
 

  



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

Abstrakt ČJ 

HUDECZKOVÁ, M.: Analýza efektivnosti využívání pracovních týmů externích 

pracovníků v podniku služeb – RWE Zákaznické služby, s. r. o. – Fakulta metalurgie 

a materiálového inženýrství; Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. – Vedoucí 

diplomové práce: Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. – Ostrava: FMMI, 2010,    s. Cílem diplomové 

práce je analyzovat slabá místa v pracovních výkonech externích pracovníků (brigádníků) 

a zavést nová opatření, která povedou ke zvýšení efektivnosti jak v poskytování služeb 

zákazníkům, tak ke zvýšení výkonnosti co se týče počtu zpracovaných požadavků. Práce 

obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou, grafy, obrázky a přílohy. První část 

závěrečné práce je zaměřena na teoretická východiska spojená s týmovou prací, 

stimulací a motivací zaměstnanců, s cílem zabezpečení lepší výkonnosti. Druhá část je 

zaměřena na popis stávajícího stavu ve společnosti RWE, na srovnání výkonnosti 

kmenových zaměstnanců Call centra a brigádníků a vyhodnocení výkonnosti brigádníků v 

budoucím období. Závěr obsahuje věcné shrnutí a přínos práce.    

Klíčová slova:   týmová práce, produktivita, motivace, stimulace, call centrum 

 

Abstract 

HUDECZKOVÁ, M.: Analysis of the effectiveness of the external staff work teams 

use in business services – RWE Customer services, Ltd. – Faculty of Metallurgy and 

Materials Engineering; Department of Economics and Management in Metallurgy. – 

Dissertation supervisor: Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. – Ostrava: FMMI, 2010. The goal of the 

dissertation is to analyze weak points in work performance of external workers (temporary 

workers) and to introduce new measures leading to the increasing efficiency of both 

providing customer services and efficiency as regards the number of processed requests. 

The work contains two parts: theoretical and practical one, graphs, pictures and 

attachments. The first part of the diploma thesis is focused on the theoretical grounds 

associated with teamwork, stimulating and motivating staff to ensure better performance. 

The second part is aimed at describing the current situation in RWE, at comparing the 

performance of the Call center permanent staff and temporary workers, and the evaluation 

of performance of temporary workers in the years to come. The conclusion contains a 

factual summary and labor benefits. 

Keywords: teamwork, productivity, motivation, stimulation, call center 
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Úvod 
Originalita myšlení je osobním bohatstvím nebo chudobou kaţdého z nás. Lidé 

vetšinou za standardní myšlení povaţují to, co se nejvíce podobá zvykovému právu 

majority. 

Bez ohledu na období krize, ve které se ekonomika a jednotlivé společnosti nachází, 

 uspokojování potřeb zaměstnanců je velmi aktuální i v tomto období. Manaţeři nemohou 

přinutit zamestnance, aby ve společnosti zůstali. Rozhodnutí zda zůstat nebo odejít je        

na samotném pracovníkovi. Kaţdé společnosti jde o to, aby si udrţela a stabilizovala 

kvalitní pracovníky a o to hlavně jde.  

Mnoho špičkových zaměstnanců, kteří se nechají zlákat lepší nabídkou práce je 

obvykle nespokojných se stavem v jedné nebo více klíčových oblastech – perspektiva 

růstu, nedostatok podnětů nebo špatný vztah s nadřízeným. V profesionální praxi se tomu 

říká „faktor tlaku“, protoţe tlačí zaměstnance směrem k odchodu ze společnosti. Výzvě 

těch, kteří se pokoušejí získat kvalitního zaměstnance se říká „faktor ťahu“, který stimuluje 

zaměstnance, aby něco aktivně podnikl. 

V rámci obsahu mé diplomové práce jsem se snaţila poukázat na aktuální situaci 

v rámci společnosti RWE Zákaznické sluţby, s. r. o., konkrétně vyuţívání brigádníků  

pro provoz v rámci Call centra v Ostravě. Mým hlavním cílem bylo zajistit vyšší efektivitu 

práce brigádníků, udrţení jejich výkonnosti a stabilizace, čímţ eliminovat neproduktivní 

náklady spojené s neţádoucí fluktuací. 

První část diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska spojená s týmovou 

prací, stimulací a motivací zaměstnanců, s cílem zabezpečení lepší výkonnosti a s ní 

spojeného lepšího ohodnocení a uspokojovaní potřeb zaměstnavatele na straně jedné 

a zaměstnance na straně druhé.   

Ve druhé, praktické části závěrečné práce jsem se kromě popisu stávajícího stavu 

ve společnosti RWE zaměřila i na srovnání výkonnosti kmenových zaměstnanců Call 

centra a brigádníků společnosti RWE, vyhodnocení aktuálních výsledků práce brigádníků 

v roce 2010 s tím,  ţe  v souladě  s obsahem stanoveného cíle jsem navrhla soubor opatření  
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na zvýšení produktivity a kvality poskytovaných sluţeb Call centra prostřednictvím 

výpomoci brigádníků. 
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1 Teoretická východiska problematiky řešené v diplomové 

práci 

1.1 Týmová práce 

Nejsou to finance, ani strategie, ani technologie. Je to týmová práce, která zůstává 

hlavní konkurenční výhodou, jednak proto, ţe je tak účinná, jednak proto, ţe je tak vzácná. 

Týmová práce dává návody k jednání, které jsou teoreticky docela jednoduché, avšak 

prakticky je velice obtíţné vnášet je do kaţdodenního ţivota organizací. 

Výsledek týmu není jednoduše měřitelný pouhým součtem výsledků jednotlivců. 

Právě to, ţe lidé ve skupině jsou spojeni určitými vazbami, ţe dochází k doplňování jejich 

nedostatků schopnostmi jiných, ţe nápady jedněch stimulují myšlenky ostatních, vytváří 

něco nového. Výkon skupiny pak převyšuje souhrn moţnosti jednotlivých členů. Tomu     

se říká synergie. Synergie je to, co dává týmová práce navíc k práci všech jednotlivců: 

 

Obrázek 1: Vztah synergie a práce jednotlivců  [7] 

práce jednotlivců + synergický efekt = výsledek týmu 

 

1.2 Výběr lidí do týmu 

Úspěšné fungování kaţdého týmu je závislé na schopnostech a kvalifikaci jeho členů. 

Optimálních výsledků však bude dosahovat pouze pracovník, který svými znalostmi, 

schopnostmi a postoji odpovídá nárokům, jeţ na něho klade zaměstnavatel a příslušné 

pracovní místo. Personální výběr slouţí právě k dosaţení tohoto cíle. 

Potřebujeme-li obsadit v týmu pracovní místo, ať uţ odchodem dosavadního nositele, 

nebo vytvořením nové pozice, mělo by výběrové řízení projít několika etapami.[7] 

 

1. Stanovení poţadavků nového místa, 

2. vyhledávání uchazečů, 

3. zkoumání uchazečů, 

4. rozhodnutí o výběru. 
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1.3 Produktivita  

Současná ekonomika zaloţená na trhových principech přináší turbulentní 

konkurenční prostředí, kterému musí subjekty fungující na trhu neustále čelit. Šanci obstát 

v tomto tvrdém boji a zároveň rozvíjet se mají jen ty společnosti, které dokáţou efektivně 

vyuţívat svoje zdroje. Mezi zdroje, které zaměstnavatele – organizace shromaţďují, 

kombinují a vyuţívají patří: 

 materiální zdroje – stroje, zařízení, budovy, suroviny, materiál a energie 

 finanční zdroje 

 informační zdroje 

 lidské zdroje. 

Neustále shromaţďování, kombinování a vyuţívání těchto zdrojů je důleţitou úlohou 

podnikového řízení. Organizace můţe úspěšně konkurovat a rozvíjet se prostřednictvím 

efektivního vyuţívaní svých zdrojů.  

 

Obrázek 2: Vztah mezi výstupními a vstupními hodnotami společnosti – produktivita [1] 

                                      výstupní hodnoty                               zboţí a sluţby 

PRODUKTIVITA =                                  =  

                                      vstupní hodnoty          lidé, kapitál, materiál, energie, informace 

 

Produktivita se zvyšuje, kdyţ společnost nachází nové způsoby, jako při produkci 

svých vstupů – zboţí a sluţeb vyuţívá co nejméně vstupních hodnot – zdrojů. Zvyšování  

produktivity je nutnou podmínkou pro dlouhodobou úspěšnost společnosti. 

Prostřednictvím zvyšování produktivity mohou manaţeři sniţovat náklady, šetřit omezené 

zdroje a zvyšovat zisk. Z pohledu podnikové ekonomiky základním motivem podnikání je 

snaha o dosáhnutí zisku, t.j. přebytku výnosů nad náklady. [1] 

Zvýšený zisk zase umoţňuje společnosti poskytovat vyšší mzdy, sociální výhody  

a zlepšovat pracovní podmínky. Výsledkem můţe být vyšší kvalita pracovního ţivota 

zaměstnanců, kteří jsou tak motivováni k dalšímu zvyšování produktivity.  

 

1.4 Motivace 

V současném konkurenčním prostředí se jiţ nepředpokládá, ţe pouze špatná 

výkonnost potřebuje zlepšení, ale platí filozofie, ţe i nejlepší výkony se mohou zlepšit. 
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Dny, kdy se jen říkalo lidem co dělat, pokud kdy skutečně existovaly, jsou dávno pryč. 

Zaměstnanci jsou vůči svým zaměstnavatelům náročnější neţ v minulosti. Chtějí vědět,  

co se právě děje, chtějí, aby se to s nimi projednávalo, a chtějí být součástí dění. Chtějí 

cítit, ţe cokoliv dělají, má smysl a upřednostňují určitý prvek radosti a samozřejmě 

uspokojení. V případě, ţe jsou lidé v těchto záleţitostech spokojeni, pak je jejich 

výkonnost dobrá. 

Na motivaci záleţí. Zvyšuje výkonnost, efektivitu a produktivitu a napomáhá  

ke splnění poţadovaných výsledků. Naopak, její nedostatek zabere managementu více 

času, bude vyţadovat nekonečnou kontrolu, argumentaci, debatu a konflikty, které bude 

management řešit, kdyţ budou mít zaměstnanci nedostatek motivace – a to do určité míry 

odpoutá jejich pozornost od zadaných úkolů. 

Jestliţe skupina lidí není motivována, její výsledky mohou způsobit obzvláště 

následující: 

 

Zvýšení: 

- Absence 

- Plýtvání časem – přestávky, debatování, soukromé záleţitosti 

- Odmítaní pravidel atd. 

 

Snížení: 

- Kvality práce 

- Tempa práce 

- Ochoty převzít odpovědnost 

- Úrovně kreativity 

- Přesnosti/dochvilnosti 

- Pozornosti 

 

Výhody dobré motivace jsou z předchozího seznamu také zřejmé. Můţe z něj vzejít 

mnoho kombinací předností, úspěch závisí na maličkostech. Například dobře motivovaní 

lidé – ti, kteří jsou připraveni angaţovat se více neţ ti ostatní – mohou mít velký vliv       

na výsledky a několik takových v týmu je můţe ještě znásobit. 

Být dobře motivován můţe také učinit práci zábavnější, a to pro obě strany. Toho, 

kdo je motivován, i toho, kdo motivuje. Celkem vzato je motivace klíčovým aspektem   
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pro jakoukoliv manaţerskou práci. Není to, jak si mnozí myslí, jen dobrá věc, která           

se můţe udělat – je to nástroj, jako kterýkoliv jiný, který můţe přímo ovlivnit dosaţení 

výsledků. Výkonnost je ve všech svých aspektech neodmyslitelně spjata s motivací               

tak jako vyjadřuje obrázek č. 3. 

Obrázek 3: Vztah mezi výkonností a motivací  [6] 

VÝKONNOST = (SCHOPNOST + ZNALOST) * MOTIVAČNÍ CÍTĚNÍ 

1.4.1 Stimulace a motivace 

 

V manaţerské praxi je zaţitým zvykem s pojmy stimulace a motivace nakládat 

volně. Důleţité je si uvědomit, ţe kladný vztah k nějakému úkolu obvykle vzniká 

z některých ze dvou důvodů  příčin: a to takových, ţe jeho splnění je spojené se ziskem 

z vnějších hodnot – finanční odměna, nebo, ţe jeho splnění je v souladu s vnitřním 

vyladěním člověka, který má úkol vykonat. Úloha je teda plněna buď pod vlivem vnějších 

podnětů – stimulů nebo pod vlivem vnitřních pohnutek – motivů, příčin, oboje můţe 

působit společně a vzájemně se doplňovat.  

 

Stimulace, jak prezentuje obrázek č. 4, má obrovskou výhodu – je poměrně 

jednoduchá. Pokud vyplatíme odměnu, pokud poskytujeme stravu, prostě pokud 

kompenzujeme nepohodlí spojené s výkonem atraktivních hodnot, můţeme očekávat,      

ţe bude práce probíhat. Avšak v okamţiku, kdyţ takové hodnoty – vnější stimuly 

přestaneme poskytovat, práce se zřejmě zastaví. To je nevýhoda stimulace: práce probíhá 

pouze po tu dobu, po kterou působí stimuly. 

 

Obrázek 4: Proces stimulace [2] 

Schopnosti 

a zručnosti 

Motivace 

k výkonu 

Individuální 

výkon 

Praxe 

Hodnocení 

výkonu 

Spokojenost 

Vnitřní 

odměňování 

Vnější 

odměnování 



7 

 

Taktéţ motivace, jako uvádí obrázek č. 5 je nositelkou obrovské výhody – pokud   

se manaţer dobře trefí do motivů, které člověk má, můţe práce za příznivých podmínek 

pokračovat i bez pomoci vnějších podnětů. Člověk provádí úkol, protoţe ho to baví nebo 

proto, ţe to povaţuje za významné a důleţité. Výhoda motivace je však znevaţovaná 

velkou nevýhodou: a tou je sloţitost cesty k ní. Je zapotřebí hodně vědět jak o člověkovi, 

kterého chceme motivovat, tak o procesu motivace samotné. [4] 

 

Vnější prostředí (fyzikální, chemické, biologické a sociální) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Vztah mezi stimulací a motivací [3] 

 

V procesu pracovní motivace se působí na osobnost člověka, v rámci  

ní na motivační strukturu, ve které, se promítají jeho vrozené a získané potřeby, hodnoty    

a zájmy. 

1.4.2 Proces motivace 

 

Dobře motivovaní lidé jsou lidé z jasně definovanými cíly, kteří podnikají kroky, 

od kterých očekávají, ţe povedou k dosáhnutí těchto cílů. Tito lidé mohou být motivováni 

sami od sebe, a v tom případě jdou správným směrem, aby dosáhli toho, čeho chtějí 

dosáhnout, pak je to ta nejlepší forma motivace. 

 

Většina lidí však potřebuje být ve větší či menší míře motivována z venku. 

Organizace jako celek můţe nabídnout prostředí, němţ je moţné dosáhnout vysoké míry 

Osobnost 

 

 

 

 

 

pracovníka 

 

 

Stimulace 

 

 

Motivace 

Motivační 

struktura 
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motivace pomocí stimulů a odměn, uspokojující práci a příleţitost ke vzdělání a růstu.    

Ale stále jsou zde manaţeři, kteří musí hrát hlavní roli a musí vyuţívat své schopnosti 

motivovat, aby dosáhli toho, ţe lidé budou ze sebe vydávat to nejlepší, a kteří musí dobře 

vyuţívat motivující procesy nabídnuté organizací. Aby to mohli realizovat, je potřebné, 

aby pochopili proces motivace – tak jak funguje a jaké různé typy motivace existují.  

 

Model procesu motivace souvisejících s potřebami ukazuje obrázek č. 6. [5] 

Obrázek 6: Model procesu motivace [5] 

 

 

 

                 Potřeba 

 

 

 

 

 Tento model naznačuje, ţe motivace je iniciovaná vědomým nebo samovolným 

zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo 

něco získat.  Potom jsou stanovené cíle o nichţ se ví, ţe uspokojí tyto potřeby a přání.      

A proto se volí cesty nebo způsoby chování od nichţ se očekává, ţe povedou k dosáhnutí 

stanovených cílů. Jakmile se dosáhne určitých cílů, potřeba je uspokojena a je 

pravděpodobné, ţe chování, které vedlo k cíli se v budoucnu zopakuje v případě podobné 

potřeby. Pokud cíle nedosáhneme je méně pravděpodobné, ţe se budou tyto kroky 

v budoucnu opakovat.  Tento proces opakování úspěšného chování nebo kroků se nazývá 

upevňování přesvědčení, nebo také zákon příčiny a účinku (Hull 1951). [5] 

1.4.3 Motivační faktory 

 

Úspěch  

Kaţdý má potěšení z toho, kdyţ něčeho dosáhne. Malé věci mohou být velmi 

důleţité, a to je v pořádku – v rozsahu, ve kterém si lidé tvoří své vlastní uspokojení. Co je 

Stanovení cíle 

Dosáhnutí cíle 

Podniknuté 

kroky 
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podstatné, je poskytnout lidem vhodné měřítko k tomu, aby měli své úspěchy s čím 

porovnat. Cíle, formální a neformální, jsou součástí. Mohou být spojeny téměř s čímkoliv 

a poskytují širokou škálu moţností. 

Čím více je různých způsobů měření věcí, tím více změn můţete provádět 

a rozšiřovat způsoby, kterými můţete zdůraznit úspěch za účelem motivace. Čím více je 

věcí, o kterých mohou lidé říci: „To dobře fungovalo.“ Nebo: „Bylo to dobré.“, tím lépe. 

 

Uznání  

Uznání výkonu je ještě více potřebnou částí dobré motivace. Pokud nejsou věci 

dobře zorganizovány a lidé nevědí, co mají dělat a nemají jasné cíle, úspěch a vyjádření 

jeho uznání můţe být velice sloţité. 

Uznání výkonu můţe být malé a pomíjející. Například nejjednodušším způsobem  

je říci: „Dobrá práce.“ 

Ocenění formou odměny 

Kombinace uznání s dosaţenými výkony je vhodnou příleţitostí k zamyšlení  

se nad hmatatelnou odměnou, coţ můţe být cokoliv počínaje výplatou aţ po bonusový 

balíček. 

Náplň práce 

Všichni trávíme většinu svého ţivota v práci. Je přirozené, ţe pomáhá to, kdyţ lidé 

mají svou práci rádi. Avšak i nudná práce můţe být atraktivnější, pokud je dobrá 

komunikace, kdyţ lidé znají své místo ve společnosti a vidí, ţe i jejich práce je uţitečná 

a důleţitá. [7] 
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2 Současný stav řešení problematiky  

2.1 Historie RWE 

 

Historie RWE sahá aţ do roku 1898, kdy město Essen podepisuje smlouvu 

s podnikem veřejně prospěšných sluţeb Elektrizitäts-Actien-Gesellschaft vorm.               

W. Lahmeyer & Co (EAG) na výstavbu elektrárny v Essenu. EAG a jiné spřátelené 

společnosti zakládají Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft 

(RWE), Essen, dne 25. dubna 1898 se základním akciovým kapitálem 2,5 milionů DM.  

 

Kronika 1990 – 2000 

 

Od diverzifikované skupiny k hlavnímu partnerovi pro energii a sluţby související  

s energií v Evropě. 

Obrázek 7: Elektrárna Boxberg patřící EAG, 1990 [10] 

 

 

 

 

Rok 1990 

Rozmanitost aktivit RWE a jejích dceřinných společností si vyţádala změnu            

a reorganizaci celé skupiny. Její tradiční oblasti podnikání, tj. výroba a distribuce 

elektrické energie, jsou přiděleny nově zaloţené společnosti RWE Energie AG, Essen. 

Společnost Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG je přejmenována na RWE 
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Aktiengesellschaft; jako manaţerská společnost holdingu je zodpovědná za formování 

osudu skupiny. Pět divizí v rámci skupiny – divize energie, těţby a surovin, divize ropy      

a chemikálií, divize likvidace odpadů, divize technická a divize provozní – je řízeno 

společnostmi RWE Energie, Rheinbraun, RWE-DEA, RWE Entsorgung, Rheinelektra       

a Lahmeyer.  

Novou pozici předsedy správní rady přebírá pan Friedhelm Gieske. Po té,              

co RWE zvýšila svoji investici v HOCHTIEF na majoritní podíl, byla přidána šestá divize 

skupiny v čele se společností HOCHTIEF.  

Po pádu zdi oddělující východní Německo od západního a následném sjednocení   

se různé společnosti patřící do skupiny RWE rozhodly, ţe pomohou při rekonstrukci 

ekonomiky pěti nových spolkových států. RWE Energie se podílela na provozování 

společnosti VEAG Vereinigte Energiewerke AG, Berlín, která byla vytvořena ze státem 

vlastněného energetického koncernu. VEAG je schopna převzít komplexní investiční 

programy na modernizaci výroby elektrické energie v nových německých východních 

státech.  

RWE-DEA vede syndikát evropských ropných skupin, který v roce 1991 získává 

bývalý petrochemický kombinát Schwedt a přetváří ho do ekonomicky ţivotaschopného 

chemického podniku pod názvem Petrochemie und Kraftstoffe AG Schwedt (PCK), 

Schwedt/Oder (později PCK Raffinerie GmbH).  

Kromě toho jsou vybudovány i závody na zelené louce: Například v roce 1993 

postavila Heidelberger Druckmaschinen AG závod v Brandenbergu a SAG v Neumarktu 

(Sasko). Společnost HOCHTIEF si vytvořila rozsáhlou síť dceřiných společností v nových 

státech tím, ţe získala společnosti dříve vlastněné státem.  

 

Rok 1994 

Po dlouhých a kontroverzních diskusích je konečně dohodnuta privatizace 

východoněmeckého energetického sektoru. Jako široce propojená společnost řídí VEAG 

Vereinigte Energiewerke AG Berlín velkou část činností souvisejících s výrobou elektrické 

energie a vysokonapěťových přenosů. Mezi její hlavní zákazníky patří dvanáct nově 

ustanovených regionálních společností. Spolu s jinými vzájemně propojenými firmami 

získává RWE Energie majetkový podíl v VEAG a většinový podíl ve dvou 

východoněmeckých podnicích veřejných sluţeb.  
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Současně vytvářejí společnosti Rheinbraun a RWE Energie konsorcium za účelem 

nákupu majoritního akciového podílu v společnosti produkující lignit - Lausitzer 

Braunkohle Aktiengesellschaft (LAUBAG), Senftenberg. Na základě pevně stanovených 

podmínek pro dodávky do firmy VEAG, která pouţívá pro výrobu elektrické energie 

pouze lignit, je společnost LAUBAG nyní schopná realizovat progresivní plán rozvoje 

uhelného revíru. Vzhledem k pětiletému působení na telekomunikačním trhu (včetně účasti 

ve veřejné soutěţi na licence pro soukromé provozovatele sítě mobilních telefonů, akvizice 

poskytovatelů sluţeb a strategických spojenectví), jsou telekomunikační aktivity RWE, 

které byly aţ dosud rozptýleny v několika divizích skupiny, sloučeny do společnosti RWE 

Telliance AG.  

 

Rok 1995 

Jakmile to druhý zákon o reformě finančního trhu umoţnil, sniţuje RWE AG 

nominální hodnotu svých akcií z 50 na 5 marek. Díky tomu se její akcie stávají 

atraktivnějšími, zejména pro soukromé investory. Postupující privatizace a deregulace 

evropského trhu s elektrickou energií vytváří moţnosti pro další internacionalizaci skupiny 

RWE: vedle aktivit v České republice, Portugalsku a Chorvatsku získala RWE Energie AG 

podíl i v maďarských podnicích veřejných sluţeb a ve firmě Schweizer Motor Columbus 

AG, Olten (1997).  

 

Rok 1996 

Na pozadí strukturálních změn v německém stavebním průmyslu se společnost 

HOCHTIEF vyvinula z běţného dodavatele staveb na přední komplexní firmu. Kromě 

navrhování, plánování a uskutečňování stavebních prací nabízí HOCHTIEF také 

financování  

a provozování komplexních stavebních projektů. V Řecku byly zahájeny práce na výstavbě 

nového mezinárodního letiště v Aténách. HOCHTIEF vede konsorcium, které bude letiště 

provozovat na soukromé bázi po dobu 25 let po jeho dokončení v roce 2001. V roce 1997 

vyhráli HOCHTIEF a irská společnost Aer Rianta nabídnutý 50 % podíl na letišti  

v Düsseldorfu. Na jaře roku 1999 konsorcium vedené a řízené společností HOCHTIEF 

dokončuje dohodu o kompletní privatizaci společnosti Berlin-Brandenburg Flughafen 

Holding GmbH. Začleněním společností, které se zabývají různými fázemi procesu tisku, 

včetně renomované společnosti Linotype-Hell AG, se firma Heidelberger Druckmaschinen 
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AG vyvíjí ze specializovaného výrobce tiskařských lisů na prodejce kompletních systémů. 

Tato přední firma na světovém trhu nabízí komplexní tiskové systémy, od přípravy tisku   

aţ po svázání a zabalení hotového výrobku.  

 Dlouhodobý výzkum přináší v RWE Energie AG své ovoce: Společnost               

se rozhodla vyuţít místo v Niederaussemu na rýnských lignitových polích k vybudování 

prvního 1.000 MW zařízení na lignit vyuţívajícího optimální provozní technologii (OPT). 

Protoţe je vylepšeno po všech stránkách, je toto zařízení schopné dosáhnout čisté účinnosti 

vyšší neţ 43 % (v porovnání s 35,5 % u 600 MW jednotky uprostřed sedmdesátých let).  

Vedle úspornějšího provozu to znamená lepší vyuţití lignitu a proto menší dopad             

na ţivotní prostředí.  

 

Rok 1997 

S cílem stát se jedním z největších konkurentů firmy Deutsche Telekom 

v privátním sektoru po odstranění monopolu na poskytování sluţeb v oblasti telefonování 

v roce 1998, spojují VEBA AG a RWE AG svoje domácí telekomunikační aktivity           

do společného podniku o.tel.o Communications GmbH & Co., Düsseldorf. Nová struktura 

skupiny RWE, která platí od roku 1990, se nyní projevuje i  v architektuře: RWE AG se 

přesouvá do nové budovy ústředí skupiny, která díky své překvapivě štíhlé a transparentní 

architektuře i díky své poloze v bezprostřední blízkosti Essenského hlavního nádraţí, 

skutečně pozvedává úroveň architektury v údolí řeky Rhur.  

 

Obrázek 8: Nová budova ústředí RWE v Essenu, 1997 [10] 
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Společnost LAHMEYER AG, Frankfurt, vytvořená sloučením původních 

manaţerských společností Lahmeyer AG für Energiewirtschaft a Rheinelektra AG,            

se stává novou manaţerskou společností Divize průmyslových systémů.  

 

 

Rok 1998 

Po několika letech pří, kdy analytici a investoři kritizovali, ţe k některým akciím 

patří více hlasů, byly tyto akcie odstraněny, a to bez dalších nákladů pro RWE: komunální 

akcionáři prodávají své akcie s více hlasy preferenčním akcionářům, kteří tímto přeměnili 

svoje akcie bez práva hlasovat na běţné akcie s hlasovacím právem. Po stanovení 

konverzní prémie na základě účetní uzávěrky v dubnu, se 135 milionů preferenčních akcií 

v době do 25. června přeměňuje na běţné akcie. Místní orgány nyní disponují 30 % hlasů.  

  Restrukturalizace divize nakládání s odpady, která byla zahájena uprostřed roku 

1997, je nyní dokončena přejmenováním na divizi Ekologických sluţeb a změnou názvu 

RWE Entsorgung na RWE Umwelt AG. Organizační struktury jsou zefektivněny 

odstraněním regionálních společností v obchodní jednotce likvidace odpadů, sloučením 

Trienekens GmbH s R+T Entsorgung GmbH a vytvořením Trienekens AG, Viersen, a dále 

vytvořením čtyř obchodních jednotek, z nichţ kaţdá má svoji manaţerskou společnost. 

Soustředění se na čtyři segmenty likvidace odpadu a recyklace v Německu a v zahraničí, 

ekologické konzultace a voda/odpadní voda i další třídění odpadů dále zvyšuje ziskovost 

divize skupiny.  

 

Rok 1999 

Otevření trhu dne 1. ledna 1998 znamená začátek silné a dynamické konkurence    

na německém telekomunikačním trhu, zejména pokud jde o dálkové hovory, jejíţ 

výsledkem je dramatický pokles cen a marţí. Pro RWE, stejně jako pro jiné společnosti, je 

zřejmé, ţe adekvátní návratnosti kapitálu investovaného v telekomunikačním sektoru můţe 

být dosaţeno mnohem později, neţ bylo plánováno, a ţe je navíc poněkud nejisté, zda 

tohoto cíle bude vůbec dosaţeno. Obdobně jako při liberalizaci evropských energetických 

trhů, i zde se drasticky mění pozice skupiny RWE v konkurenčním prostředí jejich 

tradičních oblastí podnikání. Aby byla skupina dlouhodobě konkurenceschopná, byla v létě 

roku 1999 představena nová vize skupiny, charakterizovaná soustředěním se na aktivity     

a zdroje v rámci hlavního předmětu podnikání – tj. energie a s nimi související sluţby.     
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Se svoji koncepcí "více produktů/více sluţeb" si RWE chce vytvořit pozici předního 

mezinárodního partnera na evropském trhu s energiemi a souvisejícími sluţbami.            

Na základě tohoto se v průběhu roku RWE i VEBA zbavily některých svých větších podílů 

v telekomunikačních společnostech. Aktivity v oblasti pevných telefonních linek a značka 

o.tel.o byly prodány společnosti Mannesmann Arcor AG & Co.s účinností od 1. dubna 

1999, kabelové aktivity dceřinné společnosti o.tel.o TeleColumbus byly prodány dceřinné 

společnosti Deutsche Bank DB Investor, a to s účinností od 1. července 1999. Nakonec      

v říjnu prodaly RWE a VEBA své majoritní podíly v provozovateli mobilní rádiové sítě    

E-Plus společnosti France Telecom S.A., s účinností   od 1. července 1999.  

 

Rok 2000 

Vzhledem k tomu, ţe RWE má nyní v drţení více neţ 99 % akcií společnosti 

LAHMEYER AG, a to získáním dalších balíků akcií a prostřednictvím nabídky ve veřejné 

soutěţi, je tato společnost s tradičním sídlem ve Frankfurtu v únoru 2000 začleněna          

do RWE AG. Toto zefektivnění struktur pomohlo posílit vazby RWE se společnostmi 

v divizi průmyslových systémů. RWE AG a RWE Energie nyní drţí podíl společnosti 

LAHMEYER ve firmě Heidelberger Druckmaschinen AG a v různých distribučních 

společnostech. Zbývající obchodní jednotky související s energiemi v rámci divize 

průmyslových systémů jsou řízeny společností TESSAG - Technische Anlagen und 

Services AG, Frankfurt/Main, která byla zaloţena na podzim roku 1999. 

 

Skupina RWE 

 

Nová mezinárodní značka RWE a slogan „The Energy to lead“, mají symbolizovat 

progresivitu, modernost, spolehlivost a zároveň odpovědnost skupiny. Současně je 

zaváděna nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích, kde RWE působí. 

Mezinárodní rebranding nebude spojován s ţádnými mimořádnými reklamními aktivitami. 

Nové logo bude zaváděno postupně a k jeho prezentaci budou vyuţívány především jiţ 

naplánované projekty a marketingové kampaně.RWE je třetí největší evropskou 

energetickou skupinou se sídlem v Německu. Hlavními trhy RWE jsou Německo a střední 

a východní Evropa. Energií zásobuje RWE celkem 44 milionů zákazníků. Značka RWE 

zastřešuje osm divizí pod vedením RWE AG - RWE Power, RWE Trading, RWE Energy, 

RWE npower, RWE Dea, RWE Gas Midstream, RWE Innogy a RWE Systems. RWE AG 
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je vedoucí společností celého koncernu, která řídí všechny jeho společnosti. Sídlí v Essenu 

a je zodpovědná za strategický rozvoj, plánování, controlling, finance a komunikaci          

na nejvyšší úrovni celého koncernu RWE.   

RWE Power je jedním z největších výrobců elektrické energie v Evropě, která 

vyrábí elektrickou energii ze všech dostupných zdrojů, jádra, černého i hnědého uhlí, 

zemního plynu, biomasy, vody i větru. RWE Power zaměstnává více neţ 18.000 lidí. 

RWE Supply & Trading je společnost zaměřená na celoevropský obchod se všemi 

produkty v portfoliu koncernu. RWE Trading obchoduje s elektřinou, zemním plynem, 

uhlím a ropnými produkty s energetickými deriváty, které slouţí k zajištění proti změnám 

cen energií. Od roku 2002 obchoduje RWE Supply Trading také s energetickými 

povolenkami. 500 zaměstnanců společnosti sídlí vedle Essenu také v Londýně a ostatních 

místech po celé Evropě.RWE npower působí ve Velké Británii a obsluhuje zdejší 

zákazníky koncernu RWE. Pro výrobu elektřiny vyuţívá zemní plyn, ropu, uhlí                  

a obnovitelné zdroje energie. 

RWE Systems je zaměřena na podporu všech společností v rámci koncernu tak,   

aby se jejich zaměstnanci mohli soustředit na své podnikání. 2.800 zaměstnanců na více 

neţ 60 místech v Evropě zajišťuje denně svým kolegům v rámci koncernu sluţby                

v oblastech IT, ochrany a přenosu dat a další podpůrné činnosti. 

RWE Dea sídlí v Hamburgu a je zaměřena na objevování a těţbu ropy a zemního 

plynu. Společnost vyuţívá nejmodernější techniky pro těţbu a produkci surovin a vyuţívá 

knw-how, které společnost získala za více neţ 110 let svého působení v oboru. RWE Dea 

se také snaţí o ochranu ţivotního prostředí a bezpečnost. RWE Dea ovládá produkční 

kapacity v Německu, Nizozemsku, Velké Británii, Norsku, Egyptě a zároveň je drţitelem 

licence pro těţební průzkum v Alţíru, Libyi a Polsku. V Německu ovládá RWE Dea 

podzemní zásobníky zemního plynu. 

Nejnovější společností v portfoliu koncernu RWE je RWE Innogy, která je            

od 1. února 2008 odpovědná za vše. co se týká obnovitelných zdrojů energie. RWE jejím 

prostřednictvím plánuje od roku 2008 kaţdoročně investovat jednu miliardu Eur               

do rozšiřování svých činností v oblasti větrných elektráren na souši i na moři, vodních 

elektráren, biomasy, výroby elektřiny ze solárních a geotermálních zdrojů, přílivových 

elektráren a výroby elektřiny z mořských vln. [11] 
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Rwe v ČR 2009 

Svět kolem nás se stále mění a stejně tak se mění i koncern RWE. V loňském roce 

došlo ke změně jeho organizační struktury, která tak lépe reagovala na trţní specifika 

jednotlivých zemí, kde koncern působí.  Lépe a rychleji jsme dokázali reagovat                 

na konkrétní potřeby zákazníků v jednotlivých regionech a poskytovat jim i nadále sluţby 

na vysoce profesionální úrovni. 

V důsledku těchto změn přestala skupina RWE Energy ve své současné podobě 

existovat. Řídící úlohu ve vztahu k RWE v České republice převzala společnost RWE AG  

s Dr. Ulrichem Jobsem jako odpovědným členem představenstva. Úkolem české skupiny 

bylo posilovat a budovat klíčové obchodní aktivity koncernu RWE na území České 

republiky. 

K naplnění tohoto záměru byla vytvořena nová strategie, která odpovídá 

specifickým podmínkám České republiky a je v souladu se strategií koncernu RWE. 

  

Hlavní cíle RWE v české republice jsou:  

 upevnění naší konkurenceschopnosti  

 udrţení ziskovosti přepravy a distribuce  

 omezení dopadu našich aktivit na ţivotní prostředí  

 zvýšení obecné energetické efektivnosti  

 podpora elektrických dopravních prostředků    

 

 

 

Interní záležitosti  

Sloučením společností ZČP, SČP a STP vznikla k 1. 6. 2009 nová společnost RWE 

Energie, která zajišťuje dodávku zemního plynu a souvisejících sluţeb stávajícím 
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zákazníkům v těchto regionech. Přesně o čtyři měsíce později, tedy k 1. 10. 2009, došlo       

i k fúzi provozovatele distribuční soustavy všech těchto tří regionálních společností. 

Obě tyto změny zjednodušily strukturu RWE v České republice a přispěly k její 

větší přehlednosti a efektivitě. 

I v loňském roce byly napříč celou českou skupinou RWE přijímána opatření, která 

měly mít za následek neustálé zlepšování procesů a vyšší efektivitu poskytovaných sluţeb. 

Jako příklad lze uvést jiţ známé projekty GO (Geschäftsoptimierung) nebo KVP 

(kontinuierlicher Verbesserungsprozess), jejichţ cílem je zlepšit konkurenceschopnost        

a flexibilitu společnosti. 

  

 

 

Dynamický rozvoj českého plynárenského trhu  

Přestoţe v České republice čelíme tvrdé konkurenci a ztratili jsme zde některé 

zákazníky, stále úspěšně obhajujeme svou pozici nejsilnějšího hráče na trhu. A to 

samozřejmě se všemi výhodami a nevýhodami, které z toho plynou. 

Naši vedoucí pozici si chceme udrţet i nadále, a proto flexibilně reagujeme            

na změny trhu, zavádíme nové balíčky sluţeb včetně dodávek tepla a kogenerace, nadále 

poskytujeme zákazníkům sluţby na nejvyšší úrovni a pronikáme na nové trhy. Naše snahy 

rozhodně přinášejí zaslouţené ovoce. V roce 2008 došlo ke zpomalení odlivu zákazníků     

a zároveň se nám podařilo některé ztracené zákazníky získat zpět. 

Očekáváme, ţe také zákazníci z řad domácností budou častěji měnit svého 

dodavatele. Proto jiţ teď přijímáme opatření ve formě zvýhodněných nabídek, posilujeme 

marketing a zvyšujeme aktivitu v oblasti získávání ztracených zákazníků z řad domácností. 

   

Důležitá role přepravy a distribuce  

Naši strategii neměníme ani pro třetí regulační období. I nadále budeme dodrţovat 

osvědčený kurz s cílem stabilizovat zisky a výnosy. Toho chceme dosáhnout díky řízení 

aktiv v souladu s poţadavky regulátora a díky zvýšení efektivity provozu a údrţby sítí. 

Dále plánujeme investovat do výstavby nových sítí v souladu se středně a dlouhodobými 

potřebami zákazníků, a to zejména s ohledem na výstavbu paro-plynových elektráren. 
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Rozvoj skupiny díky inovacím a koncernovému know-how  

Jak jiţ bylo uvedeno, společně usilujeme o udrţení si stávajících zákazníků  

a o opětovné získání těch ztracených. Jako jeden z kroků v tomto úsilí rozšíříme v České 

republice paletu sluţeb zaměřených na oblast energetické efektivity. Další krokem,  

ke kterému je jiţ vše připraveno, je vedle dodávky zemního plynu i dodávka elektrické 

energie pro naše stávající i nové zákazníky. 

Nové moţnosti vidíme také v oblasti sniţování emisí CO2. Koncern RWE               

se významnou měrou podílí na oblasti vývoje a aplikace technologií pro sniţování těchto 

emisí. Toto know-how můţe v České republice v blízké budoucnosti najít vyuţití zejména 

na trhu elektrických vozidel. I kdyţ je tento koncept teprve v plenkách, povaţujeme          

za důleţité sledovat a vyhodnocovat nejen trendy tohoto trhu, ale i jeho budoucí potenciál. 

Předmětem zájmu skupiny RWE v České republice je i vyuţití alternativních zdrojů 

energie jako jsou bioplyn a větrná energie. V tomto směru úzce spolupracujeme                 

se společností RWE Innogy. To nám umoţňuje úspěšně zkombinovat její technologické 

znalosti a naši znalost regionu. 

Díky naší usilovné práci si RWE udrţí i v tomto roce svou silnou pozici na českém 

trhu s plynem. Zároveň se bude rozvíjet jak v oblastech, které jsou tradičně silnou stránkou 

koncernu RWE, tak i v oblastech nových, inovativních. 

Abychom stále měli „The energy to lead“, tedy příslovečnou energii být vedoucí 

společností, musíme být flexibilní a přístupní všemu novému. [12] 

 

2.2 Charakteristika společnosti 

 

RWE Zákaznické sluţby, s.r.o., zajišťují veškeré činnosti spojené s obsluhou 

zákazníků skupiny RWE v ČR. Prostřednictvím sítě zákaznických kanceláří                        

a provozováním call centra zabezpečují komunikaci zejména se zákazníky z kategorie 

maloodběratelů a domácností. Společnost je zodpovědná také za fakturaci a řízení 

komerčních a spotřebitelských pohledávek. Své sluţby poskytuje regionálním 

plynárenským společnostem a regionálním provozovatelům distribučních soustav skupiny 

RWE v ČR. RWE Zákaznické sluţby samostatně podnikají od 1. 1. 2008, mají 

celorepublikovou působnost a sídlí v Ostravě. 

Mezinárodní energetická skupina RWE řídí své obchodní aktivity v České 

republice prostřednictvím společnosti RWE Transgas, která odpovídá za nákup a tranzit 
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zemního plynu a jeho velkoobchod. Prodej zemního plynu více neţ 2,3 milionu konečných 

zákazníků RWE zabezpečuje prostřednictvím regionálních plynárenských společností 

Severočeská plynárenská, Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, 

Jihomoravská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Východočeská plynárenská. 

Skupina RWE v ČR čítá celkem 21 společností. 

Zákaznická linka skupiny RWE od 1. března 2009 vyřizuje poţadavky zákazníků 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dříve byla zákaznická linka dostupná v pracovní dny         

od 7 do 17 hodin. 

Telefonický a e-mailový kontakt patří mezi zákazníky skupiny RWE 

k nejvyuţívanějším, významně přispívá ke sníţení počtu nutných osobních návštěv 

zákaznických kontaktních center a tím i ke značné úspoře času zákazníků. 

RWE Zákaznické sluţby v loňském roce obslouţily jak telefonicky, tak e-mailem, 

více neţ milion klientů. S asistencí operátora lze řešit samoodečty, fakturaci, platby, změny 

záloh, změny smluv, reklamace, stíţnosti, pohledávky, technické dotazy, informace           

o cenách a distribuci. [13]  

 

Call centrum 

 

Sluţby call center (dále jen CC) stojí v současné době především na kvalitě lidí. 

Technologie a kapacita call center přestávají být konkurenční výhodou, rozhoduje kvalita 

lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, ţe klientská centra nabízejí sluţby interním             

nebo externím zákazníkům, ve všech částech sloţitého řetězce - od manaţera                     

aţ po operátora - je nutný proklientský přístup. Kvalita lidí tak přímo ovlivňuje úspěch call 

centra a jeho konkurenceschopnost na trhu.  

Provozní jednotka, která: 

     -  telefonickou nebo písemnou formou zajišťuje sluţby klientům; 

     -  odpovídá na dotazy klientů (ohledně produktů aj.); 

     -  realizuje jednoduché poţadavky klientů a následně provedené kroky zapisuje  

        do databáze. 

 

Často bývá hlavním zdrojem kontaktu zákazníka se společností, někdy dokonce jediným:  

-         pro klienta je obrazem celé společnosti;   

-         můţe významně ovlivnit jeho postoj k ní;   
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-         zásadním způsobem se podílí na tvorbě image celé společnosti. 

 

Role kaţdého operátora v tomto procesu je mimořádně důleţitá. 

 

 

Základní zásady CC RWE 

 Preferujeme neformálnost v pracovní atmosféře;  

 zaměstnanec má pocit důvěry pro vykonávání důleţité práce;  

 upřednostňujeme standardní postupy;  

 na pracovišti panují přátelské a neformální vztahy;  

 pracovníkům se dostává podpory a pomoci ze strany manaţerů i spolupracovníků;  

 problémech hovoříme otevřeně, konflikty řešíme společně;  

 jsme loajální vůči společnosti, cítíme sounáleţitost. 

 

Jak pracuje CC? 

Funguje formou telefonického nebo písemného styku s klienty, nikoliv 

prostřednictvím osobního kontaktu. 

Tvoří jej operátoři, kteří: 

 vyřizují příchozí telefonáty a e-maily klientů, 

 případne aktivně oslovují klienty telefonicky a písemně. 

       

 

Co se v CC sleduje?  

 počty zpracovaných hovorů, zodpovězených e-mailů  

 aktivní činnost (podíl hovorů, práce po hovoru…); 

 kvalita provedených činností (zodpovězení dotazů, realizace poţadavků aj…); 

 průměrná délka hovorů: cca 3 minuty, doporučená délka hovoru je do tří minut; 

 úroveň service level v našem CC je nastavena na 80/30, tzn., ţe 80% hovorů je 

přijato operátorem do 30 sec.; 

 obsluţnost je 80 %. 

 

  Pravidla provozu zákaznického centra  

1)    CC pracuje NON STOP;  
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 operátoři se střídají ve směnném provozu dle předem stanoveného rozvrhu; 

 operátor se musí zalogovat před začátkem směny a odlogovat aţ po jejím uplynutí; 

 přestávka na oběd trvá obvykle 30 minut, během směny jsou další drobné 

hygienické přestávky. 

2)  Operátor udrţuje klidné a nehlučné prostředí, které neruší při hovorech s klienty ostatní 

operátory (rádio, hudba a podobně). 

3)    Interní hovory operátorů a konzultace s kolegy by rozhodně neměli slyšet klienti  

na druhém konci telefonu. 

4)    Soukromé mobilní telefony jsou nastaveny na diskrétní (tichý) provoz (zvonění). [8] 
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2.3 Organizační struktura společnosti RWE  

 

Obrázek 9: Struktura společnosti RWE [14] 
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Obr. 9: Struktura společnosti RWE - pokračování 
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3 Návrh řešení předmětu diplomové práce 

3.1 Současný stav problematiky  

 

RWE Zákaznické sluţby, s. r. o. , Call centrum v Ostravě, zaměstnává jak své 

kmenové zaměstnance, tak i externí pracovníky – brigádníky. Ti se dále dělí na brigádníky, 

které společnosti zajišťuje personální agentura Adecco, a na brigádníky, které zaměstnává 

přímo RWE. 

Brigádníci se podle jejich kvalifikace dělí na tzv. „Fakturanty“ a „Zálohové 

brigádníky“. Fakturoví brigádníci jsou schopni vyřídit dotazy a poţadavky zákazníků, 

které se týkají celé problematiky plynárenství. Díky obsáhlosti problematiky plynárenství 

prochází tito brigádníci 3 – 4 týdenním školením. Zatímco zálohoví brigádníci jsou 

proškolení pouze na poţadavky zákazníka týkající se změn záloh a zadávání stavu 

plynoměru ke změně ceny, pro periodické vyúčtování či jako kontrolní odečet. Tyto 

brigádníky je moţno zaškolit během 1 – 2 dní. 

Aby bylo moţné vyhodnotit kvalitu a efektivitu poskytovaných sluţeb 

prostřednictvím brigádníků je zapotřebí navrhnout hodnotící formulář, na základě kterého 

bude brigádník bodově ohodnocen. Hodnotící formulář se bude dělit do tří oblastí – 

odborné znalosti, komunikační dovednosti, základní kritéria. Finální verze hodnotícího 

formuláře je uvedena jako příloha č. 1. 

K zajištění zvýšení výkonnosti brigádníků jsem navrhla model odměňování. 

Odměňováni budou pouze fakturoví brigádníci, díky komplexnosti jejich znalostí 

a pracovní vytíţenosti. Při návrhu modelu odměňování jsem vycházela z dosud 

aplikovaného systému hodnocení operátorů – kmenových zaměstnanců Call centra.          

Na základě tohoto modelu odměňování dojde ke sjednocení poţadavků na výkon                

a efektivitu brigádníků s poţadavky na kmenové zaměstnance. Pro hodnocení práce 

operátorů v Call Centru vyuţíváme tzv. bodovací metody. Kaţdé zvolené kritérium má 

stupnici hodnocení a celkové měsíční hodnocení bude součtem přidělených bodů. 

Hodnocení se skládá z pěti sloţek, z hodnocení produktivity, kvality a z hodnocení znalostí 

(ověřováno formou testu). Dále je v hodnocení zohledněna oprávněná stíţnost na operátora 

a moţnost přidělení bodů přímým nadřízeným. 
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Kritéria pro vyplácení odměn brigádníkům se budou lišit od kmenových 

zaměstnanců z důvodu smluvního ujednání se společností RWE – brigádníci jsou 

ohodnocování hodinovou mzdou, zatímco kmenoví zaměstnanci mají fixní a variabilní část 

mzdy. Níţe jsou uvedeny jednotlivé sloţky systému hodnocení operátorů – kmenových 

zaměstnanců Call centra: 

 HODNOCENÍ PRODUKTIVITY: 

Pro potřeby tohoto vyhodnocení je plně dostačující software, který vyuţíváme pro 

řízení a monitoring Call centra (dále jen CC). Z tohoto systému je moţné získat údaje, 

které se týkají nejen celého CC, ale také jednotlivě kaţdého operátora. Hodnocení 

PRODUKTIVITY je dáno zvlášť pro jednotlivé pozice (specialista, operátor), ale také 

zvlášť pro operátory zpracovávající převáţně hovory a operátory zpracovávající emaily       

i hovory. 

  HODNOCENÍ KVALITY: 

Druhým nástrojem pro hodnocení práce je kvalita uskutečněných telefonních 

hovorů. Hodnocení se provádí na základě poslechu hovorů a jejich následného ohodnocení 

pomocí tzv. supervizního protokolu. Kaţdý kalendářní měsíc se provádí 4 supervize          

na kaţdého operátora. V supervizním protokolu jsou hodnoceny tyto oblasti: 

 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA: 

- Správné ověření zákazníka 

- Doplnění kontaktu na zákazníka do systému 

- Vypsání kontaktu do systému 

- Struktura hovoru 

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ ZA ZÁKLADNÍ KRITÉRIA JE 11 BODŮ. 

 

 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI: 

- Jistota a přesvědčivost 

- Vztah s klientem 

- Jazyková stránka 
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MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ ZA KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI JSOU 3 BODY 

V KAŢDÉ POSUZOVANÉ OBLASTI.  CELKEM  MAXIMÁLNÉ 9 BODŮ. 

 

 ODBORNÉ ZNALOSTI 

 

- Správnost poskytnutých informací 

- Orientace v systému 

- Všeobecný přehled 

- Efektivita navrţeného řešení 

 

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ ZA ODBORNÉ ZNALOSTI JE 5 BODŮ V KAŢDÉ 

POSUZOVANÉ OBLASTI.  CELKEM  MAXIMÁLNÉ 20 BODŮ. 

 

 NADSTANDARDNOST  

V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉHO A ÚSPĚŠNÉHO ZVLÁDNUTÍ HOVORU LZE UDĚLIT  

3 BODY. [9] 

 

Za kaţdý supervizní hovor je moţno dosáhnout maximálně 43 bodů. Celkem 172 

bodů za 4 provedené supervizní hovory. 

Navrhovaný model odměňování pro brigádníky bude obsahovat tyto náleţitosti: 

Hodinová mzda brigádníka je 70 Kč. 

Příklad: 50 hod x 70 Kč = 3500 Kč 

 

Hodnotící kritéria: 

EFEKTIVITA: 

 měsíčně odpracovaných 45 – 55 hod 

 délka hovorů 3:15 min, odchylka můţe být +/- 5% 
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KVALITA: 

 znalosti – splnění velkého testu na 80 – 85% 

    (maximální počet bodů za velký test je 10 bodů) 

 nahodnocení 5 hovorů v daném měsíci – bodový průměr z 5 hovorů 

80 – 85% (maximální počet bodů za 1 hovor je 20 bodů) 

 

Při splnění kritérií ve všech bodech, je moţné brigádníka odměnit navýšením 

hodinové mzdy o 7%, tzn. 75 Kč. U brigádníků RWE se bude navyšovat počet 

odpracovaných hodin tak, aby to odpovídalo konečné částce po navýšení (z důvodu 

smluvních podmínek uvedených v Dohodě o pracovní činnosti). 

Pro Adecco brigádníky:                               Pro RWE brigádníky: 

Př. 50 hod x 75 Kč = 3750 Kč Př. 53,5 x 70 = 3745 Kč 

Pokud splní brigádník kritéria ve všech bodech a zároveň přeplní některý z těchto 

bodů, bude odměněn navýšením hodinové mzdy o 14%, tzn. 80 Kč. U brigádníků RWE    

se bude navyšovat počet odpracovaných hodin tak, aby to odpovídalo konečné částce                

po navýšení. 

Pro Adecco brigádníky:    Pro RWE brigádníky: 

Př. 50 x 80 Kč = 4000 Kč. Př. 57 x 70 = 3990 Kč 

Brigádníci nemají nárok na odměnu v těchto případech: oprávněné stíţnosti           

na brigádníka, pozdní logování (více jak 2 krát v měsíci), neomluvená absence. 

Kritériem pro dosaţení odměny je splnění docházky. Jak jiţ bylo uvedeno výše, je 

zapotřebí, aby brigádníci splnili 45 hodin a více za měsíc. RWE spolupracuje 

s personální agenturou Adecco. Aby byla spolupráce uspokojivá pro obě strany bude 

zapotřebí jasně definovat konkrétní poţadavky na nové brigádníky ze strany RWE jako 

„Uţivatele“ na agenturu Adecco jako „Zprostředkovatele“. Jedním z poţadavků bude 

zajištění takových brigádníků, kteří splní 45 a více hodin za měsíc. Dále po absolvování 

školení odpracují minimálně jeden měsíc, tzn. daných 45hod a více, pokud brigádník 

svévolně ukončí spolupráci s RWE v době školení nebo ihned po absolvování školení, 

nebudou mu proplaceny hodiny za školení. A to bude platit také v případě, kdy bude 

brigádník zaškolován na oblast fakturací (širší plynárenská problematika) a bude chtít 

přejít pouze na změnu záloh a odečty z důvodu, ţe je pro něj problematika fakturací 

sloţitá.  
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3.2 Návrhy na změnu stávajícího stavu 

 

Call centrum je „ţivý organismus“, je zapotřebí plánovat vývoj provozu 

a brigádníci by měli být pomocnou silou právě v období tzv. provozních špiček. 

Pracovní náplní brigádníků je především vyřizování telefonických poţadavků 

zákazníků. Dále jsou brigádníci zapojování do různých kampaní, např. aktivní volání 

zákazníkům kvůli nastavení plateb pro platby záloh plynu. Nyní brigádníci spolupracují 

s oddělením pohledávek – dohledávají telefonní kontakty na zákazníky, kteří kontakt 

nemají uveden v našem systému a je zapotřebí je kontaktovat. Brigádníci jsou také 

vyuţíváni pro zadávání hromadných odečtů, tato aktivita spočívá ve spolupráci 

s kmenovými zaměstnanci, kteří zpracovávají dané poţadavky zákazníků prostřednictvím 

emailu. 

Aby byla spolupráce brigádníků s kmenovými zaměstnanci co nejefektivnější 

navrhla jsem postup předávání emailových požadavků na brigádníky ze strany 

kmenových zaměstnanců: 

Pravidla předávání hromadných odečtů na brigádníky: 

 

1) Poţadavek zákazníka o zadání hromadných odečtů zasílejte emailem            

+ příloha na mě – urychlí se tím vyřízení. 

2) Neposílejte emaily, kde je uvedeno pouze ID emailu s poţadavkem 

zákazníka, nebo vytisknuté papíry s odečty – někdy nejsou ani podepsané, 

pak nelze zjistit, kdo poţadavek předal/nepředal (v případě reklamace 

zákazníka, ţe některé odečty nebyly zpracované). 

3) Pokud brigádník odečty zpracuje, pošle email zpět na svého Supervizora 

a ten ho přepošle zpět na operátora, který poţadavek poslal. 

4) Zpracované poţadavky se posílají zpět na operátory z důvodu, ţe brigádníci 

emaily nezpracovávají, tudíţ odpověď zákazníkovi zaslat nemohou. 

5) Můţe se stát, ţe bude poţadavek zákazníka poslán zpět operátorovi s tím, ţe 

některé odečty nebyly zadány – prosím o pochopení, pokud je zapotřebí 
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zákazníkům volat, brigádníci samozřejmě mají za úkol takovému 

zákazníkovi zavolat, ale stane se, ţe se mu během jejich směny nedovolají, 

a pak uţ v práci delší dobu nejsou, proto jsou tyto poţadavky navráceny na 

operátory, aby zákazníky kontaktovali, z důvodu brzkého vyřízení 

a spokojenosti zákazníka. 

6) Emaily se budu vracet na konkrétního operátora a v kopii bude uveden daný 

Supervizor, aby nedošlo k tomu, ţe např. daný operátor také na směně 

nebude (nemoc, dovolená apod.) a email by nebyl dořešen. 

Na základě těchto jasně stanovených pravidel pro spolupráci by měl být eliminován 

počet reklamací ze strany zákazníků (nezadané odečty) a ze strany kmenových 

zaměstnanců (zda došlo k předání poţadavků na brigádníka). Očekává se zlepšení 

komunikace mezi kmenovými zaměstnanci a brigádníky. 

3.2.1 Srovnání výkonnosti brigádníka s kmenovým zaměstnancem 

 

Teoreticky lze optimální výkon kmenového zaměstnance s 8 hod pracovní dobou 

vyjádřit takto: poţadovaná délka hovoru 2:30 min, wrap – práce po hovoru např. zápis 

kontaktu do systému 1:40 min = 4:10 min vyřízení hovoru. Počet vyřízených poţadavků   

za směnu je 90 – 111 hovorů, průměr je 100 poţadavků za směnu. Tzn. 100 x 4:10 = cca 

417 min, 30 min obědová přestávka, 2 x 10 min přestávka, 13 min čekání na hovor => 480 

min směny. 

V praxi je tento výkon ovlivňován aktuálním provozem, např. kdyţ bude provozní 

špička můţe se očekávat vyšší počet zpracovaných poţadavků a naopak, kdyţ bude volat 

méně zákazníků, očekává se niţší počet vyřízených poţadavků. 

Srovnání výkonnosti brigádníka s kmenovým zaměstnancem v době provozní 

špičky zobrazuje graf č. 1. Srovnala jsem výkon brigádníka s kvalifikací fakturace a výkon 

kmenového zaměstnance, který má stejnou kvalifikaci a také stejnou dobu působení          

ve společnosti RWE. V den provozní špičky, konkrétně se jednalo o 7. 12. 2009, kdy byl 

celkový počet vyřízených poţadavků na CC 4021. Brigádník byl schopen za 8 hodinovou 

směnu vyřídit 62 poţadavků, kmenový zaměstnanec za tutéţ dobu vyřídil 67 poţadavků.  
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Tzn. průměrný počet vyřízených poţadavků  brigádníkem za 1 hod je 7,8 

a průměrný počet vyřízených poţadavků kmenovým zaměstnancem je 8,4. Z toho vyplývá 

závěr, ţe ať uţ se jedná o brigádníka či kmenového zaměstnance stejné kvalifikace, 

výsledek jejich práce se liší pouze o 0,6 vyřízených poţadavků na 1 hod práce.  

Graf 1: Srovnání výkonnosti brigádníka s kmenovým zaměstnancem 

 

Zdroj: vlastní práce 

 

 

3.2.2 Budoucí očekávání výsledků na základě aplikace opatření 

 

Výkonnost brigádníků se bude evidovat do denních statistik. Na základě těchto  

statistik sa bude sledovat, koordinovat a vyhodnocovat výkonnost kaţdého brigádnika.    

Pro názornost je příklad denní statistiky brigádníků uveden jako příloha č. 3. 
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Graf 2:  Grafické statistické sledování výkonnosti brigádníků v budoucím období 

 

Zdroj: vlastní práce 

Z grafu lze vyčíst, ţe pokud budou opatření ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti 

brigádníků zavedeny do provozu, zvýší se počet vyřízených poţadavků brigádníky, a také 

počet jejich odpracovaných hodin. Za prosinec roku 2009 brigádníci splnili 4,7 % 

vyřízených poţadavků z celkového počtu poţadavků na Call Centrum. V 1. čtvrtletí roku 

2010 se na základě navrhovaných opatření očekává nárůst v procentuálním plnění 

vyřízených poţadavků brigádníků o více jak 50 %. 
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Závěr  
 

Vhodné nastavení systému odměňování, s aktivními motivačními účinky je velmi 

důleţitou součástí stabilizace špičkových zaměstnanců a tím vytváření pozitivních 

předpokladů dosahování úspěšnosti v kaţdé pracovní činnosti organizace. Mnou 

navrhované opatření by měly přispět k: 

 Zvýšení motivace zaměstnanců, 

 Uspokojovaní potřeb zaměstnanců – brigádníků, 

 Nárůstu oddanosti a loajality zaměstnanců - brigádníků, 

 Účelnějšímu vynakládání mzdových nákladů a nákladů spojených  

se zaškolováním a zapracováním zaměstnanců - brigádníků, 

 Podpoře růstu image společnosti.  

 

Aplikace návrhů by měla zajistit poţadované výsledky brigádníků a to konkrétně 

zajištění měsíčního plnění počtu zpracovaných poţadavků na 12,5% z celkového počtu 

vyřízených poţadavků na Call centru za měsíc a zároveň sniţovat počet přepojení 

zákazníků na ostatní operátory ze strany zálohových brigádníků, kteří nemají širší rozhled, 

co se problematiky plynárenství týče. Poţadavek přepojení u takovýchto brigádníků          

by neměl překročit 10% z celkově vyřízených poţadavků za den. Díky zajištění plánu 

směn by měli být brigádníci přínosem při provozních špičkách. Po zavedení navrhovaného 

modelu odměňování se předpokladá, ţe motivace zaměstnanců se bude neustále zlepšovat, 

čím se docílí zlepšení efektivity a celkových přínosů z činnosti výpomoci brigádníků 

ve společnosti RWE. 

Kromě předpokládaného ekonomického přínosu ze zrealizovaných návrhů 

závěrečné práce je velmi důleţitý přínos v tom, ţe se docílí zrovnoprávnění a sladění 

kolektivní práce mezi kmenovými zaměstnanci a zaměstnanci na brigádnickou výpomoc. 

Tím dojde k posilnění týmové práce bez rozdílu na způsob, kterým je daný zaměstnanec 

v pracovním poměru. Právě posílení vztahů v kolektivu je tím, co v budoucnosti 

zjednoduší vyhledávání, výběr a stabilizaci brigádnické výpomoci v RWE. 
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Podpora a rozvoj týmové práce s jasnými a měřitelnými pravidly a zásadami jsou 

tou správnou cestou k tomu, aby se vztahové otázky na pracovištích posilovaly. 

Tím se vytváří předpoklad k eliminaci negativních vlivů jak uvnitř, tak hlavně ve vztazích 

s veřejností . 

Jsme presvědčena, ţe opatření, která jsem navrhla v rámci závěrečné práce 

k zlepšení výkonnosti a efektivnosti externích zaměstnanců ve firmě, budou přínosem  

i pro jiné společnosti, které fungují na podobném principu. Například pro jiná Call centra, 

která vyuţívají externích pracovníků.  
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Příloha č. 1: Hodnotící formulář 

      Jméno:  
   
 Datum hovoru:   
   
 Čas hovoru:   
   
 OP:  
   
 

0  

 ODBORNÉ ZNALOSTI   
 Správné ověření zákazníka 
 Úplné 2 

 Neúplné 1 
 Neproběhlo 0 
 Správnost a úplnost informací 

 Správné a úplné informace 4 
 Informace správné, ale neúplné 2 
 Informace částečně správné a neúplné 1 
 Chybné informace 0 
 Efektivita odborných znalostí 

 Efektivní 2 
 Částečně efektivní 1 
 Neefektivní 0 

 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 0 
 Vyjadřovací schopnosti 
 Profesionální vyjadřování 2 

 Vyjadřovací nedostatky 1 
 Nezvládnutí situace, neprofesionalita 0 
 Vztah se zákazníkem 

 Vztah se zákazníkem,ochota, 
přizpůsobení 3 

 Nepřízpůsobení, skákání do řeči 1 
 Arogance, ironie 0 
 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA 0 

 Zahájení hovoru + závěr 1 
 Nabídka další pomoci  1 
 Aktualizace tel. čísla v SAPu 1 
 Kontakt vyplněn správně 1 
 Kontakt vyplněn chybně 0 
 Oslovování - dostatečné 2 
 Oslovování z části 1 
 Pauzy - vstupy a výstupy 1 
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Příloha č. 2: Tabulka měsíčního hodnocení 
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Příloha č. 3: Evidence výkonnosti brigádníků  

 


