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1. Úvod 
 

Ve druhé polovině 20. století za začínají uplatňovat moderní teorie v oblasti řízení 

lidských zdrojů.Tyto změny jsou nejenom změnami v prostředí,  ve kterém se podnik nachází, 

ale i změnami, které působí na pracovníka. Tyto změny z pohledu na něj se projevují jako 

klíčové právě dnes. Na lidský kapitál, potenciál, je dnes nazíráno jako na největší bohatství 

v organizaci. Pracovníci získávají svá práva, už na ně není pohlíženo jako na pouhé stroje. 

Tyto změny však přinesly i nepříliš pozitivní přístupy k autoritám, neochotu podřídit se , 

neochotu komunikace, neochotu pracovat. Aby mohl být manažer úspěšný, je potřeba 

pochopit tyto změny a naučit se vhodně lidské zdroje motivovat. 

 

Jako manažer je potřeba zjistit za jakých podmínek zaměstnanci pracují kvalitně a uspokojivě 

a oddávají se své práci. Je třeba nalézt stimuly a motivy pro to, aby pracovníci  chodili do 

práce rádi a odváděli tak kvalitní práci 

 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat významem motivace zaměstnanců, ale i 

zaměstnavatelů, externích spolupracovníků a to jak z praktického tak i z teoretického 

hlediska. V praktické části se soustředím na vymezení pojmu motivace, jednotlivých typů 

motivace, okolních vlivů a hodnocení pracovního výkonu. 

V praktické části budu vycházet z materiálů získaných ve společnosti Partners, kterou hodlám 

též analyzovat z pohledu motivačních aspektů. Tuto analýzu budu provádět pomocí 

dotazníkového šetření. Následně zformuluji jednotlivé problémy v organizaci a navrhnu jejich 

řešení. 
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2. Teoretická východiska 
 

2.1 Teorie motivace  

 

Teorie motivace zkoumá proces motivování. Motivace často pomáhá tam kde selhávají 

direktivní řízení, psychický nátlak, fyzické násilí manipulativní techniky a populistické triky. 

Motivovat znamená nejen brát ale též dávat. Jedná se o proces, při kterém nabízíme člověku, 

od kterého něco potřebujeme, uspokojení jeho individuálních zájmů avšak s ohledem na 

prospěch celku. 

Teorie motivace by měli pomoci vysvětlit nejen různé přístupy k otázkám motivace, ale i 

možnosti a předpoklady pro roli manažera efektivně ovlivňovat motivaci lidského chování 

včetně stimulace pracovního jednání. 

 

Pod pojmem motivace lze uvažovat soubor vnitřních i vnějších faktorů které: 

 

- povzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání 

- zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem 

- řídí jeho průběh a způsob dosahování výsledků 

- ovlivňují též způsob reagování jedince na své jednání a prožívání, jeho vztahy                        

k ostatním lidem a ke světu1. 

 

Motivování pracovníků řeší řadu nelehkých úkolů, které před managery leží. Jsou jimi 

zejména: 

- jak udržet a získat pracovní úsilí a zájem pracovníků ve prospěch firmy 

 

- jak docílit toho aby pracovníci sami v sobě hledali možnosti úspor a zvýšení efektivity 

pro podnik 

- jak získat do firmy správné odborníky 

- jak docílit toho aby pracovníci aktivně spolupracovali i nad rámec pracovní náplně 

 

                                                 
1 ( Bedrnová, E., Nový, I. A kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press 2002, s. 263-268) 
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Současně teorie motivace vysvětluje různé negativní stránky pracovního života jako jsou 

například příčiny absencí, podvodů, odbývání práce 

Klíčovým pojmem motivační teorie je motiv. Motivy jsou důvody, pohnutky jednání. 

Motivy obsahují dvě složky2: 

 

- energizující ( dávají sílu a energii jednání lidí) 

- řídící ( dávají směr jednání, lidé se rozhodují pro určitou věc a ne pro jinou, dávají 

způsob a postup jak této věci dosáhnout) 

 

Mnozí lidé se domnívají, a jsou to zpravidla manageři, že veškerá motivace pracovníku je 

založena pouze na finanční motivaci. Avšak jak i moje bakalářská práce ukáže, je řada jiných 

motivů které lze uplatnit a které nic nestojí. 

 

2.2 Stimulace a motivace 

 

Ještě předtím než ve své práci zmíním jednotlivé typy motivací a přístupy k nim bych 

rád objasnil vzájemně provázané pojmy stimulace a motivace. V manažerské praxi je zvykem 

nakládat s těmito pojmy velmi volně a jednoduše. Je třeba si ale uvědomit, že kladný přístup 

k vykonání určitého úkolu nevzniká jen tak nahodile, ale především ze dvou příčin. Buďto 

ziskem nějakých externě přicházejících hodnot jako jsou například finanční odměny anebo 

proto, že úkol je v souladu s vnitřním vyladěním člověka. Úkol je tedy plněn buď pod vlivem 

vnějších podnětů- stimulů nebo vnitřních podnětů- motivů  přičemž obojí může působit 

navzájem a společně se posilovat3. 

 
Obrázek.2.2.1: .zdroj: Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. Praha : Grada, 2007 . 1. 

vyd. Str. 14 (brož.) 

                                                 
2 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
3 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
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Stimulace ( obr. 1 vlevo) : má velkou výhodu. Je poměrně jednoduchá. Dokud firma 

kompenzuje nepohodlí spojené s výkonem hodnotami, dá se očekávat že práce bude probíhat. 

Nevýhodou je že, pokud tyto hodnoty ( vnější stimuly ) pozastavíme, práce se zbrzdí ne-li 

zastaví. Stimulace probíhá jen po tu dobu po kterou působí stimuly 

 

Motivace ( obr. 1 vpravo) : obsahuje též jednu obrovskou výhodu. Pokud se manager 

dobře strefí do motivů které člověk má, může práce za příznivých podmínek probíhat dál a to 

i za předpokladu že nebudou působit vnější faktory. Je však velice složité nalézt správný 

motiv u daného zaměstnance. 

 

2.3. Typy motivace 

 
Ke vzniku motivace vedou obecně dvě cesty. Jsou  to vnitřní a vnější motivace. Za 

vnitřní motivaci můžeme chápat činnosti, které nás zajímají a jsou spontánní tím že to co 

děláme činím plně z vlastní vůle. 

V případě vnější motivace jsou lidé motivováni managementem a to pomocí odměňování, 

pochval, povýšení, uznání, finančních odměn.  

 

Existují dva typy motivace4: 

 

Vnitřní motivace- má velmi pozitivní dopad na úspěšnost a kvalitu výkonu. Lidé které činnost 

zajímá se více angažují, častěji pociťují vnitřní uspokojení. Vnitřní motivace, je-li nastolena, 

bývá velice stálá a napomáhá kontinuální motivaci k výkonu. Lidé s rozvinutou vnitřní 

motivací volí častěji t těžší úkoly. Přebírají odpovědnost a tím si tvoří pocit že práce je 

důležitá a mají kontrolu nad svými vlastními možnostmi určitou formou autonomie. 

 

Vnější motivace: vnější motivace může mít různé podoby. Z hlediska časového může být 

krátkodobá (mzda, pochvala za dobrou práci) nebo dlouhodobá (pracovní postup, získání 

zaměstnání s velkou prestiží.) 

 

 

                                                 
4 MILLEROVÁ-HAJEROVÁ L., HAJER M.: Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci 
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Vnitřní a vnější motivace bývá velmi často stavěna proti sobě. Oba typy se ale naopak 

dostávají a to velmi často do vzájemných vztahů a často se stává že vnější motivace velmi 

výrazně podporuje vnitřní motivaci a rozšiřuje tak akční rádius jedince. 

 

 

2.4. Motivace k práci 

 

Pracovní činností se nerozumí pouze dosahování výkonu a plnění úkolů. Zahrnuje též 

sociální aspekty jimiž se pracovník projevuje a funguje v pracovním týmu, ve vztahu ke svým 

nadřízeným a k organizaci. Zdroje pracovního jednání nalezneme v jeho vnitřní motivaci 

(soubor potřeb a zájmů)  a ve vnějších vlivech (stimulech). 

Pracovní motivace se primárně projevuje ve vztahu člověka k práci. Pracovní činnost není 

pouze prostředek pro obživu. Je to i prostředek přinášející uspokojení ze samotné práce, 

z dosažených výsledků, z dosaženého sociálního postavení, z prestiže vykonávané profese, ze 

sociálních vztahů vytvořených na pracovišti.   

 

Rozlišujeme dvě skupiny motivů k práci, dva typy pracovní motivace5:  

 

motivace intrinsická tzn. motivy související s prací samotnou. K nejvýznamnějším 

intrinsickým motivům práce patří: 

- potřeba činnosti vůbec- potřeba zbavit se „přebytečné energie“ 

- potřeba výkonu- významným aspektem je radost či uspokojení 

- touha po moci 

- potřeba smyslu života a seberealizace 

 

motivace extrinsická která naopak leží „mimo“ vlastní práci. K nejvýznamnějším 

extrinsickým motivům práce patří: 

- potřeba peněz 

- potřeba jistoty- spojena s budoucností člověka 

- potřeba potvrzení vlastní důležitosti-prestiž, společenská pozice 

- potřeba sociálních kontaktů 

- potřeba sounáležitosti 
                                                 
5 MILLEROVÁ-HAJEROVÁ L., HAJER M.: Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci 
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Proces pracovní motivace je však vázaně ovlivňován dalšími proměnnými jako jsou: 

 

- charakter úkolu (atypičnost, odborná náročnost, čas na provedení, kooperační 

složitost) 

- osobnost nadřízeného (autorita a styl řízení) 

- sociální klima pracovního týmu (úroveň mezilidských vztahů, konflikty, zájmy, 

sociální a vnitřní výkonové normy) 

 

Výrazně určujícím prvkem pro správné nastavení vyváženého prostředí je determinace vlivu 

osobnosti, vlivu prostředí a vlivu situace. 

 

2.4.1 Vliv osobnosti 

 

Je potřeba si uvědomit, že různí lidé různým způsobem přispívají při tvorbě 

podnikových interakcí  a při tvorbě pracovního prostředí. Někdo se cítí jako ryba ve vodě 

když má definovat co bude vlastně firma produkovat, jiný ožívá ve chvíli kdy mluví o 

způsobech jek tyto produkty spatří světlo světa. Někdo preferuje změny a zajišťuje dynamiku, 

jiný má rád stabilitu a jistotu a do změn se příliš nehrne. Pro manažera bývá často jednou 

z nejdůležitějších věcí poznání osobnosti spolupracovníka tak, aby se jeho motivační 

působení neminulo účinkem a působilo efektivně.  Pro tyto potřeby existuje typologie lidí se 

kterými se běžně v pracovním procesu můžeme setkat a lze je rozdělit do čtyř skupin: 
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Obrázek. č.2.4.1 Zdroj: Plamínek J.: Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. Praha : 
Grada, 2007 . 1. vyd. Str. 31 (brož.) 
 

 

 

Někdy může být velice obtížné rozeznat které motivy jsou pro člověka důležitější, neboť 

vnější projevy chování člověka nemusejí vždy odrážet jeho skutečné potřeby. Podle 

převažujících tendencí (zaměření, motivů) můžeme jedince na pracovišti přiřazovat 

k jednotlivým motivačním typům. Smyslem takové typologie je identifikace základních 

potřeb (motivů) a volba vhodného motivačního programu a zacházení. 

 

Typologie klasifikace lidí podle zaměření na6 : 

 

- výsledky práce 

- vztahy mezi lidmi 

- riziko 

- jistota 

 

                                                 
6 MILLEROVÁ-HAJEROVÁ L., HAJER M.: Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci 
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Vzájemnou kombinací jednotlivých tendencí vznikají čtyři motivační typy. Objevovatelé, 

podmaňovatelé, slaďovatelé a zpřesňovatelé7. 

 

- Objevovatelé 

 

Pro zjevovatele je typická potřeba nezávislosti, schopnost jasně vytyčit cíle a jít přímo za 

nimi, připravovat a řešit problémy. Mají dostatečně vysoké sebevědomí, nevadí jim změny, 

rádi přijímají těžké úkoly. Dávají přednost samostatné práci, neochotně s přizpůsobují. Ke své 

práci potřebují přesné a včasné informace. Na chválu reagují chladně. Nejlépe přijímají obdiv 

od kolegů na horizontální úrovni. Kritiku nemají rádi. Zátěž je pro ně výzvou k vyššímu 

nasazení. Objevovatele lze dobře motivovat tím že zdůrazníme náročnost úkolu (nikomu se to 

zatím nepodařilo) a jejich osobní nezávislost (záleží jenom na tobě jak se rozhodneš), Naopak 

snadno je nemotivujeme triviálními úkoly, nucením ke spolupráci a odepřením nezávislosti. 

 

- Podmaňovatelé 

 

Podmaňovatelé rádi pracují s ostatními lidmi, rádi ovlivňují ostatní lidi (líbí se jim závislost 

ostatních na sobě), často jsou tvůrci zábavy, nejsou ocotni zabývat se detaily, nesnášejí 

kontrolu. Vlastní chválu obvykle využívají k platnění svého vlivu na ostatní. Kritiku rádi 

nemají, snaží se ji bagatelizovat, zpochybňují kompetenci kritika. Vysoké nasazení vyvíjejí 

v případě že z toho plyne mocenský zisk. Motivovat je můžeme zdůrazněním možnosti 

vyniknout, nemotivovat nezájem o jejich osobu ( pokud nastanou nějaké problémy, musíš si 

s nimi poradit sám, já se teď musím věnovat důležitějším věcem) 

 

- Slaďovatelé 

 

Slaďovatelé usilují o stálost a bezpečnost společenského prostředí, rádi pomáhají ostatním, 

umějí naslouchat, zajímají je problémy jiných, neusilují o převzetí moci ve skupine, 

nevyhledávají změny. 

V zátěžové situaci se necítí dobře a žádají pomoc své okolí. Motivováni jsou zdůrazněním 

interakce s ostatními (bude to týmová práce), nemotivováni naopak nedostatkem sociální 

interakce (je to jen na tobě). 

                                                 
7 Plamínek J.: Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali 
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- Zpřesňovatelé 

 

Zpřesňovatelé usilují o vlastní dokonalost, mají rádi pořádek, kvalitní organizaci práce, jasné 

úkoly. Nadřízené zpravidla respektují (očekávají od nich zadání úkolu, zavedení pořádku), 

jsou racionální, analytičtí, nemají rádi emoce, neradi se zabývají lidmi, nemají rádi změny. 

Zátěž je vyvádí z rytmu. Motivováni jsou dobrou organizací práce a jasnými instrukcemi. 

Nemotivováni jsou vyžadováním originálních řešení nebo nucením ke spolupráci s ostatními 

 

Motivy jednotlivých lidí jsou velice různorodé stejně tak, jak již jsem ve své práci zmínil 

existuje i několik motivačních typů osobnosti. Mnoho vedoucích se domnívá, že mzda je 

jediným prvkem motivace pracovníků. Mylně. Jsou lidé kterým na výdělku příliš nezáleží a 

cení si jiných věcí – například osobního pohodlí nebo svých zálib. Znalost motivů různých 

lidí přispívá k úspěšnosti práce managera. 

 

Lidé dávají přednost různým motivům8: 

 

- peníze 

- pracovní výsledky, výkon 

- přátelství 

- jistota 

- odbornost 

- samostatnost 

- tvořivost 

 

K působení na lidi kolem nás samozřejmě nestačí pouhý popis motivačních typů když je tato 

technika zvaná motivační diagnostika jedno z nejnáročnějších je třeba uvažovat i o dalších 

vlivech působících na pracovníka v procesu motivace. 

 

 

 

                                                 
8 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
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2.4.2 Vliv prostředí 

 
O tom co nás motivuje v konkrétní situaci nerozhodují jen vnitřní faktory jak jsem 

nastínil v předchozích kapitolách, ale i vnější vlivy. Tyto faktory dohromady působí na jakýsi 

psychologický motor chování každého jednotlivce. V různých fázích života a různých 

situacích samozřejmě můžeme pociťovat různé potřeby.  

Právě prostředí má na tyto potřeby zásadní vliv.Abraham Maslow se pokusil utřídi lidské 

potřeby a odhalit principy jejich působení. Základem lidské aktivity je uspokojování potřeb. 

Maslow určil pět skupin potřeb a seřadil je do hierarchického systému, který je znám jako 

Maslowova pyramida. 

 

Uspořádání potřeb podle Maslowa9:  

 

- fyziologické potřeby jsou základní. Jejich naplnění je nezbytné pro přežití. Zahrnují 

potřebu vody, potravy, vzduchu, přiměřených limatických pomínek, vše co je potřeba 

k udržení života 

- potřeby jistoty a bezpečí znamenají zajištění a uchování existence i do budoucna, 

neexistence nebezpečí nebo ohrožení 

- sounáležitost (láska, přátelství) představují potřebu začlenit se do nějaké skupiny, 

většího celku a také dobrých vztahů s ostatními lidmi 

- potřeby uznání a ocenění obsahují sebeocenění, respekt a uznání osoby ze strany 

ostatních. 

- Sebeaktualizace je realizace potenciálu jedince Maslowovými slovy „být více a více 

sám sebou, stát se vším čím je člověk schopen se stát“, realizovat všechny své 

schopnosti a talent 

 

                                                 
9 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
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Obr. č.2.4.2  hierarchie potřeb dle Maslowa  Pramen: Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi. Vydání:Vyd. 5. 
Brno : Computer Press, 2008. str.41s (brož.) 
 

 

 

Potřeby jsou podle Maslowa uspořádány hierarchicky tj. od nejnižších po nejvyšší. 

S uspokojením jedné potřeby její význam klesá a nastupuje další, vyšší úroveň. Aby se tedy 

mohla vyskytnout určitá potřeba, musí být nejdřív uspokojeny všechny potřeby, které ji 

v hierarchii předcházejí. Člověk je neustále motivován.10 

 

K tomu aby firma dosáhla uspokojení potřeb pracovníků, je třeba využít jednotlivých úrovní 

Maslowowa systému: 

 

                                                 
10 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
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Tabulka. Č. 2.4.2 Pramen: Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi. Vydání:Vyd. 5. Brno : Computer Press, 
2008. str 42. (brož.) 
 

2.5. Faktory demotivace 

 

Pokud se člověk snaží uspokojit svou potřebu a postaví se mu do cesty nepřekonatelná 

překážka, nastává frustrace. K frustraci dochází, když pracovník nedostane odměnu kterou 

očekával, když dojde k pokažení práce nebo když mu vedoucí nedá dovolenou na kterou se 

těšil. Neuspokojením potřeby vzniká frustrace. Motivační energie zůstává nahromaděna a 

nevybita. Lidé pak reagují na frustraci různým způsobem11: 

 

- zesilují své úsilí, aby překážku odstranili 

- vzdávají se svého záměru (únik) 

- vybíjejí potlačenou energii násilím (agrese) 

- hledají náhradní cíle (sublimace) 

- sami sebe přesvědčují, že cíl, o který usilovali, nestojí za to a že je vlastně dobře, že ho 

nedosáhli 

- vracejí se k vývojově nižším způsobům uspokojení (regrese) 

 

                                                 
11 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
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Uvedené případy, snad až na první případ jsou nežádoucí pro firmu.Faktory vedoucí ke 

vzniku těchto nežádoucích demotivací pracovníků jsou následující12: 

- nevšímavost vedoucího k dobrým pracovním výsledkům 

- nevšímavost vedoucího k chybám a nedostatkům 

- chaos nebo špatná organizace práce 

- nespravedlivé odměňování 

- nezasloužená pochvala jiného pracovníka 

- nezasloužená kritika 

- hrubé jednání nebo zesměšňování 

- pokažení dobré práce na jiném pracovišti 

- nezájem o nápady podřízených 

- neochota vedoucího zabývat se pracovními problémy podřízených 

- přílišné zasahování vedoucího do pravomoci podřízených 

- nepotrestaný podvod nebo jiná krádež ze strany jiných pracovníků 

- nedostatek práce, materiálu, nástrojů atd. 

 

2.6. Podmínky pro dosažení pracovního úsilí – průběh motivace 

 

Teorie motivace, které jsem doposud ve své práci zmiňoval  doposud hledali odpověď 

na otázku „Proč?“ Hledali příčiny lidského chování – motivy nebo potřeby – a zkoumaly, jaké 

jsou vztahy mezi těmito příčinami. Nyní se zaměříme na to, „jak“ probíhá proces pracovní 

motivace. Jakým způsobem lze dosáhnout toho, aby člověk zvýšil své úsilí.  

Podle teorie očekávání Victora Vrooma je k tomu, aby pracovník vyvinul úsilí, třeba splnit tři 

podmínky13: 

 

- jeho úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem 

 

 

                                                 
12 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
 
13 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
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Práce která je zbytečná, nepřináší žádný výsledek, nebo u níž lze takový výsledek těžko 

očekávat, se sotva setká se zájmem a osobním nasazením pracovníka. Nikdo nedělá rád 

nesmyslnou práci. Práce musí dávat předpoklad příslušného efektu, teprve pak vyvolá snahu. 

 

- výsledek jeho činnosti musí být následován odměnou 

 

 

Zůstane-li výsledek práce nepovšimnut, opět to znamená mizivé úsilí ze strany 

pracovníka.\pracovník může vykonávat svou práci velmi slušně, avšak nedostatek 

odpovídající odměny ho bude stejně nemotivovat. Výsledek práce musí být následován 

odměnou. 

 

- člověk musí o odměnu stát 

 

 

To že pro různé lidi jsou prioritní různé motivy jsem již ve své práci zmiňoval. Pro někoho 

jde o peníze jiný požaduje uznání. Význam určitého typu odměny nazýváme valence14. Pro 

někoho mají vysokou valenci peníze, pro jiného například uznání.  

2.7. Stimulace  pracovního výkonu 

 

Skutečnost, že motivace je jediným faktorem ovlivňující výkon pracovníka je často 

velice rozšířen. Existuji však další faktory, které ovlivňují pracovní výkon. Jsou jimi 

například schopnosti, vědomosti a dovednosti člověka, určující jeho kvalifikační potenciál. 

Dále pak se zde projevují i jiné, vnější faktory, za kterých se pracuje např. technické 

vybavení, používaná technologie, mikroklimatické podmínky, konkrétní psychický a fyzický 

stav pracovníka. 

Pro pracovní proces je podle E. Bedrnové a I. Nového15 nezbytné dosahování dlouhodobého 

výkonu v průběhu celého pracovního procesu, nikoliv jen v koncentrované podobě a časově 

ohraničené situaci. 

                                                 
14 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
 
15 ( Bedrnová, E., Nový, I. A kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press 2002, s. 279-283) 
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Je potřeba aby pro tyto procesy byly stanoveny normy. Výše norem však neodpovídá 

výkonnosti nejlepších ani nejhorších pracovníků. Pracovníci, jejichž předpoklady pro práci 

jsou výrazně lepší než-li stanovené normy, ztrácí po čase motivaci, protože jim ke splnění 

úkolu stačí relativně málo úsilí. Naopak pracovníci, jejichž předpoklady pro práci jsou 

výrazně horší, musejí vynakládají mnohem větší úsilí, při snaze splnit úkol. 

 

Proto je v podniku důležité stanovit16: 

 

- normy pracovního výkonu (lze i individualizovat) 

 

- vybírat jen pracovníky s přiměřenými kvalifikačními předpoklady 

 

- průběžně stimulovat motivaci těchto pracovníků 

 

 

Stimulování pracovní motivace, tj. potřebou zvyšovat pracovní motivaci pracovníků, zvyšovat 

kvalifikaci, se setkáváme ve většině případů a jedná se o nejdůležitější oblast práce s lidmi. 

Spokojenost zaměstnanců s prací je uváděna jako kritérium hodnocení personální politiky 

organizace.  Péče o pracovníky vyvolává u nich pocit, že na jejich práci podniku záleží, že je 

pro podnik důležitá, že ji oceňuje. V opačném případě, když nastane silná nespokojenost 

s pracovními podmínkami, pracovník si takovou situaci interpretuje jako nezájem ze strany 

vedení podniku o jeho práci, neúctu a podceňování jeho práce. Nejvýhodnější bývá když 

pracovníka uspokojuje samotný obsah jeho práce. Existuje zde přímá úměra: čím větší 

uspokojení, tím větší motivace k práci17. Tam kde pracovníky jednoznačně neuspokojuje 

samotný obsah práce mají vliv na zvyšování pracovní motivace následující podmínky práce18: 

 

- možnost pracovního postupu 

- mzda 

- kvalita a činnost vedoucího pracovníka 

- vlastnosti a jednání spolupracovníků 

                                                 
16 MILLEROVÁ-HAJEROVÁ L., HAJER M.: Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci 
 
17 MILLEROVÁ-HAJEROVÁ L., HAJER M.: Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci 
 
18 MILLEROVÁ-HAJEROVÁ L., HAJER M.: Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci 
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- v podniku uplatňovaný styl organizace práce a řízení 

- fyzické podmínky práce 

- péče podniku o pracovníky 

 

V podnikové praxi neexistuje žádný obecný faktor spokojenosti nebo nespokojenosti, který by 

jednoznačně ovlivňoval motivaci, Je nutná dobrá znalost podmínek spokojenosti pracovníků 

v organizaci a zejména dobrá znalost lidí která vedoucím umožňuje trefně působit na jejich 

motivaci pomocí stimulačních prostředků. 

 

2.7.1. Přehled stimulačních prostředků 

 

Podstatou simulace je záměrné ovlivňování lidského chování19. Účinnost takovéto 

stimulace závisí na tom zda-li je adresována přiměřeně ke svému příjemci. Je potřeba poznat 

motivační strukturu člověka kterého chceme ovlivňovat. Účinek stimulace závisí na vnitřním 

prostředí, na motivační struktuře a připravenosti přijmout podnět. Jen tak je možné „ušít“ 

motivaci na míru pracovníkům. 

Podnikové stimulační prostředky: 

- hmotná odměna 

- obsah práce 

- povzbuzování (neformální hodnocení) 

- atmosféra pracovní skupiny 

- identifikace s prací, profesí a podnikem 

- externí stimulační faktory 

2.8. Hodnocení pracovního výkonu 

 

Hodnocení pracovního výkonu je jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů v rukou 

vedoucího. Je-li systém hodnocení dobře připravený a podaří-li se získat kvalitní vedoucí 

pracovníky, může být velmi efektivní metodou řízení pracovního výkonu20. 

Hodnocení má význam pro podnik, pro vedoucího i pro hodnotícího pracovníka. Podnik 

využívá hodnocení pracovníků ke21: 

                                                 
19 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
 
20 Bláha J.,Mateiciuc A., Kaňáková Z., Personalistika pro malé a střední podniky ISBN 80-251-0374-9 str. 132  
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- zvýšení osobní výkonnosti jednotlivců 

- využití a rozvoj pracovníků 

- navrhování a plánování personálních záloh 

- zlepšení komunikace mezi vedoucími a pracovníky 

 

Hodnocení pracovního výkonu umožňuje vedoucím: 

- motivovat pracovníky k dosažení vyššího výkonu 

- vyjádřit názory na pracovníky, dávat pracovníkům zpětnou vazbu 

- pochopit zájmy a přání pracovníků, týkající se jejich dalšího rozvoje 

- rozvíjet přednosti pracovníků a eliminovat jejich slabé stránky 

- plánovat rozvojové aktivity 

- stanovovat spravedlivou mzdu 

 

Pracovník si z hodnocení odnáší: 

- ocenění vlastní práce a podnět k dalšímu úsilí 

- pohled a názor na vedoucího na svou práci 

- možnost prezentovat své potřeby a osobní cíle 

- příležitost k vyjádření svých osobních rozvojových nároků 

 

V praxi můžeme rozlišit čtyři úrovně hodnocení pracovníků22: 

 

- Každodenní styk: 

Vedoucí reaguje na úroveň práce, kterou jeho podřízení odvádějí. Toto hodnocení je častější 

než si běžně uvědomujeme. 

 

- Hodnocení při dosažení výsledků práce. 

Takové hodnocení provází zakončení dlouhodobých činností např. předání stavby. 

 

- Finanční hodnocení: 

                                                                                                                                                         
21: Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi. Vydání:Vyd. 5. Brno : Computer Press, 2008. str. 59  ISBN: 978-
80-251-2235-8 (brož.) 
22 : Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi. Vydání:Vyd. 5. Brno : Computer Press, 2008. str.60  ISBN: 978-
80-251-2235-8 (brož.) 
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Finanční hodnocení slouží se spravedlivému stanovení mzdy pracovníkovi. 

 

- Systematické hodnocení: 

Takové hodnocení provádějí firmy zpravidla proto, aby zvýšily účinnost stimulačního 

systému. Obvykle se hodnocení provádí v časových intervalech (čtvrtletní, půlroční roční). 

Často je toto hodnocení spjato s hodnotícím rozhovorem – povinností pohovořit si s vedoucím 

a zaznamenat vše na hodnotící formulář. 

 

- hodnocení 360º 

Takové hodnocení je založeno na principu zpětné vazby. Hodnotící pohovor se neděje jen 

mezi nadřízenými nebo liniovými pracovníky, ale napříč celou skupinou jejíchž podněty jsou 

anonymně zaznamenávány. Takové hodnocení může poskytnout zajímavé výsledky 

s ohledem na zpětnou vazbu. 

 

 

2.8.1. Kritéria hodnocení pracovníků 

 
Systematické hodnocení musí být postaveno na kritériích, která umožňují srovnávat výsledky 

pracovníků s požadovaným výkonem. 

Existují tři základní typy kritérií hodnocení23: 

 

a) ukazatele, kritéria objektivní, ukazatele jimiž jsou: 

- počet vyrobených výrobků 

- množství nedodělků 

- množství nehod a havárií 

- počet nebo objem získaných zakázek 

- hospodářské výsledky řízené jednotky 

 

Je-li to možné, dává se přednost kritériím objektivním. Ty však bývají často zkresleny řadou 

jiných faktorů, které nelze ovlivnit úsilím pracovníka. 

 

b) plnění úkolů 

                                                 
23 Bělohlávek, F.: Jak vést a motivovat lidi 
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jde zde zejména o úkoly, vyplývající z předchozího hodnocení. Zde je nutné na začátku jasně 

a přesně stanovit, jaký má být očekávaný výstup a podle toho hodnotit jeho plnění. 

 

c) osobní kvality 

Jedná se o subjektivní kritérium, která spočívají v hodnocení určité složky výkonu 

nadřízeným: 

- odbornost 

- vedení a motivování pracovníků 

- komunikace  

- pracovní nasazení 
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3. Charakteristika vybrané organizace 
 

 

3.1 Představení organizace 

 
Společnost Partners zahájila v červnu roku 2007 nabídku služeb finančního poradenství 

a zprostředkování finančních produktů na území České republiky s cílem stát se jednou z 

předních a dlouhodobě uznávaných společností finančního poradenství na českém trhu. Do 

obchodního rejstříku byla jako NOSTIMO, a.s. zapsána 23. srpna 2006. 

Od 18. července 2007 je, již pod názvem Partners For Life Planning, a.s., zapsána v 

obchodním rejstříku vedeném. Sídlo společnosti je v Praze 4, Stýblova 253/13, PSČ 149 00. 

Právní forma společnosti je akciová společnost 

 

 

3.2 Filosofie společnosti Partners24 

 

Filozofie Partners je založena na myšlence celoživotního partnerství klienta a finančního 

poradce. Dobrý finanční poradce by měl být člověk, na kterého se klient může dlouhodobě 

skutečně spolehnout, kterému lze věřit. Proto nám nejde o to udělat jeden individuální 

obchod, i kdyby byl sebevýhodnější. Mnohem důležitější je vytvořit si s klientem dlouhodobý 

vztah, založený na férovosti, otevřenosti a slušnosti.Zakladatele společnosti spojovala 

dlouholetá snaha o kultivaci finančního trhu a vytváření lepších podmínek pro rozvoj 

finančního poradenství. Tato snaha byla podtržena v květnu2008 vstupem Partners do AFIZU 

– Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, která je 

největší asociací, sdružující finančně-poradenské firmy. V Partners se rozhodli uvést do praxe 

společné představy o individuálním, objektivním a profesionálním finančním poradenství. 

Proto jsou základními pilíři filozofie společnosti důraz na slušnost a férovost při poskytování 

poradenských služeb, pečlivý výběr všech spolupracovníků a důraz na kvalitu informací, 

kterými poradci disponují. 

Poradenský trh dosud těžil z informační asymetrie – klienti finančních institucí neměli 

dostatek informací, podle nichž by mohli posoudit výhodnost či nevýhodnost doporučovaných 

finančních produktů či správnost navrhovaných řešení. Dobrá rada vychází z kvalitních 

                                                 
24 http://www.partners.cz/files/vyrocni_zprava_partners_2009.pdf 
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informací. Všichni  poradci společnosti Partners mají zajištěn špičkový servis silného 

analytického týmu. Všichni zároveň procházejí dlouhodobým systémem školení, seminářů a 

zkoušek. Centrální kontrolní mechanismy jsou navíc nastaveny tak, že narušení kvality služeb 

eliminují hned v zárodku. 

 

3.3 Představení činnosti společnosti Partners25 

 
Partners poskytuje svým poradcům i klientům nejaktuálnější informace z finančních trhů 

a dává k dispozici i další podklady 

pro kvalifikované rozhodování, a to v těchto oblastech: 

- Cestovní pojištění 

- Dotace z fondů EU a státního rozpočtu 

- Fondy životního cyklu 

- Havarijní pojištění 

- Hypoteční úvěry 

- Investiční úvěry pro firmy a podnikatele 

- Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva 

- Leasing 

- Otevřené podílové fondy 

- Penzijní připojištění se státním příspěvkem 

- Platební a kreditní karty 

- Podnikatelské úvěry 

- Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 

- Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Pojištění nákladů na veterinární léčbu 

- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

- Pojištění podnikatelských rizik 

- Pojištění právní ochrany 

- Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří 

- Překlenovací úvěry ze stavebního spoření 

- Spotřebitelské úvěry 

- Stavební spoření 

- Úvěry ze stavebního spoření 

                                                 
25 http://www.partners.cz/files/vyrocni_zprava_partners_2009.pdf 
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- Úrazové pojištění 

- Zdravotní připojištění 

- Životní pojištění 

 

 

Díky širokému portfoliu využili našich služeb i přední čeští zaměstnavatelé v rámci employee 

benefits. 

Oddělení zaměstnaneckých výhod zajišťuje následující činnosti: 

 

- školení celé sítě Partners v oblasti strategie a jednotlivých programů Partners 

Corporate Business, změn v legislativě a novinek našich obchodních partnerů v oblasti 

employee benefits 

- spolupráci s obchodními partnery při vytváření nových produktů speciálně pro firemní 

klientelu 

- tvorbu nabídek „šitých na míru“ našim klientům – zaměstnavatelům na základě jejich 

zadání včetně administrativy k případným výběrovým řízením 

- prezentaci nabídek managementu či kompetentním osobám ve firmách 

- následnou péči o zaměstnance a kontrolu servisu ve firmách 

 

3.4 Obchodní partneři společnosti Partners  

 
Společnost Partners vyvíjejí ve spolupráci s předními světovými finančními ústavy 

exkluzivní finanční produkty, jež mají poradci Partners k dispozici vedle běžně nabízených 

nástrojů. Jejich výraznou konkurenční výhodou jsou nižší poplatky a vyšší efektivita ve 

srovnání s jinými nabídkami na trhu. 

 

Obchodními partnery společnosti Partners v roce 2010 jsou aktuálně tyto společnosti:26 

 

a) společnosti poskytující penzijní připojištění 

- AEGON Penzijní fond, a.s. 

- AXA penzijní fond a.s. 

- ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s. 

                                                 
26 http://www.partners.cz/files/vyrocni_zprava_partners_2009.pdf 
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- ING Penzijní fond, a.s. 

- Penzijní fond České spořitelny, a.s. 

b) společnosti poskytující životní pojištění 

- AEGON Pojišťovna, a.s. 

- Aviva životní pojišťovna, a. s. 

- AXA životní pojišťovna a. s. 

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

- ČSOB Pojišťovna, a. s. 

- ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku 

- Pojišťovna České spořitelny, a.s. 

- Pojišťovna Slavia a.s. 

- Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. 

c) společnosti poskytující neživotní pojištění 

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

- AXA pojišťovna a.s. 

- ČSOB Pojišťovna, a. s. 

- Pojišťovna Slavia a.s. 

- Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku 

d) společnosti poskytující hypotéční a spotřebitelské úvěry 

- Česká spořitelna, a.s. 

- Hypoteční banka, a.s. 

- Komerční banka, a. s. 

- LBBW Bank CZ a.s. 

- UniCredit Bank Czech Republic a.s. 

- Volksbank CZ, a.s. 

e) společnosti poskytující stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření 

- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 

- Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

- Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 

f) společnosti poskytující leasingy a úvěry na auto 

- ESSOX s. r. o. 

g) společnosti zabývající se investicemi a spořicími účty 

- AXA investiční společnost a.s. 

- Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. 
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- CYRRUS, a.s. 

- HSBC Bank plc 

- ING Bank N.V., a.s. 

- Investiční společnost České spořitelny, a.s. 

- Pioneer investiční společnost, a.s. 

- REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. 

h) společnosti zabývající se získáváním dotací z EU a státního rozpočtu 

- Grant Help, s.r.o 

3.5. Organizační struktura 27 

 

Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary,jak 

vyplývají ze schváleného organizačního schématu společnosti: 

 

Úsek výkonného ředitele – Ing. Kateřina Palková, MBA 

Výkonný ředitel 

Sekretariát / recepce 

Úsek rozvoje a péče o klienty – Ing. Tomáš Prouza, MBA 

Oddělení právní a vnitřní kontroly 

Oddělení řízení lidských zdrojů 

Úsek strategie – Pavel Kohout 

Oddělení analýz a vývoje produktů 

Úsek marketingu – Ing. David Pokorný 

Oddělení marketingu a řízení distribuční sítě 

Úsek PR a komunikace – Jan Majer 

Oddělení komunikačních záležitostí 

Úsek Operations – Ing. Martin Vícha 

Oddělení administrace 

Oddělení IT/ IS 

Úsek vedení externích spolupracovníků a distribuci – Ing. Petr Borkovec 

Oddělení distribuce 

 

                                                 
27 http://www.partners.cz/files/vyrocni_zprava_partners_2009.pdf 
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Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními, jak vyplívají ze 

schváleného organizačního schématu společnosti. 

Organizační strukturu bych rád rozčlenil na dvě skupiny: 

 

 

- zaměstnanci společnosti Partners na centrále 

 

- externí spolupracovníci na základě mandátní smlouvy 

 

 

4. Analýza sou časného stavu ve spole čnosti Partners 
 

Jak jsem již zmínil, struktura zaměstnanců společnosti Partners se dá rozdělit na dvě 

skupiny. 

Zaměstnanci společnosti Partners působící na centrále v Praze a na externí spolupracovníky 

kteří působí v rámci celé České republiky.  

 

- centrála společnosti Partners 

centrála společnosti funguje jako centrální mozek organizace, kde se formují klíčové strategie 

směřování společnosti. Jde především o oblasti: 

Public relations které: 

 

- Činí Strategická rozhodnutí v oblasti komunikace a PR 

- Zprostředkovává informací médiím 

- Připravuje tiskové zprávy 

- Spravuje Web a časopis JsmePartners 

 

Oddělení strategie které: 

 

- Vybírá, respektive konstruuje produkty (spolupráce s PMC, obchodní oddělení) 

- zajišťuje školení sítě v oblasti finanční a investiční gramotnosti 

- řeší individuální konzultační služby pro síť (spolupráce s inv. spol. Pioneer) 

-stará se o Externí komunikace, publikační činnost a P.R. (spolupráce s marketingovým 
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oddělením, Finančním magazínem a externími médii) 

-nastavuje strategický rozvoj  

Oddělení operations které: 

 

-zpracovává vstupní dokumentace klientů 

-řeší intervencí obchodních partnerů (reklamace obchodních partnerů) 

-řešení reklamací poradců 

Právní oddělení které: 

-řeší zákonnost, Etický výbor řeší slušnost a poctivost 

-řeší nastavení obecných pravidel (Etický kodex, přebírání klientů) 

-řešení konkrétní problémy (stížnosti klientů, špatné chování, nevýhodné smlouvy) 

 

 

Marketingové oddělení které: 

 

-řeší  Propagační činnost 

 

 

Obchodní oddělení které: 

-řeší komunikaci s obchodními partnery 

-zajišťuje kompletní proces vzniku každého nového produktu. 

-schvalování navazování nových spoluprácí 

-tvorbu nových projektů 

 

 

 

Ve své bakalářské práci bych se chtěl zaměřit i na analýzu motivace externích 

spolupracovníků společnosti Partners. Důvodem zvolení tohoto zaměření mé bakalářské práce 

je především skutečnost, že jako externí spolupracovník společnosti Partners působím a mohu 

tak přispět svými osobními zkušenostmi ke zpracování dané tématiky.  Vztahy mezi 

jednotlivými spolupracovníky a vedením společnosti jsou utvářeny na základě mandátní 

smlouvy. 
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Tento princip shledávám v poslední době jako velice rozšířený způsob formy zaměstnání 

nejenom v právě zmiňovaném nebankovním sektoru ve kterém společnost Partners působí, ale 

i v ostatních sektorech. 

Pojem  „vedoucí“, „nadřízený“, „podřízený“, nepůsobí ve  smyslu zákoníku práce či jiných 

pracovněprávních předpisů, neboť vztahy mezi  společností Partners a jejími externími 

pracovníky je utvářena na základě mandátní smlouvy. Mandatáři a mandant, jakož i vztahy 

mezi jednotlivými mandatáři mandanta navzájem, nemají povahu žádného z 

pracovněprávních či obdobných vztahů. Vždy se jedná o vztahy mezi samostatnými 

podnikateli podnikajícími samostatně na vlastní účet a na svou odpovědnost za účelem 

dosažení svého vlastního zisku.  

Společnost Partners vytváří pracovní podmínky pro efektivní práci externích 

spolupracovníků. Mezi mandatáři navzájem není nikdy vztah nadřízenosti a podřízenosti ve 

smyslu pracovněprávních předpisů. Mandant neurčuje mandatářům pracovní náplň ani 

pracovní dobu. Vyjma případů výslovně ujednaných nehradí mandant mandatářům náklady, 

které jim v souvislosti s výkonem jejich činnosti vzniknou. Totéž platí i o vztahu mezi 

mandatáři navzájem. 

 

 

4.1. Pilíře motivace ve společnosti Partners: 

 

Společnost Partners klade vysoký důraz na profesionalitu svých zaměstnanců a 

externích spolupracovníků . 

Kariérový plán společnosti Partners patří ke stěžejním dokumentům, které slouží pro 

vnitropodnikové účely. Kariérový plán určuje: 

 

- Minimální aktivní činnost:  

 

Pojem minimální aktivní činnost znamená minimální produkci poradce, za plovoucí kvartál, v 

případě vedoucího za kalendářní kvartál. Dodržení minimální aktivní činnosti je podmínkou 

pro setrvání poradce na příslušném stupni. Základem hodnocení je centrálou společnosti a 

příslušným obchodním partnerem přijatá a natypovaná brutto produkce, přičemž:  

Existuje provizní listina, která detailně upravuje vznik a zánik nároku na brutto provizi u 

konkrétního produktu či obchodního partnera, s ohledem na pozici v rámci kariérového plánu, 
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a ze které je možné spočítat předpokládanou výši očekávané finanční odměny (provize) za 

realizované produktové smlouvy a počet brutto bankovních jednotek získaných za 

zrealizovanou produktovou smlouvu. Pro každého obchodního partnera je určena 

jedna provizní listina, jež obsahuje všechny produkty, které je možné u daného obchodního 

partnera zprostředkovat, a výpočet finanční odměny a počtu brutto bankovních jednotek. 

Provizní listina také obsahuje podmínky vzniku a zániku nároku na provizi a podmínky 

zprostředkování konkrétní produktové smlouvy 

 

Osobní výkon (OV) = vlastní produkce, tedy uskutečněný obchod osobně vyprodukovaný 

poradcem či vedoucím  

Skupinová produkce = uskutečněný obchod vyprodukovaný poradcem i skupinou dohromady  

Následující přehled stanovuje minima pro činnost poradců na jednotlivých pozicích:  

C – Consultant  

600 BJ/čtvrtletí a získání registrací podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele a vázaného 

zástupce u ČNB do šesti měsíců od prvního povýšení na stupeň C  

SC – Senior Consultant  

750 BJ/čtvrtletí  

M1 – Team Manager  

2 250 BJ/čtvrtletí skupinové produkce, z toho 450 BJ OV  

M2 – Executive Manager  

6 750 BJ/čtvrtletí skupinové produkce  

M3 – Senior Manager  

11 250 BJ/čtvrtletí skupinové produkce  

D1 – Director  

22 500 BJ/čtvrtletí skupinové produkce  

D2 – Senior Director  

56 250 BJ/čtvrtletí skupinové produkce  

D3 – Partner  

112 500 BJ/čtvrtletí skupinové produkce 
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- Postup na vyšší pozici: 

 

 

 Každý poradce má nárok na příslušný postup, splní-li všechny podmínky uvedené v 

kariérovém plánu. Kariérový plán je založen na principu výkonnosti. Základem hodnocení je 

centrálou společnosti a příslušným obchodním partnerem přijatá a natypovaná brutto 

produkce. Za nadprůměrnou vlastní produkci v konkrétním produkčním měsíci je na všech 

pozicích vyplácen bonus centrálou společnosti za celou měsíční produkci v měsíci, kdy byla 

kritéria splněna, bez vlivu na rozdílovou provizi pro nadřízeného vedoucího. Společnost má 

právo kritéria pro obdržení bonusu změnit, a to tak, aby kritérium korespondovalo s 

průměrnou produkcí na poradce v celé společnosti a bonus tak vždy obdrželi poradci s 

nadprůměrnou vlastní produkcí (125 %, respektive 250 % průměrné produkce na poradce). 

Poradce může o bonus přijít, pokud bude zjevné, že kumuluje produkci dvou měsíců do 

jednoho měsíce nebo v případě, kdy jeho proplacenost za posledních 9 měsíců (bez 

posledních tří měsíců) klesne pod 70 % BJ. Ke kontrole proplacenosti dochází vždy po 

prvním datu fixace provizí v měsíci. 

 

- Přesun na nižší pozici 

 

Pokud poradce na pozici Consultant nebo Senior Consultant:  

- nesplní za tři měsíce po sobě jdoucí ("plovoucí kvartál") objem minimální aktivní činnosti 

dle části E. Minimální aktivní činnost a zároveň za šest po sobě jdoucích měsíců nesplní 

alespoň dvojnásobek objemu minimální aktivní činnosti dle části E. Minimální aktivní 

činnost,  

- nebo do šesti měsíců od povýšení na stupeň C nezíská registrace podřízeného pojišťovacího 

zprostředkovatele a vázaného zástupce u ČNB,  

dojde od následujícího měsíce automaticky k jeho přesunu na pozici, ze které byl naposledy 

povýšen. K přesunu na nižší pozici může dojít i v případě, kdy jeho proplacenost za 

posledních devět měsíců (bez posledních tří měsíců) klesne pod 70 % BJ. Ke kontrole 

proplacenosti dochází vždy po prvním datu fixace provizí v měsíci. 

 

 

 



 34 

-Personální jednotky:  

 

Každá pozice podle kariérového plánu je ohodnocena určitým počtem personálních bodů, a to 

následovně:  

C – Consultant 1 bod  

SC – Senior Consultant 1 bod  

VIP – VIP Consultant 1 bod  

M1 – Team Manager 5 bodů  

M2 – Executive Manager 7 bodů  

M3 – Senior Manager 10 bodů  

D1 – Director 15 bodů  

D2 – Senior Director 20 bodů  

Tyto personální body mají vliv na celkovou výši odměn dle systému odměňování ve 

společnosti. 

 

- Kritéria postupu:  

 

Následující podmínky jsou předpokladem pro povýšení do příslušné pozice.  

Trainee/Tipař  

- úspěšné absolvování centrální supervize (písemný test i ústní část)  

- začátek činnosti u společnosti, zkušební pozice zahrnující základní zaškolovací cyklus, 

zapracování a získání registrací  

Consultant  

- 600 BJ za plovoucí kvartál  

- 400 BJ vlastní historické produkce pro první povýšení  

- získání registrace podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele u ČNB  

Senior Consultant  

- 750 BJ za plovoucí kvartál  

- 4 000 BJ vlastní historické produkce pro první povýšení  

- získání registrace vázaného zástupce u ČNB  

M1 – Team Manager  

- 2 000 BJ vlastní historické produkce  

- 3 000 BJ skupinové produkce za čtvrtletí, z toho 450 BJ osobního výkonu  

- 3 personální body ke dni povýšení  
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- získání registrace podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele a vázaného zástupce u ČNB  

M2 – Executive Manager  

- 3 000 BJ vlastní historické produkce  

- 9 000 BJ skupinové produkce za čtvrtletí, z toho 450 BJ osobního výkonu  

- 6 personálních bodů po dobu předcházejícího kalendářního čtvrtletí  

M3 – Senior Manager  

- 4 000 BJ vlastní historické produkce  

- 15 000 BJ skupinové produkce za čtvrtletí  

- 18 personálních bodů po dobu předcházejícího kalendářního čtvrtletí  

D1 – Director  

- 5 000 BJ vlastní historické produkce  

- 30 000 BJ skupinové produkce za čtvrtletí  

- 30 personálních bodů po dobu předcházejícího kalendářního čtvrtletí Kariérový plán 

Partners stránka 9 z 9  

D2 – Senior Director  

- 75 000 BJ skupinové produkce za čtvrtletí  

- 42 personálních bodů po dobu předcházejícího kalendářního čtvrtletí  

D3 – Partner  

- 150 000 BJ skupinové produkce za čtvrtletí  

 

- Benefity pro spolupracovníky 

 

Společnost partners nabízí pro své spolupracovníky celou řadu benefitů v rámci společnosti 

partners. Mezi nejčastější benefity ve společnosti patří: 

 

- podpora při budování klientských center (až 500.000 kč jednorázově) 

- spolupráce se shell  

- spolupráce s mobilními operátory ( t-mobile zvýhodněné tarify pro spolupracovníky) 

- spolupráce se společností G-car (zvýhodněný nákup osobních automobilů) 

- Partners hypotéka 

- Partners konto pro poradce 

- akciový program pro managery 

- manažerská smlouva 

- akciový podíl pro manažery 
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- Motivační soutěže pro spolupracovníky: 

 

Filozofie společnosti „finanční poradenství jinak“ se v mnohém odráží i při sestavování 

podnikových motivačních soutěží do kterých se pravidelně hlásí všichni spolupracovníci 

společnosti Partners. Snaha odlišit se od ostatních dominuje i při sestavování hodnotných cen 

pro výherce. Vedení společnosti poměrně silně chápe potřeby svých spolupracovníků a 

poskytuje jim vhodné příležitosti ke splnění jejich motivů. Nejčastější formy soutěží spočívají 

v tzv. „překonání sama sebe“. Pro vysvětlení jedná se o situace, kdy je pro dosažení 

vytyčeného cíle např. dosažení výkonnostního limitu z minulého roku, stanovena odměna. 

Častou formou odměny je možnost zúčastnit se atraktivního pobytu v cizině či tuzemsku. 

Příklady : 

 

- Nepál 2010:  

 

Do slosování o zájezd pro dvě osoby (výherce + jeho partner) budou zařazeni všichni poradci 

Partners, kteří za období únor a březen 2010 uzavřou smlouvy za více než 800 BJ, a to na 

minimálně 20 smlouvách. Do soutěže se započítávají jen smlouvy, které budou odevzdány na 

centrálu společnosti Partners nejpozději do 20.3.2010 (včetně). Výherce poletí na dvoutýdenní 

pobyt do Nepálu. 

 

- Mexiko 2009: 

 

Patnáct z poradců, kteří za období duben – květen 2009 a za období červen – červenec 

2008 dosáhnou výkonnostního limitu, stanoveného na základě výkonů z přelomu minulého a 

letošního roku, pojede v říjnu 2009 na Partners Trip do Mexika.  

 

- Motivační program Leaders Club: 

 

Motivační program Leaders Club vznikl jako snaha podpořit a odměnit růst a kvalitní práci 

vedoucích pracovníků na všech úrovních.V rámci programu Leaders Club je manažer 

odměněn za dvě významné aktivity vedoucí k růstu jeho týmu, profesního postupu i růstu celé 

společnosti. První hodnocenou aktivitou vedoucích pracovníků je nábor, výběr a kvalitní 

příprava nových poradců přímo vedených příslušným manažerem. Tyto aktivity jsou 

hodnoceny i v kontextu růstu jeho přímo vedeného týmu či růstu celé jeho skupiny, aby 
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nedocházelo k tomu, že se pravidelně bude nominovat vedoucí za obrat stále stejných 

poradců, kteří nerostou výkonově ani v kariéře. 

Druhou hodnocenou aktivitou je pak práce s novými vedoucími na pozici Team Manager. Ta 

je první manažerskou pozicí a je považována za přípravnou. Je to pozice, kdy se manažer učí 

být dobrý vedoucím. Je to také velmi náročné období, kdy se poradce snaží skloubit práci 

manažera a práci s klientelou. Z těchto důvodů je velmi důležitá role nadřízeného manažera či 

ředitele. Jeho podpora, pomoc při vedení a role kouče by měla vést k nastartování 

dlouhodobého a stabilního růstu týmu i obratu daného Team Managera.   

Obě tyto aktivity také vedou k naplnění strategických cílů společnosti Partners: zvýšení 

dostupnosti kvalitního finančního poradenství na českém finančním trhu. 

 

 4.2 Použité metody šetření 

 

Pro svou  bakalářské práci jsem  použil metodu  metoda dotazníkového šetření. 

Prostřednictvím dotazníku, který jsem vytvořil v aplikaci Gogole spreadsheet, jsem se snažil 

oslovit co největší počet respondentů. Výhodou a to nespornou, která vznikla na základě 

online dotazníku spatřuji v jeho jednoduchosti vyplnění respondenta a v jeho naprosté 

nezávislosti na času vyplnění i místě vyplnění. Aplikace Gogole spreadsheet umožňuje též 

rychlou analýzu sebraných dat a jejich následné vyhodnocení.Úvodní oslovení v dotazníku 

má respondenta motivovat k pravdivému vyplnění a zároveň poskytuje ukazuje postup při 

vyplňování. Otázky, které jsem použil jsou uzavřené, jednoduché,srozumitelné a lze na ně 

jednoduše odpovědět. Jedna otázka je otevřená pro připomínky a návrhy. Jak jsem již zmínil, 

respondenti pracovali s časovou nezávislostí, tudíž si mohli odpovědi dobře promyslet..  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit spokojenost dotazovaných spolupracovníků 

s ohodnocením jejich práce, s pracovním prostředím, s kolektivem, se vztahem nadřízených a 

svých kolegů v rámci celé organizace. 
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4.3 Vyhodnocení dotazníků: 

 

Společnost Partners působí na území celé české republiky. Její personální strukturu jsem 

rozdělil na dvě skupiny. Zaměstnanci společnosti Partners, ti kteří přímo pracují pro 

společnost Partners a sídlí především na centrále společnosti Partners v Praze. Tam jsem 

směřoval svůj elektronický dotazník.  

Druhý, dotazník jsem rozšířil pomocí interního systému společnosti Partners mezi externí 

poradce pracující na základě mandátní smlouvy. Záměrně jsem pokládal totožné otázky 

s cílem  zmapovat motivaci zaměstnanců společnosti Partners a porovnat ji s motivací 

externích spolupracovníku společnosti Partners.  

Dotazníky, které mi elektronickou podobou přišly jsem následně vyhodnotil a dospěl 

k následujícím zjištěním: 

 

 

Otázka č.1: Pohlaví 

 

  
Graf 4.3.1 Pohlaví (zaměstnanci centrály)         Graf  4.3.2 Pohlaví (externí spolupracovníci) 

 

Muž   63%                                                 Muž    72 %  

Žena  38%                                                 Žena    28% 

 

Z dotazníkového průzkumu vyšlo najevo, že demografické složení zaměstnanců a externích 

pracovníků je přibližně podobné na obou úsecích společnosti. Z celkového počtu vyplněných 

dotazníků na centrále vyplývá že v místě pracuje převážná většina mužů  63%  rovnající se 

deseti vyplněným dotazníkům a 38% žen což lze přepočíst na 6 žen které dotazník vyplnily.  

Obdobná demografická struktura je i na úseku externích zaměstnanců-poradců. V tomto 

případě je celkový demografický rozdíl poněkud větší. Většina poradců  a managerů 72% jsou 

muži. 72 procent zastupuje 26 vyplněných dotazníků právě muži. Zbylou část představují 

ženy v počtu 10, 28%. 
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Otázka č.2: Věk 

 

 

  
Graf 4.3.3 Věk (zaměstnanci centrály)                 Graf 4.3.4 Věk (externí spolupracovníci) 

 

 

 

do 20ti let 13%                                                      do 20ti let 6% 

21-30 let 63%                                                        21-30 let 53% 

31-40 let 25%                                                        31-40 let 28% 

41 a více 0%                                                          41 a více 14% 

 

Věková struktura respondentů se nejvíce rozkládala ve skupině 21-30 let a dále pak 31-40 let. 

Zaujalo mě, že na centrále nepůsobí nikdo starší 41 let. Mezi externími spolupracovníky, kteří 

vyplnily dotazník v počtu 36 se nacházelo 14% poradců a managerů starších 41 let. 

 

 

Otázka č.3: Pozice ve firmě: 

 

                 
Graf 4.3.5 Pozice ve firmě (zaměstnanci centrály)               Graf 4.3.6 Pozice ve firmě (externí 

spolupracovníci) 
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-Úsek vedení externích spolupracovníků  

a distribuci 13% 

-Úsek Operations 25%                                           -Consultant 50% 

-Úsek marketingu13%                                           - Senior konsultant 39%      

-Úsek PR a komunikace 25%                                - Team Manager 8% 

-Úsek strategie13%                                                - Executive Manager 3% 

-Úsek rozvoje a péče o klienty 6%                        -Senior manager 0% 

-Úsek výkonného ředitele 0%                                -Director 0% 

                                                                               - Senior direktor 0% 

 

Respondenti z řad zaměstnanců nejčastěji působí na úseku operations, který mimo jiné 

zahrnuje pracoviště IT, dále pak úsek PR a komunikace. Bohužel se mi dle vyplněných 

formulářů nepodařilo zaznamenat žádného pracovníka z úseku výkonného ředitelství. 

Naproti tomu respondenti jenž vyplňovali můj dotazník a působí jako externí  poradci a 

manageři byli zastoupeni ve většině z řad řadových konsultantů 50% nebo senior konsultantů 

39%. Opět se mi nepodařilo dotazníkem oslovit žádného z vyšších ředitelů nebo senior 

manažerů. Tuto situaci připisuji skutečnosti ze tito lidé jsou vysoce pracovně vytíženi a tak 

příležitost vyplnit dotazník nevyužili. 

 

 

Otázka č.4: Doba působení ve firmě: 

 

       
Graf  4.3.7 Doba působení ve firmě (zaměstnanci             Graf 4.3.8 Doba působení ve firmě      

                 centrály)                                                               (externí spolupracovníci) 

 

do jednoho měsíce 0%                                                 do jednoho měsíce 3% 

do tří měsíců 6%                                                          do tří měsíců 11% 
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do půl roku 13%                                                           do půl roku 28% 

jeden rok 31%                                                              jeden rok 22% 

více než jeden rok 50%                                                více než jeden rok 33% 

 

Výrazné rozdíly mezi oběma tábory, zaměstnanci a externími spolupracovníky nastávají 

v otázce délky jejich působení ve firmě. Na centrále, kde působí zaměstnanci společnosti 

partners drtivá většina, v součtu 81% respondentů, působí jeden rok a déle, ve srovnání 

s externími spolupracovníky 55%. To připisuji rozdílnému zaměření jejich práce a vyšší 

„úmrtností“ v pozicích externích spolupracovníků. 

   

Otázka č.5: Dosažené vzdělání: 

 

       
Graf 4.3.9 Dosažené vzdělání (zaměstnanci centrály)            Graf  4.3.10 Dosažené vzdělání  

                                                                                                  (externí spolupracovníci) 

Středoškolské 35%                                                        Středoškolské 47% 

vysokoškolské bakalářské 6%                                      vysokoškolské bakalářské 25% 

vysokoškolské magisterské 59%                                  vysokoškolské magisterské 28% 

vyšší odborné 0%                                                          vyšší odborné 0% 

 

Mezi zaměstnanci společnosti Partners převažuje vysokoškolské magisterské a středoškolské 

vzdělání. Podobně je tomu tak i v případě externích spolupracovníků. 
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Otázka č.6: Informovanost o pokynech, směrnicích a standardech vydaných vedením 

společnosti Partners hodnotíte jako: 

 

       
Graf 4.3.11 Informovanost o pokynech a směrnicích        Graf 4.3.12 Informovanost o pokynech a 

(zaměstnanci na centrále)                                                  směrnicích (externí spolupracovníci) 

 

Dobrou 47%                                                         Dobrou 39% 

Vynikající 35%                                                    Vynikající 42% 

Slabou  6%                                                           Slabou 14 % 

Špatnou 0%                                                          Špatnou 0% 

velice špatnou 6%                                                Velice špatnou 3% 

 

Zaměstnanci společnosti Partners mají dobrou, nebo vynikající informovanost o pokynech a 

směrnicích vydaných vedením společnosti. Avšak co mě zaujalo, jeden respondent 

z celkového počtu 16 uvedl, že jeho informovanost o pokynech a směrnicích je velice špatná. 

Obdobná situace panuje i na úseku externích spolupracovníků. 

 

 

Otázka č.7: Jste spokojen/a se svým platovým ohodnocením: 

 

       
Graf 4.3. 13 Spokojenost s platovým ohodnocením       Graf  4.3. 14 Spokojenost s platovým  

 (zaměstnanci na centrále)                                             ohodnocením (externí spolupracovníci) 

                                                                                     

ano je dostatečné 29%                                                ano je dostatečné 31% 
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ano je výborné 59%                                                    ano je výborné 56% 

ne je nedostatečné 6%                                                ne je nedostatečné 10% 

je špatné 6%                                                               je špatné 3% 

 

Na otázku jak jsou respondenti spokojeni se svým platovým ohodnocením jich v obou 

případech drtivá většina, na centrále 88% a mezi spolupracovníky 87%  uvedlo, že jsou 

výborně, anebo dostatečně spokojeni se svým platovým ohodnocením. Nebývá obvyklé aby 

takové procento firemních respondentů bylo se mzdovým ohodnocením spokojeno. Firma by 

měla udržovat takto příznivou mzdovou politiku. 

 

 

Otázka č.8: co vás nejvíce motivuje k práci: 

 

     
Graf 4.3. 15 Co vás nejvíc motivuje                         Graf  4.3. 16 Co vás nejvíc motivuje 

(zaměstnanci na centrále)                                       (externí spolupracovníci) 

 

vysoká mzda 53%                                                   Vysoká mzda 53% 

dobré vztahy na pracovišti a                                   Dobré vztahy na pracovišti a vysoká úroveň 

vysoká úroveň vnitropodnikové kultury 12%        vnitropodnikové kultury 8% 

možnost profesního růstu 24%                               Možnost profesního růstu 25 % 

možnost seberealizace 12%                                    Možnost seberealizace 14% 

Ostatní 0%                                                              Ostatní 0% 

 

Při otázce čím jsou zaměstnanci nejvíce motivováni se objevili v obou sledovaných skupinách 

poměrně stejné procentuální zastoupení odpovědí. Vysoká mzda motivuje nejvíce jak 

zaměstnance z centrály společnosti Partners tak i externí spolupracovníky 53%. Tyto motivy 

jsou následovány možností profesního růstu a možností seberealizace. 
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Otázka č9: Jste spokojen s image společnosti Partners: 

 

      
Graf  4.3. 17 Spokojenost s image společnosti           Graf  4.3. 18 Spokojenost s image společnosti 

(zaměstnanci na centrále)                                        (externí spolupracovníci) 

   

ano nadmíru 29%                                                     ano nadmíru 47% 

je dostatečná 53%                                                    je dostatečná 42% 

je nedostatečná 12%                                                je nedostatečná 8% 

je špatná 6%                                                            je špatná 3% 

 

Drtivá většina zaměstnanců na centrále v součtu 82% a 89% mezi externími poradci a 

manažery je spokojena s image značky Partners. Svědčí to o tom že společnost Partners na 

své zaměstnance působí dojmem moderní a perspektivní společnosti což má vliv na jejich 

pracovní motivaci. 

 

 

Otázka č.10: Jste v rámci společnosti Partners postihováni za špatně odvedenou práci: 

 

      
Graf 4.3.19 Jste v rámci společnosti Partners         Graf 4.3.20 Jste v rámci společnosti Partners  

postihováni za spatnou práci (zaměstnanci          postihováni za špatnou práci (externí spolupr 

na centrále)                                                              acovníci) 

 

ano často 29%                                                            ano často 44% 

ne nikdy 29%                                                              ne nikdy 25% 

ano zřídka 41%                                                          ano zřídka 31% 
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Zhruba jedna třetina respondentů uvedla, že nikdy nebyli postihováni za špatně odvedenou 

práci. Svědčí to o tom, že společnost má dobře rozvinutý systém pokut a senkcí jak vůči 

zaměstnancům tak externím spolupracovníkům 

 

 

Otázka č.11: Má snahu vás váš vedoucí chválit: 

 

      
Graf 4.3.21 Má snahu vás váš vedoucí chválit         Graf 4.3.22 Má snahu vás váš vedoucí chválit 

(zaměstnanci na centrále)                                        (externí spolupracovníci) 

 

ano často 12%                                                                ano často 28% 

ano někdy 71%                                                              ano někdy 47%   

jen občas 12%                                                                jen občas 22% 

nikdy 5%                                                                        nikdy 3% 

Pochvalu, atˇuž někdy nebo často obdrží 95% všech respondentů zaměstnanců společnosti 

Partners. U poradců je procentuelní vyjádření ještě vyšší, 97%. Je to dáno tím, že ve 

společnosti funguje vysoká angažovanost pracovníků, kteří podporují týmová duch.  

 

 

Otázka č.12: Jakou formu postihu volí váš vedoucí: 

 

      
Graf 4.3. 23 Jakou formu postihu volí váš vedoucí   Graf  4.3.24 Jakou formu postihu volí váš          

(zaměstnanci na centrále)                                           vedoucí (externí spolupracovníci) 

 

Peněžní 35%                                                        Peněžní 61% 

Ostatní 65%                                                         Ostatní 39% 
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Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento může vzrůst na 

více než 100 %. 

 

Zaměstnanci jsou postihováni v převážné většině slovně. Z dotazníků, které jsem obdržel 

vychází najevo že slovní napomenutí, vyslovení výtky dominuje. U poradců naopak převažuje 

finanční sankce. 

 

Otázka č.13: Poskytne vám váš nadřízený pomoc, pro vykonání dobré práce: 

 

      
Graf 4.3.25 Poskytne vám váš nadřízený pomoc,              Graf. 4.3.26 Poskytne vám váš nadřízený    

pro vykonání dobré práce (zaměstnanci na                     pomoc pro vykonání dobré práce (externí spo 

 centrále)                                                                              lupracovníci) 

              

ano vždy  41%                                                        Ano vždy 47% 

méně často 29%                                                      Méně často 31% 

nikdy 6%                                                                 Nikdy 3% 

ano 24%                                                                  Ano 17% 

 

Na otázku zdali poskytne respondentům pomoc pro vykonání dobré práce odpovědělo 41% 

z nich že ano vždy, naopak nikdy odpovědělo 6% dotázaných což při počti 16 dotázaných 

odpovídá jednomu člověku. 

Stejná situace panuje i na úseku externích spolupracovníků. Tutu skutečnost přisuzuji vysoké 

profesionalitě a proškolenosti vedoucích pracovníků a managerů 

 

Otázka č.14: Máte možnost se ve společnosti Partners školit a zdokonalovat tak své 

schopnosti v práci: 
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Graf 4.3. 27  máte možnost se ve společnosti                  Graf 4.3. 28 máte možnost se ve spol Partners školit 

a školit  zdokonalovat tak své                                          zdokonalovat své schopnosti v práci (externí  

schopnosti v práci (zaměstnanci na centrále)                  spolupracovníci) 

                                                                                   

Ano 94%                                                                Ano 97% 

Ne 6%                                                                    Ne 3% 

 

Na otázku ohledně školení a zdokonalování ve společnosti Partners většina odpověděla 

kladně, v obou táborech. Je to dáno především tím, že společnost Partners si zakládá na tom 

aby jek jejich zaměstnanci tak externí spolupracovníci byli naprostými profesionály. Systém 

školení je vyžadován i na základě toho, že si to žádá oblast ve které firma podniká. Tento 

sektor si vynucuje provádět odborná školení. 

 

 

 

Otázka č.15: Práce, kterou vykonávám mě povzbuzuje: 

 

      
Graf 4.3.29  Práce, kterou vykonávám mě povzbuzuje    Graf  4.3.30  Práce, kterou vykonávám mě 

(zaměstnanci na centrále)                                                  povzbuzuje (externí spolupracovníci) 

Ano 65%                                                                Ano 75% 

Ne 18%                                                                  Ne 14% 

Nevím 6%                                                              Nevím 11% 

 

Podle doručených dotazníků, panuje spokojenost mezi zaměstnanci s prací jenž vykonávají. 
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Otázka č.16: Máte pocit, že vedení firmy naslouchá vašim názorům, nápadům, problémům: 

 

      
Graf 4.3.31 Máte pocit, že vedení firmy naslouchá         Graf 4.3.32   Máte pocit, že vedení firmy 

vašim názorům, nápadům, problémům.                          naslouchá vašim názorům a problémům 

(zaměstnanci na centrále)                                                  (externí spolupracovníci) 

Ano 18%                                                                Ano 28% 

ano někdy 59%                                                      Ano někdy 47% 

ne nikdy 11%                                                         Ne nikdy 19% 

nemám žádné nápady, problémy, názory 12%      nemám žádné nápady, problémy, názory 6% 

 

Na otázku zda firma naslouchá zaměstnancovým nápadům a názorům odpovědělo na úseku 

centrály 77% kladně. To svědčí o vysoké podnikové kultuře napříč jejím organizačním 

úsekům. 

 

 

 

Otázka č.17: Pracovní atmosféra je dobrá, jsem s ní spokojen/a: 

      
Graf 4.3.33 Pracovní atmosféra je dobrá,            Graf 4.3.34 Pracovní atmosféra je dobrá, jsem s ní 

 jsem s ní spokojen/a (zaměstnanci na                spokojen/a (externí spolupracovníci) 

centrále) 

spíše souhlasím 35%                                               Spíše souhlasím 56% 

souhlasím 59%                                                        Souhlasím 39% 

nesouhlasím 6%                                                      Nesouhlasím 6% 

 

Drtivá většina respondentů uvedla, že pracovní atmosféra ve společnosti partners je dobrá. 

Výsledky zaměstnanců a spolupracovníků jsou téměř totožné. 
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Otázka č.19 : Cítím, že ve firmě dochází ke změnám na základě mých návrhů: 

 

      
Graf 4.3.37  Cítím, že ve firmě dochází ke změnám      Graf  4.3.38 Cítím, že ve firmě dochází ke  

 na základě mých návrhů (zaměstnanci na centrále)    změnám na základě mých návrhů 

                                                                                            (externí spolupracovníci) 

 

spíše souhlasím 18%                                         spíše souhlasím 33% 

souhlasím 18%                                                  souhlasím 17% 

spíše nesouhlasím 41%                                     spíše nesouhlasím 31% 

nesouhlasím 18%                                              nesouhlasím 17% 

nevím 6%                                                          nevím 3% 

 

Na otázku zda ve firmě dochází ke změnám na základě návrhů zaměstnanců 41% spíše 

nesouhlasí s tímto tvrzením a 18% nesouhlasí vůbec. Vyrovnanější situace je u eterních 

spolupracovníků kde zhruba třetina dotázaných uvedla (33%), že jejich návrhy jsou ve firmě 

akceptovány. Vždy ovšem záleží především na pozici, ve které se pracovník nachází. 

 

Otázka č.20: Nadřízený mi poskytuje zpětnou vazbu na zlepšení mého výkonu: 

 

      
Graf 4.3.39 Nadřízený mi poskytuje zpětnou          Graf  4.3.40 Nadřízený mi poskytuje zpětnou  

vazbu na zlepšení mého výkonu                             vazbu na zlepšení mého výkonu 

(zaměstnanci na centrále)                                       (externí spolupracovníci) 

 

ano vždy 76%                                                   ano vždy 81% 

ano zřídka 6%                                                   ano zřídka 14% 
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ne nikdy 12%                                                    ne nikdy 6% 

Poskytování zpětné vazby je ve společnosti Partners jedním za základních stavebních 

kamenů, což potvrdil i můj dotazníkový výzkum. Opět naprostá většina respondentů z obou 

táborů uvedla že jim buď zřídka anebo vždy jejich nadřízený poskytuje zpětnou vazbu. 

 

 

Otázka č.21.: Jak hodnotíte komunikaci ve společnosti Partners: 

 

  
Graf 4.3.41  Jak hodnotíte komunikaci ve                   Graf 4.3.42  Jak hodnotíte komunikaci ve  

společnosti Partners                                                       společnosti Partners 

(zaměstnanci na centrále)                                              (externí spolupracovníci) 

 

Vynikající 24%                                                        Vynikající 47% 

spíše dobrou 59%                                                     Spíše dobrou 41% 

špatnou 6%                                                               Špatnou 6% 

spíše špatnou 12%                                                    Spíše špatnou 6% 

 

Kladné odpovědí u předposlední otázky jsou důkazem toho, že společnost Partners má 

kvalitně vyškolené pracovníky kteří chápou, že aby správně mohli nemotivovat pracovníka, 

musí s ním komunikovat. Tato komunikace se zaměstnanců jeví jako vynikající nebo spíše 

dobrá  v 73% všech případů. U externích spolupracovníků je to dokonce 88%. 

 

Otázka č.22.: Jak vnímáte komunikaci se svým nadřízeným: 

 

      
Graf 4.3.43 Jak vnímáte komunikaci se                  Graf  4.3.44 Jak vnímáte komunikaci se svým  

svým nadřízeným (zaměstnanci na                          nadřízeným (externí spolupracovníci) 
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centrále 

 

Vynikající 12%                                                       Vnikající 33% 

spíše dobrou 71%                                                    Spíše dobrou 50% 

špatnou 5%                                                              Špatnou 11% 

spíše špatnou 12%                                                   Spíše špatnou 6% 

 

 

Z dotazníků vyšlo najevo že většina zaměstnanců hodnotí komunikaci se svým nadřízeným 

jako spíše dobrou, našlo se i procento těch (zhruba 17%) kteří ji hodnotí jako špatnou, nebo 

spíše špatnou. U externích spolupracovníků je poměr odpovědí podobný. 
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5. Formulace problém ů a doporu čení pro organizaci 
 

Na základě obdržených vyplněných dotazníků a na základě svých osobních zkušenosti 

ve společnosti Partners se budu snažit nalézt možnosti, které by mohli vést s zefektivnění již 

zaběhnutých a fungujících pravidel, které by mohli vést ke zlepšení situace ve společnosti a 

ke zkvalitnění jejich služeb 

 

5.1 Popis problémů ve společnosti: 

 

Ve společnosti Partners  jsem ani během svého působení, ani analýzou obdržených 

dotazníků neshledal velké množství opravdu klíčových problémů. Společnost je nastavena 

velmi efektivně. Těží ze zkušeností vedení, z profesionality svých zaměstnanců i poradců. 

Firma se snaží zaměstnávat osobnosti. Ani z vybraných a analyzovaných dotazníků jsem 

neshledal že by existovalo nějaké podezření, že společnost trpí nějakým nedostatkem. 

Motivace zaměstnanců je na vysoké úrovni, a většina pracovníků je se svou prací spokojena 

Co však spatřuji jako jeden z hlavních problémů je výběr kvalitních zaměstnanců.  

Ač jsou na něj kladeny vysoké nároky, není jednoduché vždy spolehlivě přijmout kvalitního 

zaměstnance anebo poradce. Ten se pak ve společnosti Partners dostává do styku s citlivými 

interními materiály společnosti, s citlivými materiály klientů a může firmě způsobit nemalé 

škody. 

Dalším problém spatřuji v komunikaci napříč celou strukturou společnosti Partners. 

V otázce externích poradců bych opět zlepšil jejich výběr. 

 

5.2 Vlastní doporučení pro společnost 

 

 

Společnost by měla zefektivnit výběr zaměstnanců. Je nutné nastavit přísnější kvóty pro 

výběr zaměstnanců tak aby nedocházelo ke ztrátám informací Tuto skutečnost vidím jako 

opravdu klíčovou. Metody pro výběr kvalifikovaného personálu by měli být tvrdší než 

doposud. Nebezpečí hrozící z nepřesného výběru zaměstnanců je ve společnosti Partners 

příliš vysoké. 

Najal bych externí výběrovou firmu která by byla schopna používat moderní formy výběru 

zaměstnanců. 
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Zaměřil bych se více na jejich praktické zkušenosti, zkoumal bych zevrubně jejich motivy pro 

práci v společnosti Partners a použil bych více důraz na psychickou stránku uchazečů. 

 

Jako další problém jsem definoval komunikaci. Komunikace jak potvrdil dotazník, je jedním 

z problému společnosti Partners. I když nízké procento respondentů odpovědělo, že má 

problém v komunikaci se svým nadřízeným, vidím zde prostor pro zlepšení. Jednak , jak už 

jsem zmínil formou lepšího výběru schopných lidí, kteří budou ochotni lépe komunikovat, tak 

i formou školení komunikačních dovedností. 

Zavedl bych tzv. tabulky ochoty. Jde o nástroj pomocí kterého by se jednoduše a přehledně 

určoval stupeň komunikační dovednosti daného pracovníka. Tento princip bych zavedl 

celoplošně a uplatnil bych ho i mezi externími poradci. 

 

A v neposlední řadě vidím mezery ve slabém zapojení zaměstnanců do firmy. Podle 

dotazníku jsou nápady a invence zaměstnanců často nevyslyšeny. Zavedl bych možnost , aby 

každý pracovník mohl při splnění určitých předpokladů, prosazovat své pracovní zájmy za 

které by byl jednak náležitě oceněn, jednak osobně zodpovědný. 

 

V oblasti externích poradců vidím jako nutnost zavedení větší kontroly ze strany centrály. 

Externí spolupracovníci jsou těmi hlavními nosiči poselství Partners. Je pochopitelné že to 

jsou právě oni, kdo šíří povědomí o společnosti a do velké míry ho ovlivňují. Zavedl bych 

pravidelné audity jednotlivých pracovišť. Cílem těchto auditů by byla zpětná vazba mezi 

vedením společnosti a strukturou. Lepší informovanost. Zlidštění vztahu mezi centrálou a 

poradci obecně. V dnešní době sice takové audity probíhají, ale pouze elektronickou formou. 

Důsledky takového auditu vy byly závazné a záleželo by jaký stav věci odrážejí.  

Lépe bych se snažil motivovat spolupracovníky pro budování nových klientských center a to 

formou subvencí a dotací, které by pokrývaly celou hodnotu investice. 

Zlepšil bych možnost využívání marketingových instrumentů. Umožnil bych jejich volnější 

užití v rukou zprostředkovatelů.  

Motivoval bych zprostředkovatele možností vstupu do firmy pomocí nákupu akcií. 
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6. Závěr 
 
 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení lidských zdrojů je motivace zaměstnanců. 

Každá organizace je na svých zaměstnancích závislá. Pokud je o zaměstnance dobře 

postaráno a jsou spokojeni, tak poroste jejich pracovní produktivita a výkon. Navenek pak 

organizace pečující o své zaměstnance působí důvěryhodně a s takto získaným dobrým 

jménem si může dovolit zaměstnávat ty nejlepší pracovníky na trhu. Je velice složité  nalézt 

nejlepší způsob, jak motivovat zaměstnance k vysokým pracovním výkonům a spravedlivě 

hodnotit a odměňovat. Ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců v dnešní době již nestačí zvýšit 

plat. Je důležité uvědomit si, že důraz je kladen především na dobrou pracovní atmosféru, 

fungující komunikaci s nadřízenými, dodržování pravidel, kolegiální vztahy benefity a 

neposlední řadě možnosti kariérového postupu a seberealizace které, motivují zaměstnance k 

setrvání u organizace. 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu motivace zaměstnanců ve společnosti 

Partners. Prostředkem ke zjištění aktuálního stavu a pochopení situace byl dotazník, jež jsem 

distribuoval mezi jednotlivé divize společnosti. Uvedené doporučení nebo návrhy mohou 

změnit pohled zaměstnavatele na možnosti zlepšení aktuálního stavu v organizaci.. Je potřeba 

si uvědomit, že společnost Partners vytvořila systém, který má opravdu jen pramálo chyb. Ty 

co jsem tu zmínil působí na každou firmu v oboru daleko větším tlakem a působí ji mnohem 

větší problémy. Společnost Partners je v tomto ohledu na vysoké úrovni a daleko za svými 

konkurenty . Návrhy, které jsem zde předložil mohou pomoci zlepšit už tak dokonalý systém 

motivace, přijímání nových zaměstnanců, školení a jejich rozvoj. 
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