zaměstnanci si 

tak mohou částečně obměňovat obsah své práce, a tím tak odbourávají monotónnost 

v zaměstnání. Managementu společnosti bych proto doporučil nadále nepolevovat ve snaze 

vytvářet dobré pracovní podmínky tím, že budou uchovávat pestrost a různorodost práce 

pojišťovacího poradce. Každá společnost stojí o kvalifikované a dobře pracující zaměstnance. 

Ty získá taky nabídkou dalšího vzdělávání pro své pracovníky. Nejlepší motivací v této 

oblasti je kariérní a platový růst, a také možnost čerpání studijního volna. Firma má také své 

školící centrum tkz. útvar školení, který zajišťuje seznamování s novými produkty České 

pojišťovny. 

Dále byl pozitivně hodnocen faktor práce, kterým je jistota zaměstnání, což ukazuje, 

že v době ekonomické krize, kdy se zvyšuje nezaměstnanost, bude tento faktor častěji 

preferován zaměstnanci před ostatními prostředky motivace.a také spokojenost zaměstnanců 

se stimulačním prostředkem, kterým je pracovní prostředí. 

Dalším stimulačním prostředkem, který byl velmi pozitivně hodnocen zaměstnanci    

je pracovní prostředí. Jedná se o prostředek, jehož absence v pracovním procesu vyvolává 

nespokojenost zaměstnanců, ale sám o sobě nevytváří silnou motivaci. Proto doporučuji firmě 

investovat do této oblasti podle výsledků z dotazování zaměstnanců nebo pravidelně 

obnovovat pracovní prostředí podle potřeb zaměstnanců a finančních možností firmy. 

Důležitost bude kladena na zachování úrovně pracovního prostředí. V oblasti pracovního 

prostředí navrhuji společnosti udělat hlubší analýzu o spokojenosti zaměstnanců s vybavením 

kanceláří a dalších pracovních pomůcek. Usuzuji, že největší poptávka mezi zaměstnanci 

bude zřejmě po funkčním a moderním nábytku. 
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Oblast pracovních podmínek je rovněž dle výsledků z dotazování zaměstnanců 

kladně hodnocena. Přispívá tomu managementem společnosti vhodně zvolená pružná 

pracovní doba , která dává možnost zaměstnanci pracovat doma, a tím využívat pracovní fond 

podle svých potřeb. Jelikož v pojišťovně nepracují jenom svobodní lidé, ale i rodičové 

s malými dětmi. 

Průměrně byl zaměstnanci hodnocen stimulační prostředek zaměstnanecké benefity. 

Jedná se o prostředek, který může přispět ke spokojenosti zaměstnanců ve firmě. Jeho správná 

skladba zajišťuje společnosti udržet si dlouhodobě kvalitní a loajální zaměstnance a zároveň 

přilákat do společnosti nové kvalitní pracovníky. Tady bych firmě navrhoval, aby byla 

zajištěna lepší informovanost zaměstnanců se skladbou výhod na určité pozici. Dále navrhuji 

vytvoření určitého balíku zaměstnaneckých  výhod spojeného s jednotlivými pozicemi         

ve firmě. Také bych doporučil nabídnout zaměstnancům možnost navolit si určité výhody    

dle individuálních potřeb. V případě mimořádných zásluh v pracovní oblasti lze využít 

jednorázovou finanční odměnu, popřípadě zájezd, školení v zahraničí, nový vůz atd. 

Nejméně pozitivně byl hodnocen stimulační prostředek pracovní prostředí,                  

a to zejména vybavenost informačními technologiemi. To je prostředek, u kterého lze        

po určitých změnách nespokojenost u zaměstnanců odstranit. Dále s touto problematikou 

souvisí i poskytovaný servis, který zajistí efektivní využívání informačních technologií.     

Zde bych společnosti doporučil přijmout informačního technologa, který by se touto 

problematikou zabýval nebo najmout externí firmu, která by servis těchto technologií vždy 

dle potřeby zajišťovala. 

Přestože výsledky dotazníkového šetření byly ve větší míře pozitivní, doporučuji firmě 

Česká pojišťovna, aby se seznámila s těmito výsledky, popřípadě zavedla svou vlastní formu 

průzkumu mínění zaměstnanců i pravidelnost opakování průzkumu a vyvodila z nich 

důsledky. Se všemi výsledky plynoucími z mé práce jsem seznámil ředitelství agentury.       

Na základě dotazníkového šetření jsem po dohodě s ředitelem agentury navrhnul firmě určitá 

doporučení. Dále bych doporučil managementu firmy provést srovnání výsledků 

z dotazníkového šetření zaměstnanců u dalších agentur společnosti.  
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6  ZÁVĚR  

 

Ve své bakalářské práci jsem analyzoval současný stav a úroveň vybraných 

stimulačních prostředků a zaměstnaneckých výhod, a také jsem zjišťoval preference, postoje, 

názory zaměstnanců k vybraným stimulačních faktorům ve společnosti Česká pojišťovna a.s. 

Teoretická část se zabývá vymezením problematiky motivace a stimulace, jejich 

základních pojmů a vybraných teorií motivace. Další část je věnována charakteristice vybrané 

společnosti a jejich stávajících stimulačních faktorů. Poté následuje analýza preferencí, 

názorů a postojů zaměstnanců k vybraným stimulačním prostředkům a zaměstnaneckým 

výhodám v dané společnosti a konec je věnován návrhům a doporučením v oblasti stimulace 

zaměstnanců. 

Jako metodu svého průzkumu jsem zvolil dotazníkové šetření. Pro průzkum 

vybraných stimulačních prostředků jsem si vybral po konzultaci s ředitelem agentury skupinu 

30 pojišťovacích poradců. Každá zpracovaná otázka, resp. odpovědi zaměstnanců, je 

doplněna grafem. Metoda dotazníkového šetření byla doplněna konzultacemi s ředitelem 

agentury, které mi umožnili získat dostatečného množství informací, abych si vytvořil 

představu o stimulaci a motivaci zaměstnanců v agentuře a rozpoznal problémové oblasti 

stimulace a motivace. 

Celkovou úroveň stimulace ve společnosti lze hodnotit jako příznivou a zaměstnanci 

jsou s prací na agentuře převážně spokojení. Přesto jsem v rámci svého šetření odhalil určité 

nedostatky, s nimiž zaměstnanci projevují nespokojenost. U těchto problematických oblastí 

jsem navrhl způsoby, jimiž by se současný stav dal zlepšit. 

Přínos mé bakalářské práce vidím v tom, že vedení podniku může získat pohled 

zaměstnanců na současný stav a úroveň vybraných stimulačních prostředků ve společnosti. 

Může se seznámit se stimulačními prostředky, se kterými jsou zaměstnanci spokojeni             

a také s oblastmi, které zaměstnanci pociťují jako neuspokojivé. Tyto oblasti může vedení 

agentury vylepšit. Pozitivem je to, že zaměstnanci měli možnost vyjádřit se k problematice 

stimulace anonymně a stanovit své preference v této oblasti. Další pozitiva této práce vidím    

v tom, že se ředitel agentury osobně angažoval v poskytování informací o stimulaci 

zaměstnanců v agentuře. Výsledky z dotazování zaměstnanců se bude zabývat a má zájem na 

zlepšení stavu problémových oblastí stimulace. Práce byla z jeho strany hodnocena dobře. 
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Svou práci hodnotím dobře, jelikož jsem v ní využil vědomosti, které jsem získal 

během tříletého studia na vysoké škole. Prohloubil jsem si teoretické vědomosti v oblasti 

řízení lidských zdrojů a mohl jsem si v praxi vyzkoušet dotazovací průzkum ve firmě. 

 

 

 

 

     


