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1 Úvod 
 

 Obsáhlé téma motivace spolupracovníků jsem si vybral proto, ţe mám pocit, ţe je 

motivace jednou z nejdůleţitějších aspektů kvalitního pracovního výkonu. Dalším důvodem 

byly moje osobní zkušenosti se spoluprácí a vidina zlepšených výsledků spolupráce do 

budoucna. V multi-levelové společnosti je motivace o tolik důleţitější, protoţe kaţdý ze 

spolupracovníků pracuje sám na sebe a není v klasickém zaměstnaneckém poměru. Coţ je 

přístup k práci, který většina lidí v České republice nemá zaţitý, a v případě zahájení 

spolupráce se s ním musejí ztotoţnit. Jinak je úspěch ve firmě nepotká. Je to i o lehké změně 

osobních názorů a chování. 

 

 Cílem analýzy současného stavu motivace ve společnosti ZFP akademie, a. s, je 

ukázat, v čem má společnost aktuálně problémy a hlavně, jakými způsoby jdou tyto problémy 

řešit. Teoretickou část jsem pojal jako výběr motivačních teorií a sţil jsem se uvést ty rady, 

které mě osobně zaujaly a přišly mě reálné na aplikování v praxi. Profil firmy je zde velmi 

dobře zpracován, aby byly pochopeny souvislosti kolem fungování obchodního zástupce 

v této společnosti. Pro zajímavost jsou uvedeny i dceřiné společnosti včetně slovenské odnoţe 

ZFP akadémia, a. s. Praktická část práce nám ukáţe, jaké jsou návrhy na zlepšení současného 

i budoucího stavu motivace. Tento výstup bude pro zlepšení budoucího stavu motivace ve 

firmě nejvíce zásadní.  
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2 Teoretická část 

2.1 Motivace 
 

 „Mikuláštík tvrdí (2010, s. 129 – 130), ţe motivace vypovídá o lidských pohnutkách, 

potřebách, o dynamice osobnosti a jeho potencionálu. Motivace usměrňuje chování a dává mu 

energii. Motivaci můţeme chápat jako model nedostatku, coţ je uzavřený kruh, který nutí 

jedince k činnosti, a model vývojový, ve kterém vystupují do popředí sociální potřeby a 

rozvoji osobnosti“. Dosahovat úspěchů se dá jedině za přispění výrazné porce motivace a je 

úkolem manaţerů vzbuzovat tento stav. 

  

 Motivace jako taková úzce souvisí s přesvědčováním, protoţe dobře motivovaný 

člověk ve většině případů dobře přesvědčený za svou věc. Většina pracovníků očekává 

motivování ze strany svých nadřízených, coţ znamená to, ţe manaţeři nejen motivují svůj 

tým, ale často i sebe, coţ je v u hodně lidí vůbec nejdůleţitější typ motivace. Pokud nefunguje 

motivace ze strany manaţera, tak lidé dělají ty věci, které jsou neodkladné a které by mohly 

být kontrolovány, místo toho, aby dělali to, co je pro rozvoj společnosti prospěšné. 

 

2.2 Demotivace  
 

 Demotivace způsobuje řadu problémů, mezi nejzásadnější můţeme zařadit ztrátu 

iniciativy, sniţování pracovního výkonu, zhoršování vztahů na pracovišti, coţ se můţe 

projevit podváděním, falšováním, zahálkou, zvýšením nemocnosti a absence, coţ potom vede 

ke zvýšené fluktuaci. Nikoho nemotivuje nezájem o vlastní osobu, špatná organizace práce, 

kritika, či nedostatek práce (Mikuláštík, 2010). 

 

2.3 Vnitřní a vnější motivace 
 

 V teorii pracovní motivace se dá mluvit o vnitřních a vnějších motivech práce. Ty jsou 

člověkem plněny buď napřímo výsledky práce samotné (intrinsická motivace), nebo souvisí 

s dosaţením cílů, které jsou jinde, neţ přímo tam, kde se daná práce vykonává (extrinsická). 

 

  Mezi nejdůleţitější extrinsické motivy práce můţeme zařadit potřebu finančního 

příjmu, snaha o zajištění jistoty, o uplatnění se v rámci sociální struktury a získání prestiţního 
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místa nebo sexuální potřeby. Mezi nejzásadnější intrinsické motivy práce patří potřeba 

činnosti jako takové, potřeba kontaktu, potřeba uspokojení z plnění pracovních cílů, snaha o 

získání větší moci a vlivu, a přání ţivotního smyslu a seberealizace (nekonečný - motivace 

pracovního jednání). 

 

2.4 Motivační teorie 
 

 Některé teorie motivací konstatují, ţe je motivace cílově orientovaná. Na první pohled 

se jednotlivé teorie od sebe můţou výrazně lišit, nejsou v přímém souladu. Akorát celou 

problematiku neřeší z klasického úhlu pohledu. Je to dáno tím, ţe zde figuruje více 

motivačních teorií, jako je teorie dvoufaktorová, expektační, stimulační a maslowova 

pyramida – hierarchie potřeb. 

 

 Donnelly, Gibson a Ivanchevich (1997, s. 389) tvrdí, ţe „Porter-Lawlerův model 

zdůrazňuje vztah výkonu, uspokojení a odměn, a k tomu navíc přidává další proměnnou – 

individuální důleţitost toho, aby pracovníci vykonávali práci, pro kterou mají náleţitou 

kvalifikaci, schopnosti a vrozený talent“. Zde u této teorie si musíme uvědomit, ţe pokud 

rozdělují odměny ve firmě, musejí se rozdělit skupinově všem a spravedlivě. Pokud je situace 

poněkud jiná, pak se můţe lehce stát, ţe pracovníci situaci vyhodnotí jako tu, kde zvyšování 

pracovního úsilí zcela postrádá logiku.  

 

 Expektační teorie počítá s tím, ţe spolupracovník bude vykazovat zvýšenou úroveň 

motivace jen za předpokladu, ţe bude vnímat pevné spojení mezi vynaloţeným úsilím a 

výkonem, výkonem a odměnou a odměnou a spokojeností. Pro pochopení našeho 

vynaloţeného úsilí příjemcem musí daný příjemce velmi dobře vědět svoji aktuální roli, 

pozici, své přednosti, přání i řadu dalších znaků. „Vztah mezi výkonem a odměnou je silný, 

jestliţe jedinec cítí, ţe vnitřní i vnější odměny jsou spravedlivé“(Donnelly, Gibson a 

Ivanchevich, 1997, s. 390). Správně nastavené bonusy, které spolupracovníka pobízí k lepším 

výsledkům a dávají mu pocit zadostiučinění ze své práce, mají schopnost povzbudit chování 

zaměřené na jednoznačně vymezené cíle. 
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2.5 Motivace a Stimulace 
 

 Kladný vztah k jakýmkoliv úlohám obvykle vzniká kvůli některé ze dvou hlavních 

příčin: buď proto, ţe je její splnění pevně spojeno se ziskem určitých zvenčí přicházejících 

hodnot (například finanční odměny), nebo proto, ţe její splnění je v souladu s vnitřní motivací 

člověka, který má danou úlohu splnit. „Úloha je tedy plněna pod vlivem vnějších podmětů 

(stimulů), nebo pod vlivem vnitřních pohnutek (motivů), přičemţ obojí můţe působit 

společně (a vzájemně se posilovat)“(Plamínek, 2007, s. 14). Vyvoláváme – li ochotu 

spolupracovníka něco udělat prostřednictvím vnějších stimulů, říkáme tomuto ději stimulace. 

Motivační stimulování se dělí na krátkodobé, tzv. podpůrné, které se pouţívá kaţdodenně a na 

dlouhodobé, které směřují k dlouhodobému cíli, ziskům, a pozitivním výsledkům.  

Obr. 2.1 Rozdíl mezi stimuly a motivy 

 

Zdroj: Plamínek, 2010, str. 14 

2.6 Dlouhodobá a krátkodobá motivace 
  

 Abyste mohli efektivně motivovat, je potřeba mít základní předpoklady, mezi které 

patří zjištění toho, co spolupracovník sám chce a povaţuje za důleţité. Jedině tak vznikne 

přímá souvislost mezi vlastními vnitřními podněty a firemními cíli, čemuţ říkáme dlouhodobá 

motivace. 

 Clegg (2005) tvrdí, ţe u krátkodobé motivace velmi záleţí na náladě. Pozoruhodně 

můţeme ovlivnit pocity kombinací umění a hudby, například ve formě prezentace spojené 

s videem. Pokud plánujete důleţitou událost, nebojte se vyuţít sluţeb multimédií, různých 

technologií a prakticky čehokoliv, co zaútočí na smysly účastníků události. Tímto způsobem 
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se dá pracovat s náladou a zvyšovat motivaci. Pokud ovšem nemáme dobrý obsah – velice 

rychle můţeme přejít z motivace do demotivace, Obsah musí být také přiměřený. Tento druh 

motivace vedoucí k zábavě zúčastněných a nabití energií nebude mít dlouhodobý efekt, ale je 

velmi hodnotný jako základ motivace. 

 Plamínek (2007) tvrdí, ţe jestliţe k nalezení větší ochoty pouţíváme v motivovaném 

jedinci jiţ neexistující (vnitřní) motivy, mluvíme o motivaci. V prvním případě vzniká 

ţádoucí chování na základě vnější situace, ve druhém na základě vnitřního světa 

motivovaného člověka. 

 Hlavní výhodou stimulace je její jednoduchost. Dokud se nám bude dařit nahrazovat 

nepohodlí spojené s výkonem nějakými atraktivními hodnotami, můţeme předpokládat, ţe 

pracovní výkon bude probíhat. Nevýhodou stimulace je to, ţe pracovní výkon probíhá jen tak 

dlouho, jak dlouho působí stimuly. 

 

  Motivace má také svojí obrovskou výhodu – v případě trefení se do motivů, které 

člověk aktuálně má, můţe pracovní činnost za příznivých podmínek pokračovat i s absencí 

působení vnějších podnětů. Při této činnosti je ale potřeba brát v potaz jednu zásadní 

nevýhodu, a tou je nutnost mít k dispozici velké mnoţství informací o osobě, kterou hodláme 

motivovat, aby byl výsledek naší motivace pozitivně odměněn (Plamínek, 2007).  

 

2.7 Motivační zásady 
 

 Jak tvrdí Plamínek (2007, s. 15) „Můţeme se pokusit přizpůsobit lidi úkolům – 

v zásadě je donutit, aby respektovali úkol takový, jaký je, včetně toho, co se jim na něm 

nelíbí“. Jakmile přestaneme stimulovat, je velká pravděpodobnost, ţe spolupracovníci 

nebudou mít důvod úkol dál plnit. Proto se doporučuje lidem vyjít vstříc. Jako nejvýhodnější 

se jeví varianta volit lidem úkoly na míru, to znamená tak, aby jim seděly svojí náplní.  

 

 Motivace vyuţívá velké výhody – podstatné nezávislosti na vlivu vnějších stimulů. 

Velmi podstatná je forma zadání úkolu, tzn. tón řeči, řeč těla a vhodně zvolená slova tak, aby 

bylo jasné, ţe má úkol svoji váhu. 

 

 Kdyţ zadáváme práci, je důleţité pamatovat na to, ţe kaţdý potřebuje na svojí práci 

najít něco, co ho aspoň trochu baví. Pokud tuto vlastnost nalezneme, máme velkou výhodu 
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v dalším motivačním působení. „Představuje jakousi kotvu, která jej poutá k výkonu a 

znemoţňuje okolním proudům, aby jej odnesly do jiných vod (ať jiţ obrazně – tedy aby 

odváděly pozornost jinam a znemoţňovaly soustředění na práci, nebo skutečně – aby jej vedly 

k úvahám o změně zaměstnání)“(Plamínek, 2007 s. 17). Pokud lidé v současné době nemají 

základní existenční potíţe, je výskyt motivační kotvy nezbytnou podmínkou jejich kvalitního 

pracovního nasazení. 

 

 Většina lidí, kteří v praxi motivují, narazí na past, do které se chytají, ačkoliv je její 

nalezení velmi prosté a všeobecně známé. Často míváme sklony ovlivňovat okolí tím samým, 

co motivačně působí na nás. Rádi totiţ podléháme myšlence, ţe jakmile něco motivuje nás, 

bude to zákonitě motivovat i ostatní. Pokud se nad tím člověk zamyslí, tak je to čistá utopie, 

protoţe kaţdý člověk je alespoň v některém ohledu jiný neţ ostatní. Potom je jasné, ţe jsme 

všichni citliví na odlišné podněty. To, co nás nesmírně motivuje, můţe ostatní nechat naprosto 

lhostejnými. 

 

 Platí, ţe pokud práci dobře definujeme a vysvětlíme, nečekaně se zvednou pracovní 

výkony. To, ţe lidé nedělají to, co po nich chceme, můţeme být důsledkem toho, ţe jsme jim 

to dostatečně nevysvětlili. V našich očích můţeme cítit bytostný odpor nebo lhostejnost 

(Plamínek, 2007). 

 

 Sérii otázek „chce?“ – „umí?“ – „můţe?“ – které se říká diagnostická triáda, můţe být 

významným vodítkem k tomu, zda v praxi pouţijeme motivaci nebo některou z dalších 

alternativ. Jak říká Plamínek (2010, s. 23) „Motivace je práce s neexistujícími individuálními 

vnitřními podněty, má tedy celý okruh alternativ“. Při motivaci je důleţité myslet očima 

člověka, kterého hodláte motivovat, ne vlastníma. Přijetí názoru druhého je nutným pravidlem 

pro vaši věrohodnost.  

2.8 Teorie vitality 
 

 Grafickým výstupem teorie vitality je pyramida vitality, vysvětlující, ţe „strategickým 

zájmem společností je budovat svou vitalitu v posloupnosti od uţitečnosti (co budeme dělat, 

pro koho a proč) přes efektivitu (jak to budeme dělat) a stabilitu (jak budeme reagovat na 

změny podmínek) k dynamice (jak budeme změny sami vyvolávat a řídit)“(Plamínek, 2010 s. 

28). Teorie vitality se snaţí podrobně rozebrat problémy, které se objevují ve firemních 
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systémech, a určuje jejich příčiny v podobných posloupnostech. Hledá místo, které se 

aktuálně největším podílem podílí na pomalejším růstu firmy (nějaké omezení) a tato omezení 

postupně odstraňuje jedno po druhém. 

 

2.9 Čtyři motivační typy lidí 
 

 Pokud chceme být úspěšní v jednání s lidmi, musíme usilovat o udrţování rovnováhy. 

Jak říká Clegg (2005, s. 87) „Všichni jsme lidské bytosti a všichni jsme přišli na svět 

vybavení velkou paletou emocí, sympatií a antipatií. Mezi těmi, se kterými pracujete, budou 

někteří, které máte rádi více neţ ostatní. Tomu se nedá vyhnout.“ 

 Nachystejte si seznam spolupracovníků, které hodláte motivovat. Upřímně se 

zamyslete a podle vašeho opravdového názoru zvýrazněte na seznamu ty spolupracovníky, 

které máte opravdu rádi a kteří jsou vám naopak nesympatičtí. Zvýrazněte ty 

spolupracovníky, které by podle vás objektivní pozorovatel označil za vaše oblíbence. Jak se 

tyto dvě skupiny chovají navzájem vůči sobě? 

 V očích druhých má kaţdý své oblíbence. „Tajemství, jak toho motivačně vyuţít, je 

zajistit, ţe vaši oblíbenci vezmou na vědomí, ţe jsou jimi proto, co dělají a přinášejí, ne jenom 

proto, ţe jsou vám sympatičtí a máte je rádi“ Clegg (2005, s. 87). Můţe se stát, ţe se budou 

tyto dva důvody překrývat. Opravdu je velice těţké nemít rád někoho z kolegů, se kterým se 

vám velice dobře pracuje. Ale při pohledu z druhé strany je také moţné mít opravdu rád 

člověka, který nám ani krátkodobě nic nového nepřináší. Tyto vztahy jsou však nebezpečné, 

protoţe nás stojí čas, který bychom mohli efektivně vyuţít jinde. Předáním ideálního sdělení 

můţete ovlivnit motivaci úplně kaţdého. 
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Obr. 2.2 Motivační typy lidí 

 

Zdroj: Plamínek, 2007, str. 31  

 Plamínek (2007) tvrdí, ţe podle motivačního zaloţení člověka můţeme lidi dělit na 

objevovatele, zpřesňovatele, usměrňovatele a slaďovatele.  

 

 Mezi preference objevovatelů můţeme zařadit dynamiku a zaměření na uţitečnost. 

V jejich chování můţeme pozorovat značnou dávku nezávislosti a samostatnosti. Typického 

objevovatele poznáte tak, ţe je jeho vášní a zálibou přijímání výzev a zdolávání překáţek. Jak 

tvrdí Plamínek (2007, s. 32) „Bývají netrpěliví, chtiví informací a upřímně nesnášejí, kdyţ je 

někdo řídí“. Postupné překonání překáţek berou objevovatelé jako hru sama se sebou, jako 

překonávání dalších a dalších výkonnostních stupňů. Vţdy chtějí dosáhnout nového cíle a 

nedělá jim problém si tyto cíle nastavovat. Jasně a reálně nastavené cíle mohou být skvělým 

motivem pro většinu lidí. Podle Clegga (2005) se pro motivaci jednotlivců výborně hodí, 

protoţe jim poskytují vodítko, pomocí kterého mohou poměřovat plnění činnosti.  

 Vţdy se zaměří na řešení dalšího problému a najdou si pro sebe další výzvu. 

Statisticky mají maximum racionální inteligence, coţ se projevuje jejich neobvyklým 

nadáním pro vědeckou a kreativní práci, kde můţou dobře prodat svoje individuální 

schopnosti, kde se můţou realizovat. Proto se moc dobře nehodí do týmové práce. Mají rádi 

svou svobodu – volnost v rámci určitých bariér. Díky této schopnosti jim nedělá problém 
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respektovat i svobodu jiných lidí, hlavně pokud je neomezuje příliš osobně. Jejich 

argumentace se primárně vztahuje spíše na věc, a míří-li k člověku, bývá to pouze nástroj k 

prosazení jejich vlastních zájmů. 

 U usměrňovatelů můţeme najít kombinací dynamických preferencí a zaměření na 

efektivitu. Jejich zaloţení je velmi dynamické, nebrání jim v riskantních aktivitách. Velmi je 

přitahuje moţnost ovlivňovat jiné osoby. Snaţí se dosáhnout maximální volnosti pro sebe a 

v jejich podání myslíme skutečnou volnost a neomezené moţnosti. Mají tendenci velmi citlivě 

rozlišovat hierarchická uspořádání společnosti a mají nutkání si lidi kolem sebe „škatulkovat“, 

tzn. rozdělit do skupin podle společenského postavení. „Společnost mívají rozdělenou na více 

méně nezajímavou většinu určenou k ovládání a na menšinu, se kterou je třeba počítat. 

Obvykle ještě uznávají určitý nevelký počet lidí, které respektují jako zajímavé soupeře či 

partnery, a dokáţí k nim být velmi korektní a loajální“ (Plamínek, 2007 s. 34). Jsou to rození 

extroverti, ve společnosti jsou rádi jejím středem. Mají výborný základ pro společenský a 

obchodní úspěch, coţ ostatně vychází uţ z jejich motivačního zaloţení. Pro získání centra 

pozornosti lidí neváhají vyhranění usměrňovatelé leccos zvláštního udělat. Umí velmi dobře 

rozlišovat, co je a co není vhodné v dané situaci. Velmi dobře se jim daří prodávat produkt 

s nějakou myšlenkou, dovedou tak bez problémů přesvědčit jiné. Jakmile se dostanou 

k myšlence, které výrazně pomáhá ostatním a současně jim pomůţe vyniknout, vezmou ji za 

vlastní a s její pomocí můţou dosáhnout úspěchu. Hlavně z řad zpřesňovatelů a slaďovatelů 

dokáţí snadno získat dostatečný počet stoupenců. „Proto bývají přirozenými vůdci velkých 

skupin lidí (ve vedení menších skupin a ve vedení týmů bývají úspěšnější typy ze středu 

obrázku 9 nebo lidé sídlící v okolí hranice objevovatelského a usměrňovatelského 

kvadrantu)“(Plamínek, 2007 s. 35). V jejich očích bychom lidské vztahy viděli jako nikdy 

nekončící boj, kde by většinu času panovalo příměří, ale s moţností, ţe boj můţe být po 

nějaké době okamţitě obnoven. S oblibou a nadšením rádi soutěţí. 

 

 U slaďovatelů je typické zaměření na stabilitu a efektivitu. Pro stabilitu a efektivitu 

systémů jsou velmi důleţité sociální vztahy, které se slaďovatelé neustále snaţí vylepšovat – 

mají tendenci dosahovat pocitově dokonalého světa a spokojenosti. Spíše si potrpí na 

horizontálním rozměru mezilidských vztahů. Není pro ně důleţité, kdo je výše a kdo níţe ve 

společnosti, jak je to např. u usměrňovatelů, spíše je více zajímá, kdo s kým, proč a jak – tzn. 

vertikální rozměr věci. Velice rádi si povídají a rozhovor s nimi bývá ve srovnání s ostatními 

motivačními typy v průměru nepoměrně příjemnější a celkově vstřícnější. Souvisí to s tím, ţe 
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je více neţ trvalé, specifické názory jednotlivců zajímají mezilidské vztahy. Nemají absolutně 

ţádný problém pochopit druhé. Projevuje se u nich vysoká emoční inteligence, související 

s pocity a velmi rozvinutou empatií. V jejich kvadrantu se nejvíce projevuje emocionální a 

sociální inteligence. Tvoří s oblibou sociální sítě. Ve většině případů jsou to oni, kdo si 

zakládají na narozeninách a svátcích, organizují různé skupinové akce a starájí se o pohodu 

ostatních. Mají neustálou touhu snaţit se o to, aby prostředí, ve kterém ţijí nebo pracují, bylo 

naprosto perfektní. Plamínek (2007, s. 37) to vidí následovně “ své vstřícné činy vidí jako 

určité úloţky na citová konta a očekávají, ţe budou z těchto kont moct čerpat v případě, ţe se 

dostanou do nesnází. Bývají potom zklamaní, kdyţ se to nestane. Toto zklamání bývá 

poměrně časté, protoţe svět kolem nich tvoří i jiné motivační typy, které nemají o jejich 

úloţkách v citových bankách ţádné informace, tím méně disponují výpisy z těchto účtů.“ 

 

 Kombinaci uţitečnosti a stability se nám prozrazují typičtí zpřesňovatelé. Nezajímá je 

perfektní pracovní či rodinné prostředí, usilují o dokonalost sebe sama. Podle Plamínka (2007, 

s. 38)“ svět často vidí jako analyzovatelnou, měřitelnou a především lépe uspořádanou 

strukturu. Bývají spolehliví, pečliví, přísní na sebe i na své okolí.“ V oblibě mají kvalitně 

nastavenou organizaci práce, pořádek ve svých osobních i pracovních věcech, rádi pracují 

podle jasného zadání, které pak precizně plní. Je pro ně obvyklé standardní, očekávané a ve 

svém smyslu korektní jednání.  

 

 Pokud někdo pečlivě analyzuje data nebo vymýšlí nějaké systémy, bude to s největší 

pravděpodobností zpřesňovatel. Získání nebo ověřování dat a vyjasnění situace je cílem jejich 

komunikace, která je většinou pozitivní a kladně hodnocená. Přímo z nich vystupuje jejich 

racionální zaloţení a můţou působit dojmem, ţe jsou vlastně úplně bez emocí. Jako kaţdý je 

ovšem mají, akorát je většinu času nedávají vůbec najevo. Svou lidskou tvář jiným lidem 

odkrývají jen tehdy, kdyţ je osobně poznají a získají k nim alespoň nějakou důvěru. Ačkoliv 

podle toho popisu vypadají jako mírumilovné povahy, úplně běţně se mohou rozčílit. Pokud 

uţ k jejich výbuchu emocí dojde, bývá v nějakých pravidelných intervalech opakována a stojí 

to za to. Právě k překvapení ostatních ne vţdycky mívají dostatečně velkou příčinu, spíše je 

zřejmé, ţe do jejich osobního poháru trpělivosti přetekla poslední kapka. Jelikoţ vidí 

v nadřízených formální autoritu, tak je respektují, a to ať uţ je milují nebo nenávidí. Tato 

autorita vytváří nezbytné podmínky pro jejich vlastní dokonalost, úsilí a precizní výkon 

(Plamínek, 2007).  
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2.10 Maslowova pyramida potřeb 
 

Obr. 2.3 Maslowova pyramida pořeb 

 

 

Zdroj: Plamínek, 2007, str. 74  

 

 Snad nejznámější metodou motivace, s kterou se můţeme setkat snad u všech 

publikací zaměřených na motivování, je Maslowova pyramida. Tuto pyramidu vymyslel 

americký psycholog Abraham Marold Maslow jiţ v roce 1943 a stále je velice aktuální. 

Rozděluje totiţ potřeby člověka do různých pater, přičemţ v prvním patře můţeme uvést 

fyziologické potřeby, jako je potřeba jíst a pít, spát, nebo potřeba vyměšování či sexu. Tyto 

potřeby se snaţíme primárně zajistit z biologických důvodů. Kdyţ jsou tyto potřeby splněny, 

začíná člověk uspokojovat druhé patro hierarchie potřeb, a to je potřeba bezpečí. Dále se 

rozvoj osobnosti směřuje k nalezení určité příslušnosti v rámci sociálního systému. Dalším 

stupněm je potřeba úcty, která můţe být uspokojována různými motivy. Co se týče výsledků 

sebehodnocení, většinou se mluví o sebeúctě, pokud nás uznávají jiní, mluvíme o výsledku 

hodnocení okolí. „V manaţerské praxi je zřejmě o této potřebě moţné uvaţovat jako o 

potřebě uznání, přičemţ je dobré počítat s tím, ţe často nabývá podoby potřeby výlučnosti 

(tedy nejen někam patřit, ale také tam nějak vynikat ve vlastních očích i v očích ostatních lidí“ 
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(Plamínek, 2007 s. 75). Spolupracovníci často přicházejí s nápady, které jsou většinou velice 

dobré. Jejich zavedení do praxe je vysoce motivační, za předpokladu, ţe jsou rychle uznány a 

jedná se podle nich.  

 Podívejte se na způsoby, jakými mohou být nápady rozpoznány v běţné struktuře 

vedení. „Kreativita a vytváření nápadů by měly být částí systému uznání“(Clegg, 2005 s. 58).  

 Clegg (2005) tvrdí, ţe nezbytnou součástí motivace je rozmanitost. Povede se nám 

navodit změnou pracovního tempa nebo prostředí, kde daný spolupracovník pracuje. Pokud 

lidem zpestříme práci, zvýšíte tím jejich motivaci a bez větších problémů se nám je podaří 

udrţet a dokonce tím zlepšíte produktivitu práce. S chybějící rozmanitostí jde produktivita 

práce prudce dolů a originalita i vlastní iniciativa upadá. 

 Mimořádné nápady mají velký přínos pro celou společnost, nejvíce jsou však důleţité 

pro motivaci jednotlivých spolupracovníků. Pokud totiţ ucítí, ţe jejich nápady berete váţně, 

budou cítit nesmírnou podporu. 

 Podle Plamínka (2007) platí, ţe kdyţ se dostaneme do pátého patra Maslowovy 

pyramidy, které se věnuje sebeaktualizaci, je moţné, ţe zde budeme diskutovat 2 rozdílné 

přístupy, a to klasický, který zastává velká skupina psychologů, jiţ tvrdí, ţe je člověk vnitřně 

motivován k osobnímu rozvoji sám, a druhý přístup, který tvrdí, ţe je nutná účinná vnější 

motivace.  

 

 Lidé se často chovají tak, ţe mají nutkání uţívat si příjemné pocity a výrazně se 

vyvarovat nepříjemným pocitům. Tato skutečnost je logická, aţ moţná triviální, ale není 

radno jí podceňovat, protoţe jde o klíč k našemu aktivnímu chování, které je spojené s učením 

individuálních schopností. Pouţívá se zde tzv. pocitové zpětné vazby. 

 

  Jako „nultou“ pozici v pyramidě potřeb můţeme zahrnout vnímání příjemných pocitů 

společně s unikáním nepříjemným pocitům. Zmíněnou hierarchii potřeb lze pouţít bez 

problémů v evropském i celosvětovém měřítku. Můţe se zde objevovat myšlenka, ţe tato 

teorie něco zásadního postrádá. Nepočítá totiţ s důleţitým faktorem, a to s tím, ţe se lidé 

často ocitají v zásadním rozporu se svými základními potřebami, například toto chování 

můţeme pozorovat v nezdravém ţivotním stylu (nedostatek pohybu, kouření, přemíra 

alkoholu či konzumace drog), který je fyzicky přímo ohroţuje a oni o tom přitom moc dobře 

vědí (Plamínek 2007). 
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 Clegg (2005) tvrdí, ţe pokud chceme pracovníka motivovat či podnítit ke kvalitnímu 

splnění úkolu, pro zachování motivační logiky se doporučuje přizpůsobit specifickým 

potřebám kaţdého spolupracovníka. Pokud vás zajímá motivace daného člověka, je důleţité 

se ho na rovinu zeptat, co ho motivuje a (v oddělené otázce) co ho demotivuje. Ideální je 

okamţitá reakce a pozdější prozkoumání odpovědi. Cenná otázka, která by měla zaznít, zní: 

„Co bych mohl pro Vás udělat lépe?“ „Samotný fakt, ţe vám stojí za to, abyste se ho zeptali 

na jeho vlastní názor (za předpokladu, ţe jeho odpovědi věnujete patřičnou pozornost), můţe 

být velmi motivační“(Clegg, 2005 s. 60). Objevení toho, ţe vztahy mezi pracovníky a 

nadřízenými vede k lepším výkonům neţ změny pracovních podmínek či jiné další investice, 

a zlepšený tým spolupracovníků stabilizuje svůj výkon (Herzberg, Mausner, Snyderman 

1967). 

2.10.1 Hierarchie potřeb manaţerů 

  Podle Owena (2008) by měly být splněny dva základní předpoklady: neuspokojené 

potřeby a splnění šance, která nabízí, abychom tuto potřebu v souvislosti s plněním 

pracovních povinností uspokojili. Manaţeři potřebují něco konkrétnějšího ve vztahu k jejich 

práci, co by mohli kaţdý den pouţívat v praxi „a tak předkládáme revizionistickou, 

neautorizovanou alternativu Maslowovy hierarchi potřeb manaţerů“ (Owen, s. 86). 

Obr. 2.3 Manaţerská verze hierarchie potřeb 

  

 Zdroj: Owen, 2007, str. 86 
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 Podle typu manaţera můţeme určit snadnost toho, jak dokáţou lidi motivovat a navíc 

ušetřit nějaký čas i úsilí.  

 

 Většinou také pomáhá, kdyţ si lidé o manaţerech myslí, ţe jsou vynikající v tom, co 

právě dělají. „A navzdory starému rčení, ţe nemusíte umět snášet vejce, abyste se stal 

chovatelem drůbeţe“(Forsyth, 2009 s. 68), pomáhá, kdyţ alespoň chápete jednotlivé kroky 

úkolů, na kterých musí ostatní pracovat. Lidé rádi pracují v prostředí úspěchu, v němţ jsou 

nastaveny úkoly s jasným cílem, všichni táhnou za jeden provaz a kaţdý bez rozdílu vidí 

výsledky svého snaţení a úsilí. Nemají zrovna v lásce to, kdyţ jsou často tolerováni lidé, u 

kterých je jasně vidět, ţe danou pozici vidí pouze přechodnou stanici, a to má samozřejmě 

také velký dopad na řízení lidí. „ Zamyslete se nad tím, co byste chtěl vy od vašeho vlastního 

manaţera, a pamatujte si, ţe to funguje oběma směry“ (Forsyth, 2009 s. 69).  

 

 Rozvoj, kterým u spolupracovníků myslíme vzdělávání na všech moţných frontách, je 

velice motivační záleţitostí. Jde totiţ o věc, která se neprojeví jen jednou, ale dokonce 

dvakrát, a to následně: rozvoj dovedností lidí je přínosem jak pro organizaci, tak i pro 

jednotlivce, protoţe má moţnost posílit jak výsledky, tak i motivaci. Je všeobecně známo, ţe 

je podnikání velice váţnou činností, ale v ţádném případě by nemělo být nudné. „ Mnoho lidí 

tráví v práci času více neţ jinde a chtějí, aby to bylo zábavné“ (Forsyth, 2009 s. 70). 

Manaţeři, kteří se naučit rozpoznávat tuto jednoduchou skutečnost, by měli mít lepší 

motivační schopnosti neţ ti, kteří si to prostě nepřipustí. 

 

2.11 Kritika pracovního výkonu 
 

 Občas se stává, ţe je při pracovní činnosti kritika sdělována častěji ve formě osobního 

napadení pracovníka neţ formou nějaké stíţnosti, s kterou se uţ ovšem dá nějak pracovat. 

Často bývají taková obvinění plná odporu, sarkasmu a pohrdání. Problém je v tom, ţe u 

postiţeného vyvolávají takováto obvinění snahu přesouvat odpovědnost na nějakou jinou 

osobu a bránit svoji pozici, nebo se dokonce můţe stát, ţe se objeví pocit nespravedlnosti i 

zahořklý pasivní odpor k práci a nutkavá potřeba stáhnout se do sebe.  
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 Rozzlobené uráţky mají v pracovním prostředí podobný efekt jako např. v manţelství: 

spolupracovníci, proti nimţ jsou směřovány, nejčastěji reagují obranou, výmluvami a 

rezolutním odmítáním odpovědnosti. Nebo se zatvrdí a snaţí se soustavně vyhýbat 

jakémukoliv kontaktu s nadřízeným, který na ně takovýmto nepřiměřeným způsobem 

reagoval. V praxi to vypadá tak, ţe vedoucí bývají takovými negativními reakcemi svých 

spolupracovníku jenom více podráţděni. V tomto bodě můţeme mluvit o začarovaném kruhu, 

který ve světě byznysu končívá tím, ţe spolupracovník skončí se spoluprací, coţ je 

ekvivalentem rozvodu v osobním ţivotě.  

 

 Různé studie dokazují, ţe jedním z nejčastějších důvodů vzniku konfliktu při 

spolupráci je právě nevhodná kritika, následovaná nedůvěrou a osobními neshodami. 

V nejhorším případě se můţe stát to, ţe se příjemci ostré kritiky můţou demoralizovat tak, ţe 

přestanou svojí práci dělat co nejlépe a nemají pocit, ţe svoji práci můţou dále dělat dobře 

(Goleman, 1997). „Osobní uráţky totiţ negativně ovlivňovaly jejich motivaci“ (Goleman, 

1997 s. 150).  

  

 Zcela běţný je úkaz, kdy vedoucí pracovníci příliš často kritizují a naopak šetří 

pochvalou. Přitom správně pouţitá pochvala je zaručeně skvělým motivátorem. Negativní 

hodnocení je nejvhodnější říkat pouze v soukromí, zatímco projev uznání před ostatními 

spolupracovníky můţe motivační účinek pochval významně zvýšit. 

 

 Podle Clegga (2005) je faktem to, ţe značný počet lidí má z veřejné pochvaly strach. 

Červenání nebo rozpaky nám dokonce řeknou, ţe pochvalu na první pohled nemají rádi. 

Pravda je pak taková, ţe většina lidí, kteří se takové pochvaly bojí, z ní čerpají obrovskou 

podporu a nemají ji rádi jen na první pohled. 

 Snadno se pak můţe stát, ţe vzniklou situaci podřízení pracovníci vidí tak, ţe se 

nadřízený o tom, co dělají, dozví jen v případě jejich chyby. Tento jev se objevuje hlavně u 

manaţerů, kteří často velmi dlouhou dobu odkládají jakékoliv hodnocení či poskytování 

zpětné vazby svým spolupracovníkům. „Většina problémů s výkonností zaměstnanců 

nevzniká náhle – takové problémy se vyvíjejí pomalu. Kdyţ šéf není schopen okamţitě sdělit 

svým podřízeným svoje pocity, vede to k pomalému hromadění jeho frustrace. A pak se 

jednoho dne neudrţí a vybuchne. S jedovatým sarkasmem si vzpomínají na dlouhý seznam 

nepříjemností, které si doposud nechávali pro sebe“ (Goleman, 1997 s. 150). Bývá to vnímáno 
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jako veřejná uráţka, která v člověku, proti němuţ je namířena, budí pouze a jen vztek. Toto je 

ten nejhorší způsob jak někoho motivovat.  

 

 Clegg (2005) tvrdí, ţe i kdyţ se pracovníkům v práci nedaří, ideálním motivačním 

přístupem není kritizovat, ale spíše pomoci lidem, které manaţer vede, učit se a zlepšovat pro 

budoucnost. Jednotlivce si nevolejte „na kobereček“ na veřejnosti – výsledkem je negativní 

atmosféra (která mívá neuvěřitelně silný motivační efekt). U většiny lidí se tak děje, kdy uţ 

jsou další ostatní motivační faktory na nízké úrovni – v reálu to funguje tak, ţe kdyţ vás 

vykonána práce skutečně baví, okolní prostředí moc nevnímáte. 

  “Pokud manaţeři nemají pro motivaci svých podřízených dobrý cit, tak své povolání 

nedělají pořádně“(Clegg, 2005 s. 47).  

 

 Podle Clegga (2005) při motivování vašich kolegů nezapomeňte na vzájemnost. Není 

to jenom o tom, být schopný pomoci druhým, oni mohou logicky pomoci také vám. I sám 

manaţer potřebuje být příleţitostně motivován. Další nezbytnou součástí manaţerových 

schopností motivace je jeho vlastní sebemotivace, která je důleţitá pro kvalitní výkon a 

znamená schopnost efektivně motivovat sebe samotného, coţ je mnohdy ten nejtěţší úkol. Pro 

kaţdého z nás je důleţité umět se s neúspěchem vyrovnat. Aţ moc často se v evropské kultuře 

bere neúspěch jako „prohra“. Odborníci doporučují tzv. rychlý neúspěch, kdy je ideálním 

postojem rychlé propadnutí, poučení se z chyb a rychlé uvedení získaných zkušeností do 

praxe. 

 

 V mnoha velkých společnostech se jeví jako obrovský demotivátor to, ţe její 

spolupracovníci mívají tendence k tomu mít strach z udělání vlastní chyby. “To má za 

následek ustrašené rozhodování a minimální inovaci. To však nejde v období rychlých změn 

akceptovat – pokud tato kultura můţe být změněna, je potřeba to udělat – bude to mít 

obrovský dopad jak na motivaci, tak na efektivitu“ (Clegg, 2005 s. 28). 

 

 Lahnerová (2009) tvrdí, ţe někteří lidé mají zálibu v dosahování výsledků kvůli 

výsledkům samotným, coţ znamená, ţe reagují nejen na stimulaci z vedení firmy, ale navíc si 

dokáţí stanovit vlastní cíle a dokáţí si postupně za nimi jít.  
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2.12 Dotazování 
 

 Velmi často pouţívaným nástrojem pro získávání informací je písemné dotazování. 

Spočívá v tom, ţe respondent samostatně vyplňuje jednotlivé otázky v dotazníku. Pro získání 

citu pro potřebnou motivaci týmu vyuţíváme právě průzkum formou dotazníku. Musí být 

pečlivě koncipován kvůli získání mnoha pocitů a názorů od všech dotazovaných respondentů. 

Podle Clegga (2005) potřebujeme pro získání opravdu upřímných a váţně míněných odpovědí 

všeobecnou anonymitu odpovědí. Je třeba zakomponovat jak kvantitativní, tak i kvalitativní 

otázky a vyhledat prvky spokojenosti i nespokojenosti s aktuální pozicí a navrhnout 

příleţitosti k vylepšení dané věci. 

  Podle Surynka, Komárkové a Kašparové (2001) mezi hlavní výhody písemného 

dotazování patří jeho cena, dále zde nedochází k ovlivňování tazatelem a respondent si sám 

určuje čas na vyplnění celého dotazníku. Mezi nevýhody můţeme počítat s niţší návratností 

dotazníků neţ v případě osobního dotazování, respondent zde má moţnost rozmyšlení si 

odpovědí – tím pádem je zde znemoţněná v některých průzkumech velmi důleţitá spontánní 

odpověď. Je zde prakticky znemoţněná kontrola vyplnění dotazníku a podmínek, v kterých 

byl dotazník vyplňován.  

 

 Adresné dotazování, které se realizuje formou dotazníku, se snaţí o reprezentativní 

výsledky. „Dotazník doprovází vţdy průvodní dopis, ve kterém musí být nejen zdvořilá výzva 

k zodpovězení otázek, ale také stručné a jasné vysvětlení smyslu celého výzkumu“ (Surynek, 

Komárková a Kašparová, 2001 s. 117). Při tvorbě dotazníku musíme myslet na to, ţe ve 

finální podobě muší být pro respondenty jednoduchý a srozumitelný. Důleţité jsou taky 

správně napsané pokyny k vyplnění dotazníku. Měl by být uveden přesný termín vrácení 

vyplněných dotazníků. Některé společnosti vyuţívají toho, ţe se pro podporu návratnosti 

rozeslaných dotazníků pouţívá malý dárek, který přichází automaticky spolu s dotazníkem 

(Surynek, Komárková a Kašparová, 2001).  

 

„Písemné dotazování v organizacích je velmi frekventovaným nástrojem sběru primárních 

informací získávaných prostřednictvím výpovědi respondentů“ (Surynek, Komárková a 

Kašparová, 2001 s. 118).  
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 Co se týče zpracování i tvorby výzkumu, obecně se doporučuje, aby tuto činnost měl 

na starost někdo mimo organizaci pro zachování větší objektivity jak při získávání, tak i při 

zpracovávání informací. 

 

 Nejčastěji se v organizacích provádějí výzkumy zaměřené na spokojenost či naopak 

nespokojenost zaměstnanců se situací ve firmě, výzkumy ohledně motivace a postojů k práci, 

průběhu kariéry atd.  

 

 Je nutné myslet na to, ţe úspěch při písemném dotazování ve firmě úzce souvisí 

s pochopením smyslu dotazování respondenty. Pokud tato podmínka není splněna, nemůţeme 

čekat to, ţe se zaměstnanci budou dotazníkem skutečně seriozně zabývat a pečlivě odpovídat 

na všechny uvedené otázky. 

 

2.13 Nastavování cílů 
 

  Pokud hodnotíte pracovní výkon, je důleţité dosahovat určitých cílů, protoţe na tom 

je něco velmi motivujícího. Z motivačního hlediska je nejdůleţitější ujistit se, ţe má tým 

stanovené pravidelné pracovní cíle. Clegg (2005) tvrdí, ţe kdyţ máte směřovat k nějakému 

dlouhodobému cíli, je potřeba si stanovit milníky podél cesty. Najděte měřítka, podle nichţ 

můţete dokončovat konkrétní úseky. Pokud se s cíli zachází správně, je eliminované 

nebezpečí, ţe se stanou rutinou. Jsou li cíle osobní, při vynaloţení malého úsilí je můţeme 

brát za obrovského motivátora. Při stanovování cílů je důleţité si uvědomit, ţe kaţdý člověk 

má své priority. Ze začátku se doporučuje stanovit si týdenní cíl. Clegg (2005 s. 48) tvrdí, ţe 

„pokud nejste solidární k hodnotám někoho jiného a obzvlášť k něčemu, co je v jejich čase 

hodně podstatné, nebudete schopní motivovat ostatní.“ 

 

2.14 Problémy s motivací 
 

 Není nic zvláštního, ţe se objeví v týmu opravdový oponent. Dá se říct, ţe je to někdo, 

kdo má specifický postoj k ţivotu a jeho námitky k určitým situacím jsou „na místě“, ale 

většina lidí z týmu by je nejraději vůbec neřešila. Láká nás myšlenka přeskočit jeho 

poznámky kvůli splňování časového plánu, ale tento postoj oponenta neuspokojí a bude v 

tichosti zuřit. V kaţdém případě zapomeňte na to řešit to s ním před celým týmem, mohlo by 
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to zásadně změnit motivaci a přinést negativní a odmítavé reakce. Mnohem vhodnějším 

přístupem je vzít si oponenta stranou a daný problém s ním v klidu prodiskutovat. Pokud je 

jeho názor smysluplný, udělejte krok zpátky a nechte ho prosadit se. Jestliţe jeho názor není 

akceptovatelný, vysvětlete mu z jakých důvodů, a pokud je to alespoň trochu moţné, poproste 

ho, aby se vrátil do místnosti společně s vámi, a jestli je problém stále nevyřešen, aby počkal 

do konce porady a řešil problém individuálně (Clegg, 2005). „Vysvětlete, jaký je váš pohled 

na věc a jak chcete, aby se věci zřetelně změnily. Předloţte jasný program pro zlepšení a 

zajistěte, ţe se ho budou drţet. Detailně vysvětlete, co se stane, pokud tomu tak nebude“ 

(Clegg, 2005 s. 63). 

 Oponent je něco úplně jiného neţ klasický potíţista. Potíţista za všech okolností vidí 

všechno úplně černě. Oponent naopak přemýšlí pozitivně, ale některé úkoly povaţuje za 

obtíţné, zbytečné nebo špatné. 

 Výsledkem této rady je uvědomit si, ţe je demotivace nakaţlivá. Ačkoliv se můţe 

zdát, ţe je neopodstatněné pozastavovat program porady kvůli specifickým problémům 

jediného člověka, na 100% se to vyplatí. Vaše porady se tímto zásahem dokonce můţou 

zlepšit, moţná tým uvítá více přestávek v programu porady, hlavně pokud porada trvá delší 

dobu (Clegg, 2005). 

 Kdyţ chceme pochopit motivaci, je nejdůleţitější schopnost vţít se do postavení 

někoho jiného a zeptat se: Co z toho vlastně budu mít? Efekt to bude mít  

(pokud to dokáţete) zejména, zabýváte – li se větší skupinou. 

  Pro příklad si řekneme jednu modelovou situaci. Pokud budeme chystat velkou 

poradu, zkuste se vţít do osoby Aleny, klasické účastnice takových porad. Pak zkuste 

zpracovat analýzu výdaje versus výnosy. Co by Alena dělala místo práce, kdyby na poradu 

nešla? Co ji tato účast bude (třeba i v osobním ţivotě) stát? Co přesně účastí získá, ať uţ 

osobně nebo vzhledem k jejímu pracovnímu postavení? Co by ji doopravdy bavilo? V mnoha 

případech zisky po aplikované motivaci naráţí na nezvykle vysokou cenu. Pro vystupňování 

účinků motivace hledejte cesty, jak sníţit náklady a vylepšit osobní zisk Aleny. 

 Na druhou stranu - výdajová část věci je lehce komplikovaná. „Pamatujte na náklady 

obětované příleţitosti – za promeškání něčeho, co mohlo být uděláno. Ty mohou být výrazné 

zejména v případě, podniká – li účastník samostatně“ (Clegg, 2005 s. 101). Pak pro něj 

návštěva celodenního semináře (kde většinou motivace představuje nevalnou část programu) 
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znamená ztrátu jednodenního výdělku. Vţdycky je absolutně nutné vidět sílu, jakou je znalost 

motivace, z pohledu příjemce dané motivace. 

 Podle Šuleře (2008) v manaţerské praxi musíme řešit situace jako je například 

porušení disciplíny. Tuto skutečnost můţeme v souvislosti s motivací daného jedince 

zaznamenat například při poradách nebo školeních. V souvislosti se školeními je dobré se 

zmínit, ţe pokud se chování spolupracovníka velice odlišuje od daných pravidel a standardů, 

je zde riziko, ţe nepřiměřené chování daného jednotlivce negativně ovlivní celý pracovní tým. 

Kdyţ to shrneme, u ukázňování jde o naučení spolupracovníka takovým normám chování a 

reakcí na určité situace, kdy nebude negativně působit na motivaci ostatních kolegů kolem 

sebe. Problém nastává v tom, ţe někteří spolupracovníci mají i po opakovaném vysvětlení 

situace problém danou situaci pochopit a aplikovat do praxe. Naší snahou by mělo být 

dosáhnout napravení situace co moţná v největší míře. Porušení disciplíny, či jiné situace 

vedoucí k demotivaci, musíme zohlednit nejenom v klasickém vztahu nadřízený – podřízený, 

ale také mezi spolupracovníky navzájem nebo dokonce obráceně, tj. podřízený – nadřízený.  

 

 Neţ začnete s ukázňováním samotným, uvědomte si, v čem můţe být příčina 

neţádoucího chování. Jako hlavní příčinu můţeme označit neznalost směrnic a všeobecných 

pravidel pracovní činnosti – z toho pak pramení neschopnost jejich dodrţování nebo naopak 

pocit, ţe je není schopen dodrţovat. Mezi zásadní problém patří to, ţe v případě odchylky 

v chování spolupracovníka si to sám spolupracovník ve své podstatě ani neuvědomuje. 

 

  „Formální ukáznění je kaţdý postup, který vede nebo můţe vést k oficiálnímu 

(písemnému) varování pracovníka“ (Šuleř, 2008 s. 208). Tento přístup je většinou pouţívaný 

při takových problémech, kdy uţ chování delší dobu pozorovatelné a daný jedinec není 

ochoten své chování změnit. To ve většině případů vede k ukončení pracovního poměru. 

 

 Pokud problémy nejsou řešeny pomocí formálního ukáznění, logicky to vede k 

neformálnímu ukáznění, coţ je přístup, u kterého se manaţer a pracovník snaţí problém 

odhalit a odstranit nebo aspoň zmírnit. Zde si musíme dát pozor na komunikačním sdělení, u 

kterého máte pocit, ţe obsahuje pouze pozitivně směřované rady, se můţe stát, ţe ho vaši lidé 

budou vnímat zcela jinak – a to negativně, coţ bude mít (jak jinak), katastrofální následky. Při 

jakékoliv komunikaci si zpětně ověřte, jak vaši lidé danou zprávu pochopili. “Ujistěte se, ţe 

vaše klíčová sdělení vyslechli celá a ţe vyzněla tak, jak jste to zamýšleli. Nepředpokládejte – 
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ověřte si to (clegg, 2005 s. 84). Ačkoliv vy své sdělení povaţujete za naprosto jasné, vţdy 

existuje potenciální nebezpečí, ţe mu vaši posluchači porozumí nesprávně, coţ posílí 

demotivaci celého týmu. 

 Při rozumné dohodě dochází k nastolení vyhovujícího stavu při samotné práci a 

formální ukáznění není potřeba. To ale neznamená, ţe nemá svoje doporučené pravidla a 

zásady.  

 

 Disciplinární pohovory se konají nejen v případech, které jsem jiţ zmínil, ale také 

v případech sníţeného pracovního výkonu (coţ můţe být v některých případech zapříčiněno 

sníţenou motivací) nebo v případě opakované nepřítomnosti na pracovišti.  

 

 Teď se zaměříme na nejčastější chyby, kterých se manaţeři dopouštějí právě při 

zmiňovaných pohovorech. Je potřeba se snaţit o jejich eliminaci, jinak to můţe vést k zcela 

opačnému efektu, neţ jsme v prvopočátku plánovali, a to k ještě horšímu chování 

spolupracovníka a k jeho značné demotivaci. Pokud se manaţer rozhodne řešit problém, bývá 

to nejčastěji v případech, kdy se při srovnání chování všimne rozdílného stavu s platnými 

normami a standardy dané práce. Dále je to v situacích, kdy je podroben ostré kritice ze strany 

svých nadřízených a výsledkem je snaha o přesunutí zodpovědnosti na spolupracovníka, který 

za problém můţe. U některých manaţerů můţe dojít k tomu, ţe jim dojde trpělivost a zjistí, ţe 

jiţ nejsou schopni ovlivňovat nebo snášet dané chování spolupracovníka. Výsledkem jsou 

zásadní chyby, jako je kritika před ostatními členy týmu, agresivní a ironické jednání, 

manipulace, přesouvání problému před sebe – neschopnost jejich okamţitého vyřešení a 

v neposlední řadě kritika směřovaná více na daného člověka neţ na jeho práci. 

 

 Existuje i opačný efekt kritiky, a to efekt motivační. Jedním z praktických ukazatelů 

motivace je reakce na pozitivní kritiku. Je jasné, ţe kaţdý člověk má ke kritice jiný vztah, ale 

lze říci, ţe kvalitně motivovaní lidé budou na konstruktivní připomínky reagovat kladně a 

přijmou je, aniţ by se cítili nějak zranění nebo dotčení. Slabě motivovaný člověk, který o sobě 

pochybuje a není si příliš jistý svou pozicí, se okamţitě začne bránit. V motivační praxi je 

občas velmi sloţité odhadnout aktuální pocity pracovníka, protoţe mnoho lidí je takového 

motivačního typu, ţe je skrývání pocitů v běţném, kaţdodenním ţivotě vyloţeně baví (Clegg, 

2005 s. 51). 
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 Pokud manaţer nepřistupuje k řešení problému, můţe to být kvůli tomu, ţe se nechce 

dostat do emocionálního tlaku. Tato situace můţe nastat i v případě, kdy společnost, pro 

kterou pracujete, začala s pouţíváním nových metod, s nimiţ absolutně nesouhlasíte. I přes 

vaše projevené úsilí se nic nemění. Jak se i přes tuto skutečnost přenést a efektivně ji zahrnout 

do procesu motivace? 

 V kaţdém případě je potřeba mít dvě tváře. Pokud máte své lidi efektivně motivovat, 

je důleţité, abyste k nim byli upřímní. V této situaci je ale nezbytné zachovat chladnou hlavu, 

říct jim na rovinu, jak se věci mají, a osobně se s tím musíte srovnat sami. 

 Získat praxi v tomto typu balancování je nezbytně nutné pro to, aby byl manaţer 

oblíbený a všeobecně kladně hodnocený. Hlavně je potřeba být opatrný při posuzování 

problému, aby podřízení nezískali pocit, ţe je obviňujete. 

  

 Co se týče odsouvání problémů na pozdější dobu, musíme si uvědomit, ţe jejich 

odsouváním můţeme problémy ještě prohloubit, udělat je ještě sloţitějšími a zhoršit jejich 

řešení. V extrémních případech se můţe stát, ţe se na daný problém úplně zapomene a nebude 

nikdy vyřešen. Vytýkání chyb formou osobního útoku na veřejnosti má za výsledek spíše 

osobní nepřátelství a odsouzení ostatními. Pokud má nadřízený pracovník ironické poznámky, 

tak vědomě uráţí motivovaného člověka, kterému sniţuje lidskou důstojnost. 

 

 „Pracovník můţe vidět věc jinak – ţádní dva lidé se na stejnou věc nedívají zcela 

stejně. Snaha „vlákat“ partnera do dohody nebo jej tam „dotlačit“ vede jen k pocitu 

nespravedlnosti a „neférovosti“ (Šuler, 2008 s. 210). 

 

2.15 Motivace týmů ve spojení se zábavou 
 

 Podle Clegga (2005) u hodně lidí můţe motivace vycházet ze sportu a mnoho lidí 

povaţuje sportovní aktivity za více motivační neţ jejich práci. Při plánování skupinového 

turnaje je dobré mít na mysli, ţe účast musí být dobrovolná. Ti spolupracovníci, kteří se ho 

nezúčastní, by neměli být nějakým způsobem poškozeni. Při vybírání daného sportu mějte na 

paměti, ţe by neměl být rozvratnický (je zde moţnost, ţe někteří členové týmu svými 

schopnostmi ostatní výrazně převyšují). Můţeme zde najít dva přínosy. Pokud se jedná o 

individuální aktivitu, můţeme vybudovat vetší podporu v týmu, protoţe méně zdatným 
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členům týmu pomáhají jejich šikovnější kolegové (ti by touto rolí neměli být otrávení). 

Týmová aktivita vţdy otevírá očividné příleţitosti pro upevňování týmu a vnitřní motivaci.  

 Nezapomínejte na řadu dalších, výrazně nesportovních týmových aktivit – ať uţ jde o 

posezení v restauraci, návštěvu obchodního centra nebo společenské události. To vše můţe 

být velmi efektivní (ovšem pouze za předpokladu, ţe se jí zúčastní i vůdce daného týmu).  

 „Abychom mohli lidi efektivně vést, musíme je motivovat, a motivace a zábava jdou 

ruku v ruce jako dvě věci, které k sobě prostě patří“ (Clegg, 2005 s. 92). 

 Stanovte si časový termín, v kterém budete pravidelně přemýšlet o tom, jak do 

pracovních ţivotů lidí, které motivujete, vnést trochu zábavy. Podle jednotlivců musíte 

individuálně nastavovat druh zábavy. Je celkem jedno, co lidem udělá práci zábavnější a 

nebude to vyloţeně překáţet, bude mít kladný vliv. Zábava je věc, kterou si bez rozdílu 

zaslouţí všichni, a je jedním z největších motivátorů. 
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3 Představení společnosti  
 

 Následující kapitola představuje společnost ZFP akademie, obchodní partnery, 

s kterými společnost aktuálně spolupracuje, a dále uvádí legislativní základnu společnosti. Za 

zmínku také stojí uvedení řady společností, které spadají pod hlavičku ZFP. Velká pozornost 

je věnována vzdělávacímu a kariérnímu systému společnosti. Informace jsou uvedeny 

z interních zdrojů společnosti a z vlastních zkušeností načerpaných během mojí dlouholeté 

spolupráce se ZFP.  

Obrázek 3.1 Logo společnosti ZFP 

 

 Zdroj: www.zfpa.cz 

3.1 O společnosti ZFP akademie a. s.  
 

 Společnost ZFP akademie a. s. byla zaloţena dne 27. Září 2002 a zapsána do 

Obchodního rejstříku při Krajském soudu v Brně dne 17. Listopadu 2002. Svou činností, 

kterou zahájila 1. ledna 2003, navazuje myšlenkově i prakticky na činnost společnosti ZFP s. 

r. o. Tuto společnosti zaloţili manţelé Poliakovi 1. dubna 1995 s cílem nabízet na území 

České republiky sociální, spořící, pojistné, tzn. obecně finanční programy pro všechny občany 

formou rodinného finančního poradenství.  

 Na Slovenském trhu společnost působí pod jménem ZFP Akadémia, s datem vzniku 

12. 10. 2007 a se zahájením činnosti 1. 1. 2008.  

 Základním mottem společnosti je „Pojď a nauč se rozumět svým financím“, z čehoţ 

vyplývá, ţe společnost klade velký důraz na učení se finanční gramotnosti (vytváření 

finančních rezerv, zabezpečení ţivotních rizik, zabezpečení sebe a své rodiny, rady jak neţít 

na dluh. 

 Jedním z mnoha důvodů, proč se ryze česká společnost ZFP akademie stala jedničkou 

na trhu je to, ţe je stabilní a finančně zdravá společnost, coţ potvrzuje i fakt, ţe základní 

kapitál společnosti je v hodnotě 88 milionů korun. Poradci společnosti uznávají hodnoty jako 

slušnost, tradiční etické hodnoty a snahu dát lidem vzdělání vedoucí ke kvalitním znalostem a 
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úspěchu. Udrţet si čelní postavení na zprostředkovatelském trhu je dlouhodobým cílem ZFPA 

i jejich spolupracovníků. Důkazem těchto tvrzení je šestnáctiletá historie společnosti. 

Historicky společnost prostřednictvím svých poradců uzavřela přes 2,7 milionu ks pojistných, 

spořících či úvěrových (financování bydlení) smluv. Dosahované roční obraty se v současné 

době pohybují okolo 1 miliardy korun. Společnost má rozsáhlou síť hlavních (12) a 

strukturních (59) regionálních kanceláří. Administrativní centrum je v Břeclavi, kde 

společnost vznikla. Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2010 činil 120. Na Slovensku 

funguje 7 regionálních kanceláří, administrativní centrum je v Holíči, počet zaměstnanců 

k 31. 12. 2010 činil 8. Počet sjednaných smluv činil 347 271. 

 Společnost vyuţívá principů odpovědného investování a rovněţ učí svoje 

spolupracovníky. V případě investování začínáme velice konzervativními finančními 

programy a postupně přecházíme k produktům s vyšším rizikem, vţdy ovšem s jasně 

definovanou mírou rizika. Máme velkou spokojenost klientů (coţ jsou desetitisíce českých i 

slovenských rodin), kteří vyuţívají doporučenou kombinaci finančních programů, jeţ vedou 

k efektivnímu zhodnocení prostředků a k dlouhodobé optimalizaci rodinných financí.  

3.2 Produkty 
 

 Společnost nabízí následující portfolio produktů:  

3.2.1 Stavební spoření 

 

 Snad nejznámější spořící produkt, jenţ se pyšní titulem nejbezpečnější a nejoblíbenější 

produkt na trhu. Spolupracovníci Zfp akademie pomohou klientovi, pokud chce výhodně 

spořit, potřebuje pomoc se získáním úvěru či poradit, jak získat co nejvyšší státní podporu 

Našimi partnery jsou: 

 Raiffeisen Bank a. s. 

 Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 

 Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.  

3.2.2  Hypoteční úvěry 

 

 Jsou různé druhy hypotečních úvěrů, ať uţ financování osobního bydlení nebo třeba 

i hypoteční úvěr na podnikání v kombinaci s bydlením či pronájmem. Kaţdý klient má 
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specifické poţadavky, někdo vyţaduje spíše delší dobu splatnost, druhého můţe zajímat niţší 

úroková sazba. Poradci Zfpa komplexně pomůţou s řešením daného problému. Pro tyto účely 

existují odborníci, kteří mívají pravidelně školení, mají nejaktuálnější informace a ve firmě 

jim patří status Specialista na majetkové pojištění. Mezi naše partnery v této oblasti patří: 

 Česká spořitelna a. s.  

 Raiffeisen bank a. s.  

 Hypoteční banka a. s.  

 Komerční banka a. s.  

 Wüstenrot hypoteční banka a. s.  

3.2.3 Penzijní připojištění  

 

 Pro klienty, kteří potřebují poradit, jak si bezpečně naspořit na dobu důchodu, je zde 

jeden z nejstarších produktů na českém trhu, a to penzijní připojištění. U tohoto typu spoření 

je ideální zvolit takovou částku, aby naspořené prostředky byly dostatečně velké na zajištění 

důstojné ţivotní úrovně. Hlavně se zde podobně jako u stavebního spoření vyuţívá velké 

podpory ze strany státu. Spolupracující penzijní fondy jsou následující:  

 Penzijní fond české pojišťovny a. s.  

 Aegon penzijní fond a. s.  

 Axa penzijní fond a. s.  

 Penzijní fond komerční banky a. s.  

 Penzijní fond české spořitelny 

 Allianz penzijní fond a. s.  

 Čsob penzijní fond a.s.  

 Generalli penzijní fond a. s.  

 ING penzijní fond a. s.  

3.2.4 Ţivotní pojištění 

 

 Tento produkt je všeobecně známý, ale většina z obyvatel ČR doposud nemá kvalitně 

zajištěný svůj ţivot. Díky moţnosti výběru z pěti partnerských společností si můţe klient 

přesně vybrat ta rizika, které chce nejvíce zajistit, a na druhou stranu ta, kterých se vzdá úplně 

(coţ se většinou stává kvůli finanční náročnosti smlouvy). Touto cestou lze získat daňové 
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úlevy i efektivní úrok, a proto tento produkt zastává univerzální roli a je hojně vyuţíván. Coţ 

můţe potvrdit i oblíbenost tohoto produktu mezi zaměstnavateli, kteří tímto způsobem 

přispívají svým zaměstnancům a sniţují si tak odvody sociálního a zdravotního pojištění i 

daně. Partneři jsou následující: 

 Aegon pojišťovna a. s.  

 Kooperativa a. s.  

 Česká pojišťovna a. s.  

 ČSOB pojišťovna a. s.  

 ING ţivotní pojišťovna a. s.  

 Allianz pojišťovna a. s.  

 Axa pojišťovna a. s  

 Generalli pojišťovna a. s.  

3.2.5 Pojištění majetku 

 

 Pro dokonalou ochranu hmotného majetku jsou zde jiţ zmínění specialisté na 

majetkové pojištění, kteří s klientem důkladně proberou danou nemovitost či automobil, a 

vyberou pro klienta nejvhodnější řešení. Pro spolupracovníky a zaměstnance firmy ZFPA 

(včetně zaměstnanců SRK a HRK) máme speciální nabídku, která se týká moţnosti sjednat si 

zvýhodněné pojištění automobilů. 

 ČSOB pojišťovna a. s. 

 Kooperativa a. s. 

3.2.6 Investování 

 

 Pokud klienty zajímá moţnost investic ve spolupráci s investičními společnostmi, je 

zde pro něj specialista na investice, který ho provede danou problematikou a doporučí ideální 

investiční produkt. Partnery v této oblasti jsou: 

 IaD Investments a. s. 

 Conseq Investment Management a. s. 

Zdroje: http://www.zfpa.cz/co-umime/¨ 

http://www.zfpa.cz/co-umime/
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3.2.7 Slevové karty 

 

 Pro spolupracovníky společnosti má firma nachystanou kartu SPHERE, která drţitele 

karty opravňuje k vyuţívání slev u 8 000 obchodních partnerů v rozmezí 5 – 30 %. Účastník 

školení ji dostává na schůzce po základním semináři. Za realizované nákupy vlastník 

nedostává ţádné další provize. Další slevovou kartou je karta ZFP card, coţ je interní slevový 

systém, kde je navázána spolupráce s 30 obchodními partnery. U této karty je velká výhoda, 

ţe z nákupu prostřednictvím této karty vlastník inkasuje provize – pasivní příjem. Provize 

jsou vypláceny jednou ročně. 

 

3.3 Legislativa 
 

 Společnost se můţe pochlubit tím, ţe jako jediná ve svém oboru vlastní akreditaci 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky. Je oprávněna k provádění 

rekvalifikací pro pracovní činnosti lektor a finanční poradce a má také oprávnění na vydávání 

osvědčení o registraci v těchto oborech. 

 Společnost je registrována k datu 28. 4. 2005 v Registru pojišťovacích 

zprostředkovatelů u České národní banky ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. v postavení 

„Pojišťovací agent“. Registrace investičního zprostředkovatele je v souladu se zákonem č. 

256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a byla registrována u České národní banky 23. 

7. 2004.  

 ZFP akademie a. s. patří mezi zakládající členy Asociace finančních poradců a 

finančních zprostředkovatelů (AFIZ). Hlavním cílem členství v AFIZ je spolupráce se státní 

správou při tvorbě legislativních předpisů, norem a zákonů dotýkajících se finančního trhu a 

pomoc při vytváření a rozvoji standardního prostředí finančního trhu v České republice.  

 Dceřina společnost Zfp Akadémia a. s. je registrována v Národní bance Slovenska 

k 28. 6. 2010 jako samostatný finanční agent. Od roku 2008 je členem slovenské Asociácie 

sprostredkovateľov a a finančných poradcov (AFISP).  
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3.4 Společnosti pod značkou ZFP  
 

 Kromě ZFP akadémia má ZFPA má pod svojí záštitou řadu dalších dceřiných 

společností, které se věnují různým aktivitám.  

 

3.4.1 ZFP developer  

 

Obrázek 3.2 Logo dceřiné společnosti ZFP developer 

 

Zdroj: interní informace 

 Hlavní myšlenkou společnosti není jen stavět půdní byty, ale i rekonstruovat celé 

domy, na kterých právě ony byty vznikají. Vlastní výstavba bytů prošla ve společnosti svoji 

náročnou genezí. ZFP developer klade maximální důraz na moderní technologie, ekologické 

materiály a postupy, originální a neotřelý design jednotlivých bytů i velkou prostorovou 

variabilitu.  

 Primárním motivem je nabídnout zákazníkovi interiérové prvky, které se u českých 

dodavatelů vůbec neobjevují. 

3.4.2 ZFP makléř 

 

Obrázek 3.3 Logo dceřiné společnosti ZFP makléř 

 

zdroj: interní informace 

 Společnost ZFP Makléř, s.r.o. je spolupracující společností ZFP akademie, a.s., 

zejména pro korporátní obchody - oblast neţivotního pojištění. Na trhu působí od května roku 

2008. Navazuje na předchozí makléřskou činnost firmy ZFP s.r.o., zaloţenou 1. 4. 1995. 

 

 Společnost ZFP Makléř se prioritně zaměřuje na oblast neţivotního pojištění středně 
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velkých a větších firem, na pojištění měst a obcí v celém spektru nabízených produktů 

pojišťoven. Makléř svojí činností navazuje na činnost sítě ZFP akademie - resp. jejích 

majetkových specialistů. Jeho práce začíná tam, kde končí oprávnění majetkových specialistů. 

Dále můţe zajistit nabídku od kteréhokoliv pojistitele působícího na českém pojistném 

trhu. Specifikace rozsahu sluţeb pojišťovacího makléře je návrh a realizace pojistné ochrany, 

trvalá správa pojistných smluv, pomoc a spolupráce při pojistných událostech, trvalá kontrola 

pojistného trhu, evidence smluv a pojistných událostí. 

 

3.4.3 Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. 

 

 Tato stanice je výsledkem největší záliby manţelů Poliakových. Mezi širokým 

sortimentem si vybere běţný spotřebitel i náročný klient. Vybírat či degustovat lze od 

klasických odrůd aţ po vína, která patří ke klenotům moravského vinařství. V prestiţních 

restauracích a hotelích stojí po boku velkých světových vín. Mezi milovníky a znalci je o vína 

takový zájem, ţe některé slavné druhy téměř neseţenete. Jejich vyšlechtěné odrůdy vytváří 

nedílnou součást odrůdové skladby moravských vinohradů. 

3.5 Vzdělávací systém společnosti 
 

 Uţ od samotného zaloţení společnost disponuje jedinečným vzdělávacím systémem. 

Jeho jedinečnost spočívá v jeho komplexnosti. Existují totiţ různé vzdělávací akademie 

spojené s konkrétní činností obchodních zástupců. Společnost pouţívá nejdokonalejší a ve 

světě běţně pouţívanou formu obchodu, a to systému víceúrovňového marketingu, který se 

poprvé objevil „aţ“ v 30. letech 20. století v USA. Nyní se pokusím moţnosti vzdělávání 

vysvětlit. 

3.5.1 Základní seminář 

 

 Celý systém školení začíná úvodním jednodenním seminářem, kde se mimo jiné 

účastník školení dozví, jak efektivně pracovat s peněţními prostředky v rámci kombinace 

finančních programů. Dále mu je vysvětlen systém MLM, a s ním související moţnosti 

spolupráce - osobní kariéry. Během týdne následujícího po absolvování semináře se účastník 

rozhodne, jestli se bude činnosti věnovat pouze jako samospotřebitel (coţ podle aktuálních 

statistik představuje 94% účastníků prošlých seminářem), nebo se bude činnosti věnovat 
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dlouhodobě, coţ je spojeno s jeho registrací u České národní banky. Pro zajímavost k 31. 12. 

2010 bylo těchto spolupracovníků 4 247 a aktivních samospotřebitelů 71 832. Na slovenském 

trhu tento počet činil 3 231 obchodních zástupců a samospotřebitelů 25 459. Historicky prošlo 

seminářem 166 370 zástupců rodin. Semináře probíhají po hotelech v celé republice, 

exkluzivně v ČR má ZFPA 4 vlastní seminární hotely, a to: 

Hotel akademie - Velké Bílovice 

Hotel akademie Naháč - Chocerady u Prahy  

Hotel akademie Hrubá voda – Hlubočky u Olomouce 

Seminární hotel Akademie – Ostrava 

Mezi další seminární hotely, které si ZFPA pro účely školení pronajímá, patří:  

Plzeň "E-CENTRUM", NAHÁČ "Akademie", Dříteč "GOLF&SPA ", Brno "AVANTI", 

Liptovský Mikuláš "JÁNOŠÍK", Brno "VORONĚŢ", 

Ve Slovensku se vyuţívají hotely Košice "MARATON" a Liptovský Mikuláš "JÁNOŠÍK" (v 

těchto hotelech prošlo školením 31 528 zástupců rodin). 

3.5.2 Akademie ZFP 

 

 Je tvořena Základní a Nástavbovou akademií zprostředkovatele finančních programů. 

Mezi hlavní cíle patří naučit spolupracovníka přesně analyzovat finanční programy a situaci 

ve vlastní rodině. Důleţité je také pochopení státem podporovaných programů, zejména při 

financování vlastního bydlení. Po ukončení této vzdělávací akademie by měl být účastník 

schopen vyplňovat jakoukoliv ze smluv hlavních obchodních partnerů tvořící kombinaci 

finančních programů.  

3.5.3 Základní akademie ZFP  

 

 Základní akademie ZFP je úvodním stupněm vzdělávaní v ZFP a má v celkovém 

vzdělávání své nezastupitelné místo. Je určena všem, kteří se chtějí zdokonalit v problematice 

jednotlivých finančních produktů a mají v plánu tvořit kariéru a dosahovat statutárních pozic. 

Na druhou stranu to můţe být zajímavé i pro samospotřebitele, kteří se do detailů dozvědí 

informace o vlastní kombinaci. 
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3.5.4 Nástavbová akademie 

 

 Nástavbová akademie slouţí k prohloubení znalostí získaných v základní akademii, 

hlavně konkrétní informace o produktech jednotlivých ţivotních pojišťoven či moţnosti 

neţivotního pojištění, financování bydlení či vstupu do světa investic. Také se pracuje na 

zlepšení obchodních dovedností. Po absolvování této akademie by měl mít obchodní zástupce 

ucelenou představu o různých finančních programech potřebných v jakékoliv finanční situaci 

klienta. 

3.5.5 Obchodní akademie 

 

 Účast na obchodní akademii je podmíněna pouze zvládnutím Základní akademie ZFP. 

Mnohem těţší na zvládnutí jsou její podmínky, které je nutné splňovat pro úspěšné 

absolvování. Probírají se zde všechny informace potřebné k tomu, aby se člověk stal 

úspěšným obchodníkem. Je potřeba znát základy profesionální a systematické práce 

v systému MLM, umět rozlišovat mezi jednotlivými typy klientů, efektivně si domlouvat 

schůzky s klienty, zdokonalit vlastní prezentaci a zapracovat na její účinnosti, naučit se 

získávat doporučení, zvládat různé druhy námitek klientů, nastavovat spolupracovníkům ve 

struktuře cíle a v neposlední řadě umět klientovi vysvětlit uţitek a výhody spolupráce se 

společností ZFP a systému MLM.  

3.5.6 Manaţerská akademie 

 

 Tato akademie je určena pro absolventy obchodní akademie. Je nejdůleţitější pro 

rozvoj manaţerských schopností a dovedností. Hlavními schopnostmi, které by měl být 

schopen manaţer po absolvování aplikovat v praxi, je motivování a získávání kvalitních 

spolupracovníků, zefektivnění a zlepšení řízení spolupracovníků a hlavně zvýšení úrovně 

prezentačních dovedností se schopností prodávat myšlenky, cíle a plány. Pracuje se zde na 

posílení vlastního řídícího stylu, pochopení principů lidské motivace a schopností aplikovat 

tyto zkušenosti na svém týmu. 

3.5.7 Lektorská akademie 

 

 Patřit do skupiny lektorů je hlavně věc prestiţe ve společnosti a také je lektorování 

velkou osobní výzvou. Aby se jím mohl spolupracovník stát, musí splňovat řadu kritérií. Mezi 
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ty patří počet skupinových bodů a příjmu za období 6 měsíců, kde se bere v potaz kaţdý 

měsíc zvlášť. Pro příklad uvedu, ţe základním kritériem pro získání přednášky v rámci 

základní akademie je měsíční příjem min. 20 000,- 50 vlastních a 350 skupinových bodů. Po 

splnění této podmínky má spolupracovník moţnost navštívit lektorský konkurz, kde se čtyř 

členná komise rozhodne, jestli má daný uchazeč na to, aby jako lektor odváděl kvalitní výkon 

a zvyšoval image společnosti. 

3.5.8 Ředitelská akademie 

 Jde o nejvyšší stupeň vzdělávání v rámci ZFPA, coţ znamená, ţe je určena pro ty 

nejlepší obchodníky z celé sítě, kteří praxí prokázali vysokou profesní zdatnost a dokázali 

dosáhnout nejvyšších pozic v osobní kariéře. 

3.6 Kariérní systém 
 

 Pro všechny začínající spolupracovníky platí stejné podmínky bez ohledu na jejich 

vzdělání nebo předchozí pracovní zkušenosti. Aby mohl účastník semináře obdrţet provize za 

sjednané finanční produkty, je nutné mít platnou smlouvu SOZ, která spolupracovníka 

opravňuje ke zprostředkování stavebního a penzijního připojištění, úvěrových produktů (je 

potřeba získat status SPU – specialisty na úvěry), poskytování doporučení, za které přijímá 

provize, zejména u pojistných produktů a investičních sluţeb. 

  Pozice označuje dosaţenou úroveň v obchodní síti podle počtu vyprodukovaných 

bodů. Kaţdé pozici odpovídá finanční ohodnocení za jeden produkční bod, které roste 

s postupem do vyšších pozic. Pro lepší představu přikládám tabulku základní osobní kariéry: 

Obrázek č. 10: kariérní tabulka 

Pozice 8 150 000 B 190 Kč / bod 

Pozice 7 50 000 B 180 Kč / bod 

Pozice 6 20 000 B 170 Kč / bod 

Pozice 5 10 000 B 160 Kč / bod 

Pozice 4 2 500 B 150 Kč / bod 

Pozice 3 501 B 130 Kč / bod 

Pozice 2 101 B 110 Kč / bod 

Pozice 1 0 B 100 Kč / bod 

 Zdroj: Interní informace 
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Pro nejúspěšnější spolupracovníky je zde připravena nástavbová kariéra, která se počítá od 

pozice 8.1 aţ 9.3. Je řešena dohodou ke smluvnímu vztahu ke stávající smlouvě. Pro dosaţení 

vyšší pozice musí obchodní zástupce sám nebo se svým týmem kumulativně vyprodukovat 

větší počet bodů neţ je na předchozí pozici. Pro příklad si uvedeme, ţe pokud má 

spolupracovník postoupit z pozice 2 na pozici 3, potřebuje vyprodukovat více neţ 501 bodů. 

V pravém sloupci tabulky si všimněme, ţe se mu zvýšila korunová hodnota za kaţdý 

vyprodukovaný bod ze 110 na 130 Kč. Pro reálné představení ohodnocení za pracovní 

výsledky uvedu příklad klasické kombinace finančních produktů: 

 Penzijní připojištění na 500 Kč měsíčně představuje 11 bodů, stavební spoření 

s cílovou částkou 150. 000 Kč představuje 5,76 bodů a ţivotní pojištění na 1000 Kč měsíčně 

představuje 42 bodů. Tyto body se násobí hodnotou na dané pozici. Začínající obchodní 

zástupce na pozici jedna za tuto kombinaci obdrţí 58,76 krát 100 Kč, tj. 5876 Kč.  

 Hlavní součástí příjmu na vyšších pozicích jsou tzv. meziprovize, které lze pobírat od 

pozice č. 3, a znamenají rozdíl mezi ohodnocením jednotlivých pozic. Pro jejich získání je 

hlavní podmínkou dosaţení pozice 3, která je podmíněná úspěšným ukončením Základní 

vzdělávací akademie, coţ je realizováno formou testu Kombinace. Zde spolupracovník 

podepisuje smlouvu S PPZ OS, která ho opravňuje ke zprostředkování stavebního spoření, 

penzijního připojištění, úvěrových smluv (nutný status SPU) a pojistných smluv (nutná 

absolvovaná zkouška základního stupně odborné způsobilosti dle zákona 38/2004). Dále 

můţe poskytovat kontakty na zprostředkování investičních sluţeb. Hlavní výhodou této 

smlouvy jsou jiţ zmíněné meziprovize. Pro příklad, pokud se manaţer nachází na pozici 5 a 

spolupracovník na pozici 1 sjedná produkt za 42 bodů, je manaţerovi těchto 42 bodů 

proplaceno následovně: 42 krát 50 Kč, tj. 2100 Kč. Tento systém je základním principem 

všech firem vyuţívajících systému více úrovňového marketingu.  

3.6.1 Postupy v rámci osobní kariéry 

 

 Problematiku postupu na pozici 3 jsme probrali v předchozí kapitole, teď si řekneme 

podmínky na dosaţení vyšších pozic. U pozice 4 je to jednoduché, stačí mít stejně jako 

v případě pozice 3 splněnou zkoušku z Kombinace a dosaţený potřebný počet bodů. U pozice 

5 uţ musí spolupracovník kromě dosaţených bodů úspěšně splnit zkoušku z Profikombinace, 

čímţ ukončí Nástavbovou akademii ZFP. Dále zde musí splňovat bodovou klauzuli, coţ 

znamená, ţe maximálně 70% historicky vyprodukovaných bodů obchodního zástupce můţe 
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produkovat jedna hlavní obchodní struktura. Takto je klauzule nastavená aţ do nejvyšších 

pozic. U pozice 6 a 7 platí stejné podmínky jak v případě pozice 5, liší se pouze v počtu 

poţadovaných vyprodukovaných bodů. U postupu do pozice 8 uţ jsou podmínky daleko 

sloţitější, protoţe se po jejich zvládnutí obchodní zástupce stává ředitelem obchodní sítě.  

 

3.6.2 Storna a storno konta 

 

 Jak je běţným zvykem i u ostatních poradenských společností, smlouvy podléhají 

reţimu storna, coţ znamená, ţe pokud klient danou smlouvu zruší či sníţí její úloţku do 2 let 

od jejího zaloţení, přichází mu do výplatní sjetiny určitá mínus poloţka, která se přesně 

počítá pomocí pravidla 24 měsíců, které funguje tak, ţe je storno počítáno přesně podle počtu 

měsíců, které klient nedoplatil a podle jednoduchého výpočtu lze přijít na částku, kterou 

poradcovi „vezmou“ z jiţ vyplacené provize. Tento princip se v praxi často vyuţívá hlavně u 

ţivotního pojištění či penzijního připojištění.  

 Storno konta slouţí k ochraně obchodního zástupce před storny, a to tak, ţe se na 

pozicích 1 – 4 vytváří zálohové konto, kam se odvede na kaţdé pozici jiná částka 

(kumulativně však vţdy 5 000 Kč) strţená z celkového nároku na provizi při vyplácení 

provizí. Na pozici 1 činí 2000 Kč, na pozici 2 3 000 Kč, na pozici 3 4 000 Kč a na pozici 4 

5 000 Kč, při dosaţení pozice 5 se daných 5 000 Kč vrací v první provizní sjetině po 

akceptování 5. pozice.  

3.6.3 Statusní symboly¨ 

 

 Jedná se o předměty, které spolupracovník dostává při postupu na vyšší pozice. 

Předávány jsou buď tradičně na konci základního semináře, nebo při jiných významných 

firemních příleţitostech. 

 Na pozici 4 je to zlatá propiska s razítkem poradce, na pozici 5 koţený kufr s logem 

firmy, na pozici 6 je to zlatý odznak loga ZFP na klopu obleku, u 7 jsou to značkové zlaté 

hodinky značky Longines a konečně na pozici 8 je to zlatý prsten s brilianty. U těchto odměn 

nejde aţ tak o jejich finanční hodnotu, protoţe v daných pozicích má obchodní zástupce 

dostatek prostředků na to, aby si danou věc pořídil na vlastní náklady, spíše to má pro něj 
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osobní význam a hodnotu jako symbol toho, kolik ho to stálo usilovné práce. Jde tedy o 

jakousi formu zadostiučinění.  

3.6.4 Speciální akce a soutěţe pro podporu motivace 

 

 Společnost vyuţívá celou řadu motivačních akcí, ať uţ jde o poslední přednášku 

základního semináře přes týdenní porady aţ po Velkou poradu na hlavní regionální kanceláři, 

která je pořádána jednou měsíčně. Zde se nastavují a vyhodnocují různé akce a soutěţe. 

Některé jsou zaměřené na počet nově zaregistrovaných spolupracovníků, jiné zase na týdenní, 

měsíční, či tříměsíční skupinovou produkci. Odměny jsou jak finanční, tak i hmotné, např. 

formou zapůjčení nového vozidla na dobu půl roku či dovolené v různých světových 

destinacích. Standardní motivací ze strany obchodních partnerů jsou odměny za uzavírané 

smlouvy hlavně ţivotních pojištění, a to dvojí formou: jednak je určená bodová odměna za 

sjednanou smlouvu jako takovou a dále se počítá odměna z měsíčního pojistného, a to tak, ţe 

za 100 Kč měsíčního pojistného počítáme 0,5 bodu. Někteří obchodní partneři to mají 

nastavené ještě trochu jinak, a to tak, ţe určili rozmezí měsíčního pojistného (např. od 400 – 

800 3 body, 801 – 1500 4 body, 1501 a více 5 bodů), a podle toho, do jakého finančního 

rozpětí smlouva spadá, přiřadí body. 

 Dějí se taky setkání k významným jubileím firmy, například akce 15 let zaloţení 

firmy, coţ potvrzuje následující tvrzení. Česká jednička na zprostředkovatelském trhu 

společnost ZFP akademie, a.s. oslavila dne 22. dubna 2010 jiţ 15 let od zaloţení ZFP. Oslavy 

narozenin na Brněnském výstavišti v pavilonu G2 se zúčastnili i zakladatelé, manţelé 

Poliakovi, spolu s 1800 nejúspěšnějšími spolupracovníky z obchodní sítě, orgánů a 

managementu společnosti.  

 Další formou skupinového setkání, zvyšujícího motivaci, byla přednáška pana 

Kyosakiho, který speciálně pro ZFP přijel poprvé v ţivotě přednášet do České republiky, 

konkrétně Prahy. Velmi se mu zamlouvala filozofie společnosti a učil zúčastněné 

spolupracovníky porozumět systémům finančních toků v reálném ekonomickém světě. Tento 

člověk je autorem řady knih věnujících se všeobecně byznysu, chování lidí i systému multi – 

level marketingu, který jako obchodní systém velmi podporuje. Dále jsou kaţdoročně 

v prosinci pořádány plesy jednotlivých Hlavních regionálních kanceláří. 
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4 Současný stav motivace ve společnosti 

 

4.1 Výsledky dotazníkového šetření 
 

 Pro zjištění aktuálního stavu motivace spolupracovníků ve firmě ZFP akademie a. s. 

jsem pouţil dotazování formou písemného dotazníku, na který odpovídalo 29 respondentů, 

kteří s danou společností spolupracují v olomouckém kraji. Odpovědi zapisovali do 

dotazníku, jenţ je uveden jako příloha č. 1. Ten měl různých 22 otázek, pomocí jejichţ 

odpovědí budeme navrhovat návrh, jak se k motivaci ve firmě postavit a práci zefektivnit. 

Dotazníků bylo nachystaných 40, vyplněných se jich v termínu vrátilo pouze 29. Nyní se 

zaměříme na popsání výsledků jednotlivých otázek. 

Graf 4.1 Délka spolupráce se ZFP akademie 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Na grafu vidíme, ţe většina (14) dotazovaných spolupracovníků s firmou spolupracuje 

relativně krátce, a to po dobu 3 aţ 6 měsíců. Zbylé časové horizonty, a to 1 – 2 měsíce, 6 – 12 
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měsíců, 1 – 2 roky, 2 – 3 roky, déle jak 3 roky jsou zastoupeny překvapivě podobně, a to ve 

sloţení 4, 3, 4, 2 a 2. 

 Na grafu, který se nachází níţe, vidíme, ţe 48 % dotazovaných má vzdělání 

středoškolské s maturitou, následovaných vyučenými, jeţ mají 21 %. Menší zastoupení mají 

všechny 3 zbývající skupiny, a to: 14 % vysokoškolské, 10 % vyučen s maturitou a 7 % vyšší 

odborné. 

Graf 4.2 Nejvyšší dosaţené vzdělání 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.3 Co Vás motivuje v práci u ZFP? 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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 Graf nám ukazuje průměrné hodnoty opovědí všech respondentů na škále od 1 do 4 od 

1 – nejvíce motivuje aţ po 4 – nejhorší motivátor. Jako nejvíce motivující motivátor se nám 

ukázala seberealizace – 1,24, jako nejhorší naopak dobré finanční ohodnocení s hodnotou 1, 

52. Mezi tyto motivátory patří finanční nezávislost – 1,41 a exkluzivita produktů – 1,45.  

Graf 4.4 Spokojenost s image ZFP 

zdroj: vlastní zpracování 

 Na obrázku č. 4.4 vidíme velkou spokojenost s image firmy ZFP (konkrétně součet 

odpovědí ano, je výborná a ano, je dostatečná představuje 93 %), pouze 7% dotazovaných 

zvolilo odpověď ne, je nedostatečná.  
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Graf 4.5 Největší demotivátory 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Zde jde stejně jako v případě 3. otázky o ukázání průměru hodnot odpovědí ohledně 

největších demotivátorů. Největším demotivátorem se stalo chování nadřízených – 2,9 a 

nejmenším 2,34 - těţké začátky kariéry. Zajímavé je, ţe se všechny hodnoty pohybují 

v průměru od 2 do 3. 
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Graf 4. 6 Spokojenost s finančním ohodnocením 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 U spokojenosti s finančním ohodnocením vidíme, ţe je podle všech respondentů 

výborná a dostatečná a ţe jsou mezi těmito hodnoceními minimální rozdíly, poměr je 52 % a 

48%. Coţ představuje 100 % odpovědí, tzn. ţe varianty ne, je nedostatečná či ne, je špatná 

nedostaly ani jednu odpověď. 

Graf 4. 7 Spokojenost s pochvalou od vedoucích pracovníků 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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 Co se týče pochvaly od vedoucích pracovníků, 66% respondentů uvedlo, ţe jsou 

chváleni příleţitostně a 34% uvedlo, ţe je to dokonce na denním pořádku. To, ţe by nebyli 

chváleni vůbec nebo spíše ne, neuvedl nikdo. 

 

Graf 4. 8 Spokojenost v pomocí vedoucích pracovníků 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Otázka 8 ukázala, ţe je 16 z 29 respondentů zcela spokojeno s pomocí vedoucích 

pracovníků. Všichni zbylí, tj. 13 jsou jen částečně spokojeni. Opět se ukazuje, ţe nespokojení 

či zcela nespokojený není nikdo.  
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Graf 4. 9 Spokojenost se školícím systémem ZFP 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Při hodnocení spokojenosti se školícím systémem vyšlo najevo, ţe je 55% 

spolupracovníků zcela spokojeno, 38 % je spokojeno jen částečně a hlavně 7 % je 

nespokojeno. 

Graf 4. 10 Čas, který jsou spolupracovníci ochotní věnovat spolupráci se ZFP 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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 Graf nám ukazuje, ţe má kaţdý trochu jinou představu o tom, kolik času jsme ochotni 

dané činnosti v současné době věnovat, zmíním dvě procentuálně nejúspěšnější varianty, a to 

2-5 hodin týdně – 27% a 5 – 10 hodin – 38%. Za zmínku stojí, ţe varianta nad 30 hodin týdně 

je zde zcela nezastoupena. 

 

Graf 4. 11 Očekávaný aktuální příjem 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Podle výsledků by si 48 % dotazovaných při aktuálním nasazení představovalo příjem 

5 – 10 000 Kč, příjem 30 000 Kč pouze 14% dotazovaných. Do 5 000 Kč by stačilo 21% 

dotazovaných.  
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Graf 4. 12 Očekávaný příjem (dlouhodobý cíl) 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Všimněte si, ţe 55 % spolupracovníků chce mít příjem vyšší neţ 200 000 Kč, ale 

pouze 14 % spolupracovníků by se do budoucna uspokojilo s příjmem od 30 do 50 000 Kč. 

Příjem do 10 000 Kč nemá za dlouhodobý cíl vůbec nikdo. 

Graf 4. 13 Hodnocení komunikace se svým vedoucím pracovníkem 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Výsledky hodnocení komunikace se svým vedoucím pracovníkem dopadly velmi 

pozitivně, 14 respondentů ji povaţuje za vynikající, dalších 13 ji bere za spíše dobrou a pouze 

2 ji vnímají jako spíše špatnou. 
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Graf 4. 14 Důleţitost vlastností produktů 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Zde můţeme vidět, ţe jako nejdůleţitější vlastnost produktů respondenti berou jistotu 

a bezpečí uloţených prostředků, coţ jenom podtrhuje výsledná průměrná hodnota 1,07. 

Nejmenší důleţitost přikládají exkluzivitě – 1.69. Je potřebné si uvědomit, ţe všechny 

hodnoty nejsou větší neţ 2, tzn., ţe tyto vlastnosti hodnotí spolupracovníci velice pozitivně.  
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Graf 4. 15 Nastavení kariérních cílů 

 

zdroj: vlastní 

 Z grafu jednoznačně vyplývá, ţe nejvíce spolupracovníků má nastavené cíle na dobu 5 

let (17) či na spíše krátkodobé do 1 roku (6). 

Graf 4. 16 Nejdůleţitější témata na poradách 

 

zdroj: vlastní zpracování 



52 
 

 Zde nám vyšlo, ţe pro většinu dotazovaných jsou nejdůleţitějším aspektem porad 

témata jako informace o produktech (15) či zvýšená motivace způsobená inspirací z výsledků 

kolegů (15). 

Méně důleţitými tématy je kontakt s firmou (6) či informace k domlouvání termínů -

schůzek(8).  

Graf 4. 17 Pohlaví 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Zde nám vyšlo, ţe mezi spolupracovníky patří spíše muţi – 90% je dost významná 

hodnota. Ţeny jsou zastoupeny 10 krát méně, tzn. 10%. 

Graf 4. 18 Věková struktura 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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 Zde se jednoznačně projevuje větší „dravost“ mladších lidí - skoro 70% skupiny 18-25 

je jasný ukazatel. Zbylých 31% je rozděleno následovně: 26 – 35 (14%), 36 – 45 (10%) a 46 – 

55 (7%). Nikdo (!) ze spolupracovníků nemá 56 a více let. 

Graf 4. 19 Stav 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 19 ukazuje, ţe nejvíce spolupracovníků je v současné době zaměstnaných (15), 

následovaných studenty (10) a OSVČ (6). Nikdo nepatřil mezi nezaměstnané nebo majitele 

firmy. 

Graf 4. 20 Konzultuje s Vámi váš sponzor věci, které vás motivují a demotivují? 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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 Zde nám jasně vyšlo, ţe spolupracovníci konzultují ať uţ pravidelně nebo jen občas 

věci ohledně motivace se svým sponzorem. Respondenti odpověděli na 2 z 6 variant 

odpovědí. 

Graf 4.21 Dostatečná podpora od sponzora v případě problémů 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Tady vidíme zajímavý fakt, ţe 31% dotazovaných uvedlo, ţe cítí dostatečnou podporu od 

sponzora v případě problémů pouze s výhradami. Zbylých 69% tvrdí ţe ano, v kaţdém 

případě. 

Graf 4. 22 Konkrétní výhrady k podpoře sponzora 

zdroj: vlastní zpracování 
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Zjistilo se, ţe se konkrétní výhrady k podpoře ze strany sponzora velmi liší, procentuálně 

vyjádřeno poměr 33%: 22%:45%. Konkrétně tedy neochota přijmout jiné názory neţ vlastní, 

neochota řešit moje osobní problémy, nedostatek času sponzora – tzn. ne úplně podrobné 

probrání daného problému. 
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5 Návrhy a doporučení na zlepšení motivace ve společnosti  
 

 Na základě takového rozboru můţeme čekat hodně zajímavých názorů. V případě 

délky spolupráce se doporučuji zaměřit na největší skupinu spolupracovníků, kteří se 

nacházejí mezi 3 – 6 měsíci, aby se tento procentuální poměr změnil a firma měla více 

dlouhodobých spolupracovníků kvůli lepšímu zázemí a větší jistotě.  

Podle výsledků otázky nejvyššího vzdělání rozhodně doporučuji 

spolupracovníkům snahu o získání vzdělání na vysoké škole v oblasti ekonomie kvůli 

získání většího rozhledu. I kdyţ je pravda, ţe ve skupině středoškolské s maturitou můţou 

být někteří z těch, kteří ještě VŠ nedostudovali, ale pracují na tom. Nejde čistě jen o to, kdo 

má vyšší stupeň vzdělání, dobrý vliv pro obchod můţe být i četba různých knih zaměřených 

na motivaci, či celkově fungování firem vyuţívajících obchodního systému multi-level 

marketing, kde se člověk dozví nové návody na to, jak být úspěšnějším obchodníkem. 

Dosaţené vzdělání lidí, které je podle průzkumů nejvíce středoškolské s maturitou nebo 

vyučen, můţe také z jisté míry ovlivnit způsoby, jakými by tito lidé měli být k práci 

motivováni, aby jejich spolupráce vydrţela.  

Lidé, kteří od spolupráce podle průzkumu očekávají hlavně finanční ohodnocení, totiţ 

mohou mít ze začátku přehnaná očekávání a jejich kariéra a spolupráce s firmou můţe náhle 

skončit. Rozhodně se doporučuji zaměřit na mladé lidi, kteří u firmy pracují krátký čas, 

a dostatečně je ujistit v tom, ţe počáteční nezdary a případné odmítnutí jejich okolím 

nemusí nutně vést ke konci jejich kariéry a naopak je to můţe posílit a připravit na další 

zdokonalování jejich znalostí a kontaktu s dalšími lidmi. Pro mladé lidi je proto důleţitá 

hlavně motivace, porozumění ze strany sponzora i ostatních spolupracovníků, kteří jsou u 

firmy delší dobu a těmito zkušenostmi si prošli. Proto by měla být hlavní priorita sponzora, 

který má skupinu svých kolegů na starost, delegovat pravomoc na svoje kolegy, kteří jiţ mají 

praxi, aby proces mohl probíhat rychleji.  

 Při hodnocení motivátorů v práci u ZFP se velice projevila potřeba seberealizace, 

na kterou bychom se měli zaměřit a mířit svoje motivačním působení právě na tuto 

konkrétní potřebu. Co se týče finanční motivace, zde není příliš na místě, jelikoţ dostala 

horší průměrnou známku. Na image společnosti bychom měli zapracovat jen minimálně, 

aktuální stav podle respondentů zcela vyhovuje.  
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 Z hodnocení demotivátorů nám vyšla alarmující hodnota zejména u chování 

nadřízených. Doporučuji se na tuto oblast zaměřit, zkusit ve spolupracovnících trochu 

vylepšit rozvoj jejich emoční inteligence. Doporučuji vylepšit efektivitu schůzek 

z důvodu zachování neustále motivace k domlouvání dalších. S tím také souvisí 

rostoucích náklady na vybudování firmy. Pro nastolení lepší znalosti produktů 

veřejností doporučuji, aby firma zrealizovala velkou mediální reklamu (tisk, billboardy 

u silnic, TV, rádio). Investované peníze přinesou velký výnos díky tomu, ţe se společnost 

dostane do podvědomí všech vrstev zákazníků. Těţké začátky kariéry toto také velmi ovlivní, 

a to jen pozitivně. Nejen zvyšování odměn za splněnou produkci bodů za nějakou dobu můţe 

pozitivně ovlivnit výsledky motivace spolupracovníků.  

 Jak jiţ bylo vidět v jedné z předchozích otázek, spolupracovníci jsou přesvědčeni o 

tom, ţe je finanční ohodnocení dostatečné, takţe zde úpravu provizí nemůţeme doporučit. 

S pochvalou od vedoucích pracovníků jsme také neznamenali problémy. Stejně tak nebyly 

potíţe s jejích pomocí.  

 Velké změny by ale měly nastat v oblastí školícího systému společnosti, protoţe jsme 

zaznamenali v 38% jen částečnou spokojenost a u 7% dokonce výsledek, ţe jsou nespokojeni. 

U některých se projevuje nedostatek času negativním postojem k týdenním poradám, které 

jsou v termínu, který se vţdy nehodí úplně všem. Zde manaţerům doporučuji být velmi 

citlivým v práci s jednotlivými osobami, kaţdý má totiţ trochu jiné motivační naladění i 

zaloţení. Semináře doporučuji udělat blíţe, aby byly menší náklady na dopravu a 

časovou náročnost školení, proto by si školení mohlo dovolit o dost více lidí.  

 Podle času, který jsou spolupracovníci ochotni věnovat spolupráci se ZFP, usuzuji, ţe 

kdyţ většina nehodlá (65%) věnovat víc neţ deset hodin týdně, úspěch se jim bude vyhýbat 

velkým obloukem. Pokud chce člověk v tomto druhu podnikání uspět, musí se mu 

opravdu plně věnovat. O to více je překvapující, ţe 30 a více hodin za celý týden tomu 

nechce věnovat nikdo z dotazovaných.  

 S tím souvisí výsledky očekávaného aktuálního příjmu. Většině stačí příjem do 10 000 

Kč, coţ vypovídá o tom, ţe je očividně problém s jejich nedostatečnou motivací. Pokud by 

člověk pociťoval, ţe pracuje naplno a běţně uzavíral obchody, ohodnotí si svůj výkon lepším 

příjmem, coţ uvedli pouze 4 respondenti s odpovědí 30 000 Kč a více. Doporučuji 

zefektivnit práci samotnou, aby spolupracovníci pociťovali více úspěchu a pak si uměli 

bez problému říct si za svou práci více neţ dosud.  
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 Zato očekávaný příjem je ve většině nad 200 000 Kč, coţ ale v současné době vůbec 

neodpovídá času a energii, kterou daní spolupracovníci věnují své činnosti. Navrhuji 

vypočítat pár příkladů, co by se mělo pravidelně (týden, měsíc, půl roku, rok) 

produkovat za bodovou produkci, aby se spolupracovník při plnění těchto příkladů 

dostal na takovou pozici, kde není problém mít příjem vyšší neţ 200 000 Kč. Potom si 

spolupracovník uvědomí, v čem dělá chyby a začne se k práci stavět jinak. Měl by si evidovat 

potřebné údaje, sledovat statistiky a neustále zlepšovat svůj pracovní výkon s vidinou splnění 

jeho osobního cíle.  

U hodnocení komunikace se svým vedoucím pracovníkem můţeme vidět, ţe 7% 

respondentů má pocit, ţe je spíše špatná. Zde můţeme doporučit osobní rozhovor mezi 

vedoucím pracovníkem a kaţdým spolupracovníkem z jeho struktury pro zjištění 

případných nejasností a chyb. Mezi doporučení a návrhy na změnu v dosavadním vedení, 

způsobu motivace nově příchozích nebo stávajících členů by podle získaných informací od 

dotazovaných respondentů neměla chybět dostatečná komunikace. Ta se ukázala jako velmi 

důleţitý prvek pro udrţení dlouhodobé spolupráce ve firmě. V komunikaci snaţící se o 

udrţení si nově příchozích spolupracovníků by proto bylo vhodné s nimi dostatečně probírat 

jejich situaci a snaţit se je motivovat k úspěchům a práci i přes jejich případné osobní 

neúspěchy, kterými si mohou procházet.  

 Z hodnocení vlastností vyšla nejlépe jistota a bezpečí uloţených prostředků, a 

proto doporučuji neustále zkoušet tuto zásadní vlastnost produktu prodávat, protoţe je 

v dnešní době velká finanční nejistota a pro lidi je velmi důleţité, aby tyto kladné 

vlastnosti byly zmíněny na schůzce pro jejich pocit klidu a bezpečí. Další tradiční 

hodnotou je zhodnocení, které je důleţité vyzdvihnout aţ po zmínění jistoty a bezpečí 

uloţených prostředků, aby se potencionální klienti nelekli a nepřišlo jim to nereálné. 

  U nastavování cílů je problém v tom, ţe se pořádně nepracuje s krátkodobými 

plány, všichni mají dlouhodobé cíle a plány nastavené na delší dobu. Aby byl celý proces 

dlouhodobé motivace fungoval, doporučuji zařadit ze začátku týdenní cíle a dodrţovat 

jejich plnění. Pak se můţou schůzky výrazně zefektivnit. 

 V rámci komunikace se svým sponzorem nebo s jiným spolupracovníkem z firmy by 

neměla chybět dostatečná podpora v případě nedosaţení očekávaných výsledků. Pokud nově 

příchozí spolupracovník nedosáhne svého cíle nebo aspoň podobného cíle, jaký mu byl 
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ukazován u jiných, můţe být natolik zklamán a demotivován svými výsledky, ţe se rozhodne 

ve své práci polevit nebo ji dokonce úplně opustit. 

Navrhuji věnovat se na poradách hlavně praktickým informacím o nabízených 

produktech. Nemělo by se také zapomenout na vyzdvihnutí pozitivních výsledků 

spolupracovníků ze struktury, jejich dílčí úspěch můţe motivačně pomoci všem lidem 

kolem sebe. 

  Při motivaci dbejte na to, abyste zvolili správnou motivaci pro lidi určitého věku. 

Jinak se člověk bude při snaze namotivovat někoho ze svých spolupracovníků či zaregistrovat 

pod sebe do struktury někoho nového zbytečně trápit a motivace nebude účinná. V tomto 

případě bych doporučil věnovat se jiným věkovým skupinám neţ těm, kteří jsou 

v naprosté většině odpovědí na otázku č. 18. Starší generace mívá oproti té mladší alespoň 

něco našetřeno, takţe je důleţité správně pochopit jakým způsobem se k dané generaci 

chovat. Pokud se to manaţerovi povede, má půl úspěchu v kapse. 

  Při konzultaci motivačních a demotivačních věcí není potřeba aktuální stav nijak 

měnit. 

  Skoro třetina respondentů uvedla, ţe dostatečnou podporu ze strany sponzora pociťují 

pouze s výhradami, na jejichţ řešení se musíme zaměřit. Prvním z nich je neochota řešit 

moje osobní problémy, kde bych doporučil naučit se jednat s kaţdým člověkem zvlášť a 

v kaţdé situaci se zkusit „vţít do jeho kůţe“. Pak si i při řešení pracovních problémů 

začnete všímat detailů, týkající se jeho osoby, které vám do té doby byly znepřístupněny.

 S tím souvisí i neochota přijmout jiné názory neţ svoje vlastní, coţ se můţe velmi 

rychle stát velkým problémem v motivaci. Doporučuji, ţe pokud chci někoho efektivně 

motivovat, musím pochopit jeho zájmy a ţivotní zásady a vybrat ten motivační faktor, 

který pro něj bude tak zásadní, ţe zcela zlepší jeho motivaci. Posledním faktorem je 

nedostatek času manaţera, kdy se stává, ţe manaţer nemá na probrání daného problému 

dostatek času a začínající spolupracovník se cítí ošizen. Hlavně u technicky zaměřených typů 

lidí – např. zpřesňovatelů, je tento faktor velice demotivační. 

  



60 
 

6 Závěr 
 

 Uvedení pravdivých teoretických poznatků můţe pomoci všem čtenářům, zejména 

z řad spolupracovníků společnosti. Je však potřeba se nad uvedenými případy zamyslet a 

představit si, jak by to člověk aplikoval ve svém pracovním prostředí. Některé věci nemají 

smysl měnit a u některých je tu změnu nakonec třeba udělat. Kompletní popis těchto situací 

najdete v kapitole doporučení, z kterého lze čerpat řadu prakticky zaloţených rad. V případě 

negativních odpovědí jsme zjistili, kde je problém a snaţili se ho odstranit. 

  Některé otázky byly určené spíš statisticky, neţ aby řešily nějaký konkrétní problém 

s motivací. Bylo ovšem potřeba si danou skupinu respondentů rozlišit podle některých 

základních charakteristik, jako je pohlaví, vzdělání či věk. Společnost by měla zapracovat na 

zlepšení všech oblastí motivace, kde se objevily nějaké problémy. Je nutné dbát na to, aby se 

k motivaci přistupovalo bez většího nátlaku, aby měla pozitivní účinek za kaţdých okolností. 

 Díky své čtyřleté praxi ve firmě ZFP akademie můţu potvrdit, ţe hodně 

spolupracovníků má v souvislosti s motivací problémy se sebemotivací, prostě a jednoduše si 

spolupracovníci tolik nevěří, ţe pak mají problém „dotáhnout“ obchod či domluvit si 

efektivně schůzku. 

  Dále se mi velmi osvědčilo s kaţdým individuálně stanovovat cíle a dát velký pozor 

na zjištění toho, co daného spolupracovníka motivuje a co ho naopak demotivuje. V případě 

„strefení“ se do motivů máme velkou šanci na úspěšnější motivaci neţ doposud. 

  Dále doporučuji na začátku spolupráce motivovat nového kolegu určitými formami 

soutěţí, které jsou pro něj reálné splnit a pomůţou mu odstranit velkou část z problému, které 

kaţdého člověka snaţícího se tímto obchodním systémem prosadit určitě čekají a kterým se 

bude moct lépe postavit. Měla by se zefektivnit práce jako taková, nikoho dlouhodobě 

nemotivuje věnovat čas něčemu, co mu nepřináší skoro ţádný zisk. Ruku v ruce s touto 

myšlenkou nesmím zapomenout zmínit, ţe to také ušetří vynaloţené náklady na budování 

kariéry ve společnosti ZFP akademie.  
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