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1 ÚVOD 

 Lidé se od nepaměti potýkali s nahodilými událostmi, které je vytrhávaly 

z běžného a poklidného života. Ať už šlo o přírodní katastrofy a živelné pohromy 

v podobě záplav, přívalů krupobití nebo o újmy na lidském zdraví, narušily tyto 

události jejich život a často jej velice změnily a poznamenaly. Lidé chtěli nahlížet do 

budoucnosti a vědět předem, zda se na ně něco zlého nechystá. Ale žádný ze 

způsobů nebyl tak dokonalý, aby jim poskytnul jistotu, že se jim už nikdy nic zlého 

nestane. 

 Jistotu, že se nikomu nic zlého nestane, nemají lidé ani dnes. Avšak dnes už 

existují rozličné způsoby, jak se na případ nahodilých událostí připravit – pojistit se. 

Lidé dnes mohou platit pravidelně menší částky specializované instituci v podobě 

pojišťovny, která jim v případě nahodilé události vyplatí sjednanou finanční částku. 

Tato částka jim pak pomůže lépe se vyrovnat se změnou, ke které v jejich životě 

došlo, nebo jim umožní kompenzovat ztrátu, která jim kvůli oné nahodilé události 

vznikla. 

 Téma pojišťovnictví jsem si vybral proto, že jsem v jedné agenturní kanceláři 

jedné pojišťovny v uplynulých několika letech v rámci brigády pracoval jako 

administrativní pracovník, a také proto, že jsem se před poměrně krátkou dobou stal 

sám pojišťovacím zprostředkovatelem, takže mám k tomuto tématu blízko. 

 Cílem této diplomové práce bylo shromáždit od oslovených respondentů data 

o jejich spokojenosti se službami pojišťoven, tato data poté setřídit a podrobit 

analýze, a nakonec na základě výsledků analýzy navrhnout pojišťovnám určitá 

vhodná doporučení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOKOJENOSTI 

ZÁKAZNÍKŮ 

 Druhá kapitola této diplomové práce se věnuje pojmu služba, dále se 

zaměřuje na definici zákazníka, a zabývá se problematikou jeho spokojenosti a toho, 

jak lze takovou spokojenost měřit. 

2.1 Služba 

2.1.1 Definice služeb 

 Služba bývá chápána jako jakákoli činnost nebo výhoda, kterou může jedna 

strana nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není 

vlastnictví, přičemž produkce takové služby může, ale nemusí být spojena 

s hmotným produktem. [9] 

2.1.2 Kategorie služeb 

 Služby můžeme dělit na [10]:   

 pouze hmotné zboží  

 hmatatelné zboží s doprovodnými službami 

 důležitou službu s doprovodnými menšími výrobky či službami 

 na samostatnou službu.  

2.1.3 Vlastnosti služeb 

 Vlastnosti služeb se liší od vlastností hmotných produktů, čemuž je nutné 

přizpůsobit i marketingový výzkum v oblasti služeb. Tyto vlastnosti zahrnují:  

 nehmotnost,  

 neoddělitelnost,  

 proměnlivost a  

 pomíjivost,  

 nemožnost vlastnit službu. 
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Nehmotnost 

 Nehmotnost charakterizuje službu a odvíjejí se od ní další vlastnosti služeb. 

Nehmotnost v podstatě znamená, že službu nelze před koupí zkontrolovat nebo 

prohlédnout a jen v malém množství případů ji lze vyzkoušet. Nehmotnost služeb má 

za následek to, že pro zákazníka je obtížné hodnotit vzájemně si konkurující služby, 

zákazník se obává rizika při nákupu služby, klade velký důraz na osobní zdroje 

informací a jako základ pro hodnocení služby používá cenu. Z toho vychází nutnost 

managementu firem služby zjednodušovat, zdůrazňovat jejich hmotné podněty 

a soustředit se na jejich kvalitu. [8] 

Neoddělitelnost 

 Neoddělitelnost služby znamená, že musí dojít k setkání poskytovatele služby 

a zákazníka v místě a čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získává poskytnutím 

služby, mohla být realizována. [8] 

Proměnlivost 

 Realizace a kvalita služby jsou velice proměnlivé, závisí na konkrétních 

lidských subjektech a jejich momentální situaci (dispozice x indispozice). Pokud se 

stane, že je zážitek ze služby pokažen jinými pracovníky nebo poskytovateli služeb, 

zákazník zpravidla nemůže získat své investice zpět (časové a peněžní). [6, 2] 

Pomíjivost 

 Jelikož jsou služby nehmotné, musí se vytvářet a spotřebovávat současně. 

Nelze je skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo vracet. Jako ztracené nebo 

zničené jsou pak označovány služby, které nejsou využity nebo prodány v době, kdy 

jsou vráceny. Pro zákazníka to v praxi znamená obtížnější reklamaci služby. [2, 8] 

Nemožnost vlastnit službu 

 Při poskytnutí služby nezískává směnou za své peníze žádné vlastnictví. 

Nemožnost vlastnictví má vliv na strukturu distribučního kanálu a tyto distribuční 

kanály jsou proto většinou přímé, nebo velmi krátké. [7] 
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2.2 Zákaznická spokojenost 

2.2.1 Definice spokojenosti 

 Spokojenost můžeme definovat jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho 

potřeb a přání. Ta jsou podmíněna jak jeho zkušenostmi a očekáváním, tak jeho 

osobností a prostředím. Definováním spokojenosti se zabývají především obory 

psychologie a sociologie. [13, 2] 

2.2.2 Spokojenost zákazníka 

 Spokojenost zákazníka závisí především na jeho pocitech potěšení nebo 

zklamání, vyplývajících z porovnání spotřebitelské výkonnosti s výkonností 

očekávanou. 

 Představuje tak úroveň naplnění očekávání zákazníka – z hlediska funkčnosti 

i z psychologického pohledu, kterou zákazník získá po použití produktu (služby), 

přičemž očekávání zákazníka jsou formována prostřednictvím informací od prodejců, 

přátel, z reklamy, informací členů rodiny a názorových vůdců (opinion  

leaders). [9, 12] 

 Teoreticky vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu – spočívá 

ve stanovení představy zákazníka o charakteristikách výrobku (služby) a následné 

konfrontaci s charakteristikami výrobku po jeho nákupu. Pokud zkušenost překonala 

očekávání, je zákazník spokojen, jestli ale zkušenost nedosáhla očekávání, je 

zákazník nespokojen. Svou roli hraje také vliv času, resp. opakovaná spokojenost 

či nespokojenost. Měření spokojenosti zákazníků nabízí objektivní zpětnou vazbu 

týkající se zákazníkových preferencí i očekávání. Výsledky tohoto výzkumu mohou 

určit silné a slabé stránky podniku. [5] 

 Podle Aleše Spáčila (2003) zákazník nevnímá skutečně poskytnutou službu, 

ale vnímá její obraz. [1] 

 Kupující si tento obraz očekávané služby, která mu ještě nebyla poskytnuta, 

může vytvořit na základě [1]: 

 sdělené zkušenosti 

 své vlastní zkušenosti se službou od téhož dodavatele 

 marketingového působení 
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Konečný obraz vnímané služby si pak kupující vytvoří na základě [1]: 

 obrazu očekávané služby 

 „technické dodávky“ poskytnutí služby 

 marketingového působení 

 Úspěch či neúspěch společnosti pak záleží na tom, jak je daná společnost 

schopna obrazy očekávané i vnímané služby ovlivňovat. [1] 

Můžeme také rozlišovat různé úrovně spokojenosti: 

 potěšení zákazníka – vnímaná realita a poskytnutá hodnota výrobku/služby 

převyšují původní představy a očekávání, zákazník je více než spokojen 

 plná (naprostá) spokojenost zákazníka – vnímaná realita a poskytnutá 

hodnota výrobku/služby je shodná s původní představou a očekáváním, 

zákazník je spokojen 

 limitovaná spokojenost – vnímaná realita a poskytnutá hodnota 

výrobku/služby není totožná s původními požadavky a očekáváním, zákazníci 

mohou v tomto případě nabýt jak spokojenosti, tak nespokojenosti – záleží 

na subjektivních pocitech zákazníka jako jednotlivce [4] 

2.2.3 Význam spokojenosti zákazníka 

 Smyslem zjišťování spokojenosti zákazníků je porovnávání skutečně získané 

hodnoty a toho, co zákazník očekává. Společnost tak dostane odpovědi na otázky, 

jestli je zákazník spokojen či nespokojen, jaká jsou jeho očekávání a představy 

o ideálu, z jakého důvodu je případně nespokojen nebo v čem se nabídka a obsluha 

dané společnosti liší od konkurence. [9] 

 Mezi hlavní faktory, které ovlivňují chování spotřebitele, patří [4]: 

 kulturní faktory (kultura, sociální skupina) 

 sociální faktory (referenční skupiny, rodina, role a statusy) 

 osobní faktory (věk a životní cyklus, povolání, ekonomické podmínky, životní 

styl)  

 psychologické faktory (motivace, vnímání, zkušenosti, víra, postoje)  

 

 

 

 



10 
 

2.2.4 Definování požadavků zákazníka 

 Pod pojmem „požadavek zákazníka“ chápeme jakousi transformaci hlasu 

zákazníka, týkající se jeho potřeb a očekávání, do formulací srozumitelných 

dodavateli. [4] 

 Kano člení požadavky zákazníků do tří skupin a to na nutnosti, samozřejmosti 

a bonbónky [4]: 

 Nutnosti představují malé množství požadavků, které jsou charakteristické 

tím, že v nejlepším případě nevedou k nespokojenosti zákazníka. Bývají spojeny 

s legislativně stanovenými požadavky (např. doba spotřeby potravin a nápojů). Jejich 

neplnění vede většinou ke ztrátě zákazníků. [4] 

 Samozřejmosti jsou pak velkou skupinou požadavků, které souvisejí 

s plněním funkcí daného produktu a jejichž existenci zákazník automaticky 

předpokládá. [4] 

 Bonbónky chápeme jako malou skupinu požadavků, které jsou typické tím, že 

pokud je zákazník nedostane nebo nevyužije, nijak to nesníží jeho reálnou 

spokojenost. Jedná se o cosi navíc, co zákazník nečeká a díky čemuž zažije 

příjemné vzrušení a pocit, že dostal něco „extra“, nad rámec kupovaného produktu 

či služby. [4] 

2.2.5 Princip měření spokojenosti zákazníka 

 Princip měření spokojenosti zákazníka vychází z měření tzv. celkové 

spokojenosti, kterou ovlivňuje celá řada dílčích faktorů. Je nutné, aby tyto faktory byly 

měřitelné a abychom znali jejich význam pro zákazníka v rámci celkové spokojenosti. 

K měření spokojenosti zákazníka se používají různé přístupy, jako např. ACSI 

(americký přístup k měření spokojenosti zákazníka) či  ECSI (evropský přístup). 

ECSI je založen na sedmi hypotetických proměnných, z nichž každá je 

determinována určitým počtem proměnných. Těchto sedm proměnných zahrnuje 

image, očekávání zákazníka, vnímanou kvalitu produktu, vnímanou hodnotu, 

spokojenost zákazníka, loajalitu zákazníka a stížnosti zákazníka. [2] 

 Image představuje souhrnnou hypotetickou proměnnou vztahu zákazníka 

k produktu, značce nebo firmě. Představuje zahajovací bod analýzy spokojenosti 

zákazníka. [2, 5] 
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 Očekávání zákazníka se vztahuje k očekávání produktu/služby individuálním 

zákazníkem. Očekávání je výsledkem propagace výrobku a předešlých zkušeností 

a má přímý vliv na spokojenost zákazníka. [5] 

 Vnímání kvality zákazníkem se týká produktu samotného a jeho 

doprovodných služeb (servisu, předvedení, popisu výrobku/služby, kvality personálu 

či otevírací doby) [5] 

 Vnímaná hodnota je spojena s cenou produktu/služby a zákazníkem 

očekávaným užitkem. [2] 

 Loajalita zákazníka vzniká v případě pozitivní nerovnováhy výkonu  

a očekávání. Mezi projevy loajality patří opakovaný nákup, zvyklostní chování, 

cenová tolerance a sdílení referencí dalším zákazníkům. [2] 

 Stížnosti zákazníka vznikají v případě negativní neshody očekávání, jsou 

důsledkem porovnání výkonu a očekávání. [5] 

2.2.6 Věrnost a loajalita zákazníka 

 Věrný zákazník je charakterizován hlubokým pocitem povinnosti k opětovným 

nákupům, podpoře preferovaného výrobku/služby v budoucnosti, a to navzdory 

situačním vlivům a marketingovým snahám, které mají potenciál způsobit změnu 

chování. Klíčem k vytváření větší věrnosti zákazníků je pak poskytování vyšší 

hodnoty pro zákazníky. [9] 

 Z věrného zákazníka se může stát zákazník loajální. Loajalita zákazníka 

znamená takový způsob chování zákazníka, který se projevuje na trhu především 

dvěma důsledky, kterými jsou opakované objednávky a pozitivní reference do okolí. 

Rozdíl mezi spokojeností a loajalitou způsobuje to, že postupy monitorování 

spokojenosti zákazníků většinou nepřihlížejí ke dvěma závažným objektivním 

okolnostem: dynamice trhu a rozsahu nabídky konkurence. Hlavní faktory loajality 

zákazníků v konkurenčním prostředí jsou definovány následovně [10, 4]:  

 potěšení zákazníka (vyšší úroveň, než spokojenost) 

 naprostá spokojenost zákazníka 

 pozice dodavatele na trhu 

 míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka 

 setrvačnost a pohodlnost zákazníka 
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2.3 Měření spokojenosti zákazníka 

 Cílem marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků je zjistit názory 

zákazníků na rozdílné problémy. Zjištění ohledně vnímání podniku ze strany 

zákazníků pomáhá určit, ve kterých oblastech je nutno zapracovat na zlepšení. [2] 

2.3.1 Význam měření spokojenosti zákazníka 

 Situace na trhu vypadá na první pohled tak, jako by všechny firmy chtěly 

uspokojit svého zákazníka. Význam výzkumu spokojenosti zákazníka spočívá v tom, 

že spokojený zákazník se vrací, kupuje pravidelně nebo více, podává reference  

o svých zkušenostech dalším potenciálním zákazníkům a je i ochoten tolerovat vyšší 

cenu v případě, že dané firmě nebo značce věří. Spokojenost znamená loajalitu 

a s ní spojené stabilní tržby. [2] 

 Měření hladiny spokojenosti spotřebitele a jejich rozhodujících činitelů je 

důležité pro všechny firmy. Prodejci mohou tyto údaje využít k udržení zákazníka, 

prodeji většího počtu výrobků nebo služeb, vylepšení kvality a hodnoty nabídek, 

a k zajištění účinnější a hospodárnější činnosti. [13] 

2.3.2 Způsoby měření spokojenosti zákazníka 

 K průzkumu spokojenosti zákazníka se používá běžně pětibodová stupnice 

významových rozdílů v rozsahu „velmi nespokojený“ až „velmi spokojený“. Tyto 

průzkumy zpravidla měří spokojenost zákazníků s příslušnými atributy 

výrobku/služby a relativní důležitost těchto atributů. Firmy by se měly snažit získat co 

nejvíce loajálních zákazníků, protože výsledky výzkumů ukazují, že respondenti, kteří 

jsou „velmi spokojeni“, bývají mnohem rentabilnější a loajálnější než ti, kteří jsou 

pouze „spíše spokojeni“. [13] 

 Pro měření spokojenosti zákazníků se nejčastěji používají nástroje v podobě 

průzkumů spokojenosti zákazníka, mystery shopping (fiktivní nákup), analýzy ztráty 

zákazníků a analýzy stížností zákazníků. [3] 

Průzkum spokojenosti zákazníků 

 Průzkumy spokojenosti zákazníků se realizují prostřednictvím dotazování 

v podobě tištěných dotazníků nebo telefonického dotazování určitého vzorku 

zákazníků firmy. Důležitým zdrojem informací jsou i nezávislé výzkumy 

specializovaných časopisů a spotřebitelských asociací. [14] 
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 „Dotazování představuje metodu sběru primárních dat založenou na přímém 

(rozhovor) nebo zprostředkovaném (dotazník) kontaktu mezi výzkumníkem a 

respondentem podle předem předepsané formy otázek, jež slouží ke sjednocování 

podmínek a usnadnění zpracování výsledků. Vybraní respondenti, kteří budou 

dotazováni, musí odpovídat cílům a záměrům výzkumu.“1 

Mystery shopping 

 Osoby, které tento druh výzkumu provádějí, vystupují v rámci tohoto výzkumu 

jako fiktivní zákazníci. Pracovníci výzkumu nakupují produkty/služby, případně 

vystupují tak, že se k nákupu chystají a přitom zaznamenávají všechny podstatné 

skutečnosti, které charakterizují chování prodejce. [14, 3] 

Analýza ztráty zákazníků 

 Při této analýze firma kontaktuje své bývalé zákazníky, kteří u ní přestali 

nakupovat nebo přešli ke konkurenci a zjišťuje, proč k tomu došlo. Měly by být 

realizovány podrobné výstupní pohovory a souběžně by měla firma neustále sledovat 

míru ztráty svých zákazníků, přičemž rostoucí míra ztráty zákazníků naznačuje, že 

firma své zákazníky neuspokojuje. [14] 

Analýza stížností zákazníka 

 Jak vyplývá z výzkumů, v praxi si stěžuje jen málo nespokojených zákazníků, 

zbytek rovnou přechází ke konkurenci. Každá stížnost sama o sobě poskytuje nějaké 

informace. Firma musí mít systém ke třídění stížností a jejich následné analýze. [13] 

2.2.3 Poziční mapa 

 Pro hodnocení spokojenosti a významnosti lze použít poziční mapu, 

rozdělenou do čtyř kvadrantů. Během marketingového výzkumu se nejprve zjistí 

hodnocení daných faktorů respondenty na určité škále podle významnosti a poté 

podle jejich vlastní spokojenosti. Z výsledků, které se tímto postupem získají,  

se následně vyhodnotí postavení jednotlivých faktorů v poziční mapě. Podnik tak 

může nejen vytipovat své silné a slabé stránky, ale také specifikovat oblasti, ve 

kterých může hledat příležitosti, nebo oblasti, které mohou být zdrojem ohrožení. [15] 

                                                             
1 KOZEL, Roman; MYNÁŘOVÁ, Lenka a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového 
výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. 
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Obr. 2. 1 - Poziční mapa; zdroj: [19] 

Faktory konkurenčních příležitostí 

 V rámci poziční mapy by se měla společnost nejvíce zaměřit na faktory 

konkurenčních příležitostí, kde mají tyto faktory relativně vysokou významnost, ale 

velmi malou spokojenost. U těchto činitelů se musí firma snažit o výrazné zvýšení 

kvality služeb. [16] 

Motivátory 

 V případě motivátorů je pro společnost důležité neustále udržovat kvalitu. Zde 

jsou soustředěny silné stránky podniku, jež mají vysokou významnost a také dosahují 

vysoké spokojenosti. [7] 

Faktory marginálních příležitostí 

 Ve faktorech imaginárních příležitostí by firma neměla zvyšovat své investice. 

Tento kvadrant obsahuje prvky nízké spokojenosti a zároveň také nízké významnosti. 

Přesto je zapotřebí provádět kontrolu těchto faktorů a nedopustit, aby se z nich staly 

slabé stránky. [7, 16] 

Přeinvestované faktory 

 V kvadrantu, kde je vysoká spokojenost, ale relativně nízká významnost, by 

měla společnost snížit investice do zvyšování kvality, protože tyto faktory jsou 

zbytečně přeinvestované. [16] 
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3 CHARAKTERISTIKA TRHU POJIŠŤOVNICTVÍ 

 Třetí kapitola se zabývá charakteristikou trhu pojišťovnictví v České republice. 

Přiblíženy jsou nejpodstatnější pojmy z oboru pojišťovnictví, je zmíněna historie 

i momentální situace v České republice v tomto odvětví, a v rámci kontextu jsou také 

uvedeny aktuální makroekonomické údaje. 

3.1 Obecná charakteristika pojišťoven 

 Jako pojišťovnu označujeme takovou finanční instituci, jež finančně kryje 

pojištěná rizika, a to na základě pojistné smlouvy, uzavřené mezi pojišťovnou a jejím 

klientem a za předpokladu řádně placeného pojistného. Pojišťovny se při své činnosti 

musí řídit všeobecnými pojistnými podmínkami, které vydává Ministerstvo financí ČR. 

V České republice působí přes padesát různých pojišťoven, které nabízejí svým 

klientům nejrůznější pojistné produkty. [18] 

3.1.1 Historie pojišťovnictví 

Historie ve světě 

 Zmínky o různých formách zajišťování se pro případ nečekaných událostí 

v podobě újmy na zdraví nebo na majetku můžeme naleznout už v poměrně dávné 

historii, konkrétně ve starověku. Z této doby pocházejí důkazy o tom, že lidé se už 

tehdy sdružovali do zájmových skupin, které se finančně zabezpečovaly pro případy 

invalidity, úmrtí či pohřbu. Tak můžeme v historické literatuře nalézt např. zmínky 

o kamenících ze starého Egypta, kteří mezi sebou měli uzavřeny dohody  

o společném krytí výdajů na pohřby, které byly financovány pravidelným výběrem 

stanovených příspěvků. Díky záznamům na hliněných tabulkách máme také zprávy 

z Babylonu, kde vznikala sdružení majitelů velbloudů, kteří se členstvím v těchto 

sdruženích zabezpečovali proti případným ztrátám, ke kterým docházelo při 

provozování obchodu a dopravy prostřednictvím velbloudích karavan. Podobné 

druhy pojišťění byly rozšířeny i ve staré Indii nebo mezi Féničany. [21] 

 Po rozpadu římského impéria se další vývoj v této oblasti zastavil a ideje 

pojišťovnictví nebyly dále rozvíjeny. Objevily se znovu až ve středověku, kdy 

docházelo opět k rostoucímu rozvoji všemožného obchodu a řemesel a lidé se opět 

sdružovali do zájmových uskupení, které známe jako cechy. Tyto cechy podporovaly 
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své členy v době nemoci nebo poskytovaly pohřebné a tak byly opět položeny 

základy pojišťovnictví. Nejstarší dochovanou pojistnou smlouvou je pojistná smlouva 

ze dne 13. dubna 1379, která se týkala námořního pojišťovnictví. Postupem času 

vznikaly první pojišťovny jakožto specializované společnosti a přibývalo i různých 

druhů pojištění, jako byly např. pojištění proti požáru či pojištění odpovědnosti za 

způsobenou škodu. V 16. století pak spatřilo světlo světa pojištění životní. 

V následujících staletích se pojišťovny i jejich produkty dále vyvíjely, byly do již do 

velké míry takové instituce, které známe dnes. [21] 

Historie v tuzemsku 

 V dobách, kdy naše země byla součástí habsburské monarchie, byly za 

největší nebezpečí považovány živelné pohromy v podobě požárů, povodní, vichřic 

apod. O rozvoj pojišťoven se v té době zasazovala dokonce přímo císařovna Marie 

Terezie, která k tomu přispívala prostřednictvím osobních dopisů a patentů. 

Postupně u nás začaly vznikat vdovské a sirotčí penzijní ústavy, které si braly příklad 

ze sousedních německých států. Nejstarší z nich byl Olomoucký všeobecný vdovský 

a sirotčí penzijní ústav, který byl založen v roce 1793. Dalšími podobnými ústavy pak 

byl Uherský ústav z roku 1797 a dva ústavy založené v Praze, Pražský ústav pro 

občany provozující živnost a Pražský zabezpečovací ústav pro muže. [21] 

 Důležitým milníkem v oblasti pojišťovnictví na našem území byl patent císaře 

Františka Josefa I. ze dne 4. září 1819, který povoloval pojišťovnictví jako soukromé 

podnikání. Vznikly tak společnosti jako Zemská požární pojišťovna nebo Pojišťovací 

společnost Přístav Komárno. V roce 1869 vznikly v Praze dvě české pojišťovny, které 

uspokojily rostoucí poptávku české buržoazie po vlastní pojišťovně specializující se 

na životní pojištění – pojišťovny Slavia a Praha. České pojišťovny však zpočátku 

pokrývaly malou část trhu Rakouska-Uherska (okolo 2,5 – 3 %), zbytek náležel 

především vídeňským, budapešťským a terstským ústavům. [21] 

 V období před 1. světovou válkou docházelo k dalšímu rozvoji pojišťoven  

i k nárůstu jejich počtu a specializací. Tento rozvoj byl ale válkou přerušen. 

V poválečném období se situace opět začala pozvolna podobat situaci předválečné. 

V období před 2. světovou válkou dochází v pojišťovnictví k rozšíření spolupráce se 

zahraničním kapitálem. Po 2. světové válce docházelo k postupnému slučování, 

znárodňování a odchodu zahraničních pojišťoven z naší země. Tento proces 

vyvrcholil vznikem Československé pojišťovny, která měla prakticky monopolní 
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postavení. Tato pojišťovna pak byla v 60. letech rozdělena na Českou státní 

pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Po převratu v roce 1989 a návratu naší 

země k tržnímu hospodářství došlo k postupné privatizaci České státní pojišťovny, 

k příchodu zahraničních ústavů do ČR (pro některé pojišťovny to byl příchod 

opětovný) a ke vzniku nových pojišťoven na území ČR. [22, 23] 

 V současnosti působí na českém trhu přes padesát různých pojišťovacích 

institucí. Mezi největší z nich, co do počtu klientů i zaměstnanců patří Česká 

pojišťovna, Kooperativa a pojišťovna Allianz. [24] 

3.1.2 Nejvýznamnější pojišťovny na českém trhu 

Česká pojišťovna 

 Kořeny České pojišťovny sahají již do roku 1827, kdy byla v Praze založena 

První česká vzájemná pojišťovna. Tato pojišťovna nejprve provozovala požární 

pojištění nemovitostí. Síla této instituce byla ověřena při řádění velkých požárů 

koncem 19. století, kdy se odehrála také největší pojistná událost 19. století – požár 

Národního divadla. Počátkem 20. století přibylo v nabídce pojišťovny životní 

pojištění, pojištění proti vloupání, pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu. Po roce 

1948 vznikla Československá pojišťovna, která měla monopolní postavení, a to až do 

roku 1991. V tomto roce byl vydán Zákon o pojišťovnictví, který umožnil otevření trhu 

i pro ostatní pojišťovny a jejich počet velice rychle vzrostl na několik desítek. Česká 

pojišťovna je stále jedničkou na českém trhu. Poskytuje široké spektrum životního, 

majetkového a cestovního pojištění, pojištění odpovědnosti, povinného ručení, 

penzijního připojištění, pojištění motorových vozidel, finančních rizik, pojištění 

z oblasti zemědělství i pojištění zvířat. [25] 

Kooperativa pojišťovna 

 Pojišťovna Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na českém trhu. Její 

založení se datuje do roku 1991, kdy byla založena jako první komerční pojišťovna 

na území bývalého socialistického Československa. Podíl pojišťovny Kooperativa na 

celkovém předepsaném pojistném v České republice je 22 %. Stejně jako u České 

pojišťovny se jedná o univerzální pojišťovnu, která nabízí široký sortiment 

nejrůznějších druhů pojištění jak pro běžné občany, tak pro firmy, podnikatele i velké 

korporace. Pojišťovna Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group 

(VIG). [26] 
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Allianz pojišťovna 

 Pojišťovna Allianz je třetí největší pojišťovnou v ČR. Na český trh vstoupila 

tato pojišťovna v roce 1993. Původně nabízela především majetkové a životní 

pojištění, od poloviny 90. let 20. stol. také havarijní pojištění a od roku 1999 začala 

spolu s 11 dalšími pojišťovnami u nás nabízet povinné ručení. Pojišťovna Allianz 

nabízí životní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti občanů, majetkové pojištění 

pro podnikatele, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění průmyslových rizik, 

cestovní pojištění, penzijní připojištění a mnoho dalších. Pojišťovna Allianz je 

dceřinou společností Allianz New Holding GmbH a je součástí pojišťovacího 

koncernu Allianz SE. [27] 

 

Obr. 3. 1 – Předepsané pojistné – podíly na trhu (2010); zdroj: [28] 

Generali pojišťovna 

 Pojišťovna Generali představuje komplexní pojišťovací ústav, který nabízí 

svým klientům rozsáhlý servis z oblasti životního i neživotního pojištění. Na českém 

trhu působila již od roku 1831 v Praze. Je jedinou pojišťovnou v České republice, 

která vlastní certifikát ISO 9001:2008, mezinárodně uznávanou normu pro Systém 

managementu kvality (QMS). [29] 
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Komerční pojišťovna 

 Komerční pojišťovna vznikla roku 1995 a nabízí širokou paletu pojistných 

produktů z oblasti životního, cestovního a úrazového pojištění. Kromě toho nabízí  

i pojištění plateb nebo riziková pojištění k úvěrům. [30] 

Pojišťovna ČS 

 Pojišťovna České spořitelny (dříve Živnostenská pojišťovna) působí  

na českém trhu od roku 1993. Od roku 2001 pak působí již pod svým současným 

názvem. Nabízí především různé druhy životního pojištění, pojištění k úvěrům České 

spořitelny a pojištění pro účastníky penzijního připojištění. Je také součástí koncernu 

Vienna Insurance Group (VIG). [31] 

ČSOB pojišťovna 

 ČSOB pojišťovna byla založena v roce 1994 pod názvem Chmelařská 

vzájemná pojišťovna. Po vstupu strategického partnera KBC Insurance N. V. v roce 

2001 změnila společnost název na ČSOB pojišťovna. V současnosti nabízí ČSOB 

pojišťovna široké spektrum životního i neživotního pojištění pro fyzické i právnické 

osoby. [32] 

3.1.3 Struktura pojistného trhu v ČR 

 V základní struktuře pojistného trhu došlo mezi lety 2009 a 2010 

k meziročnímu 19,2% růstu životního pojištění, které zvýšilo svůj podíl  

na předepsaném pojistném plnění na 46 %. To ukazuje na postupné přibližování se 

ČR standardům evropských zemí, ve kterých zaujímá životní pojištění podíl ve výši 

průměrně 60 %. [28]  

Životní pojištění 

 V rámci trhu životního pojištění zaujímalo největší podíl k roku 2011 pojištění 

spojené s investičním fondem (47,3 %), následované pojištěním pro případ dožití, 

nebo smrti nebo dožití (32,6 %). Další druhy pojištění získaly již menší podíly,  

viz obr. 3. 2. 
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Obr. 3. 2 - Struktura pojistného trhu (Životní pojištění); zdroj: [28] 

Neživotní pojištění 

 U neživotního pojištění byla situace s podíly jednotlivých druhů pojištění 

vyrovnanější. Největší podíl zaujímalo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  

(27,1 %), následovaná pojištěním majetku (23,9 %), havarijním pojištěním 

pozemních vozidel kromě kolejových (18,6 %) a všeobecným pojištěním 

odpovědnosti za škodu (14,4 %).  

 

Obr. 3. 3 - Struktura pojistného trhu (Neživotní pojištění); zdroj: [28] 
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Pojistná plnění 

 Počet všech vyřízených pojistných událostí vzrostl v roce 2010 oproti roku 

2009 o 10,2 %. Na tento nárůst mělo vliv zejména zvýšení počtu pojistných událostí 

v neživotním pojištění o 12 %, přičemž nejvyšší podíl na tomto nárůstu měly pojistné 

události v pojištění vozidla a úrazu, k nadprůměrnému nárůstu navíc došlo u 

pojistných událostí živelního charakteru. V životním pojištění se počet vyřízených 

pojistných událostí zvýšil o 7,6 %.  

 Životní pojištění se podílelo celkem 45 % na celkovém vyplaceném pojistném 

plnění. V neživotním pojištění představovalo 27,1 % plnění z pojištění vozidel, 

pojistné plnění za škody způsobené živly, jež oproti předchozímu roku vykázalo 

nárůst o 48,6 %, činí 8,5 %. Vliv na tento vývoj měly zřejmě živelní události z léta 

roku 2010. [28] 

 

Obr. 3. 4 - Vyplacené pojistné plnění (2006-2010); zdroj: [28] 
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3.1.4 Hlavní pojmy v oblasti pojišťovnictví 

 Zuzaňák, Šulcová a Hora (2011) uvádějí v oblasti pojišťovnictví mimo jiné tyto 

základní pojmy [18]: 

Nahodilá skutečnost 

 Jedná se o skutečnost, která je možná a u které není přímo jisté, jestli v době 

trvání soukromého pojištění vůbec nastane, případně není známá doba, kdy tato 

skutečnost nastane. 

Zájemce 

 Zájemce představuje osobu, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy 

s pojistitelem. 

Pojištění 

 Pojištění je chápáno jako systém, kdy se právnické osoby nebo jednotlivci 

snaží utlumit negativní dopady určitých událostí. Tyto negativní dopady jsou pak 

kompenzovány určitou finanční částkou, vyplacenou z tzv. pojistného fondu, do 

kterého pojištěné osoby přispívají pravidelnými příspěvky. Pojištění je tedy 

poskytováno za úplatu a podoba pojištění a podmínky vyplacení finanční částky jsou 

upraveny pojistnou smlouvou.  

Pojistná doba 

 Jako pojistnou dobu označujeme dobu, na kterou bylo soukromé pojištění 

sjednáno. 

Pojistná smlouva 

 Pojistná smlouva je smlouva o finančních službách, ve které se v případě 

vzniku nahodilé události, blíže specifikované smlouvou, pojistitel zavazuje poskytnout 

ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. 

Pojistné plnění 

 Pojistné plnění je peněžitým plněním oprávněné osobě po vzniku pojistné 

události.  

Pojistná událost 

 Jako pojistnou událost označujeme nahodilou skutečnost, blíže specifikovanou 

v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na kterou se pojistná 
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smlouva odvolává. Je s ní spojena povinnost pojistitele poskytnout sjednané pojistné 

plnění. 

Škodná událost 

 Škodná událost představuje skutečnost, ze které vznikla škoda a díky které by 

mohlo vzniknout právo na pojistné plnění. 

Pojistitel 

 Jedná se o právnickou osobu, která má oprávnění provozovat pojišťovací 

činnost podle zvláštního zákona. 

Pojistník 

 Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 

Pojištěný 

 Pojištěný představuje osobu, na jejíž život, zdraví, odpovědnost za škodu, 

majetek nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje soukromé pojištění. 

Oprávněná osoba 

 Oprávněnou osobou se rozumí osoba, které při pojistné události vznikne právo 

na pojistné plnění. Tato osoba přitom může, ale nemusí být totožná s osobou 

pojistníka.  

Obmyšlená osoba 

 Obmyšlený neboli obmyšlená osoba je osoba, kterou určí pojistník v pojistné 

smlouvě a v případě smrti pojištěného vznikne této osobě právo na pojistné plnění. 

Na rozdíl od oprávněné osoby musí být obmyšlená osoba v pojistné smlouvě vždy 

přesně identifikována. 

Pojistné nebezpečí 

 Pojistné nebezpečí představuje možnou příčinu vzniku pojistné události. 

Pojistné riziko 

 Jako pojistné riziko se označuje míra pravděpodobnosti toho, že dojde ke 

vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. 

Pojistná hodnota 

 Pojistná hodnota znamená nejvyšší možnou majetkovou újmu, která může 

nastat v důsledku pojistné události. 
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Pojistné 

 Pojistné představuje úplatu za soukromé pojištění. 

Pojistné období 

 Jedná se o časové období, které je dohodnuto v pojistné smlouvě a za které 

se platí pojistné. 

Pojistka 

 Pojistka představuje písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy. 

3.2 Charakteristika odvětví pojišťovnictví v České 

republice 

V České republice rozlišujeme dle právní normy tři základní kategorie 

pojištění, pojištění zákonné, pojištění povinně-smluvní a pojištění dobrovolné neboli 

komerční [18]: 

a) Zákonné pojištění 

 Jedná se o pojištění, jež vzniká přímo ze zákona, pokud dojde ke skutečnosti, 

se kterou zákon vznik tohoto pojištění spojuje a trvá po celou dobu existence této 

skutečnosti. Při tomto pojištění nedochází k uzavření pojistné smlouvy, pojištění 

existuje bez ní a bez ohledu na vůli jeho účastníků. Přitom ani nezaplacení 

pojistného nemá vliv na jeho trvání. 

 Toto pojištění bývá považováno za jistou formu skryté daně, podobnou např. 

koncesionářským poplatkům televizního vysílání. 

 Mezi tento druh pojištění patří například pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle § 205d 

zákoníku práce, kterým je stanoveno, že zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň 

jednoho zaměstnance jsou pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání pojištěni. 

Zákonné sociální pojištění osob se řídí Zákonem o sociálním pojištění  

a správcem tohoto pojištění je stát. Z finančních prostředků vybraných v rámci tohoto 

pojištění jsou vypláceny zejména důchody, dávky nemocenského pojištění a podpora 

v nezaměstnanosti.  

Zákonné zdravotní pojištění osob spravují zdravotní pojišťovny a objemově 

je druhým největším. Slouží k poskytnutí základní bezplatné zdravotní péče. Za 
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vybrané skupiny obyvatelstva, jako jsou např. děti, důchodci, studenti, hradí toto 

pojištění stát.  

Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců 

uzavírají pro své zaměstnance zaměstnavatelé, kteří tuto povinnost mají od roku 

1993, přičemž pojištění bývá uzavíráno u jedné z komerčních pojišťoven.  

b) Povinně-smluvní pojištění 

 Jedná se o pojištění, které je pojištěný povinen sjednat na základě příslušného 

právního předpisu, ale na rozdíl od zákonného pojištění není u tohoto druhu pojištění 

jednoznačně určen pojistitel a je nutno uzavřít pojistnou smlouvu. Ta může zaniknout 

např. v důsledku neplaceného pojistného. Typickým reprezentantem povinně-

smluvního pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla (povinné ručení) nebo povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu některých druhů povolání (lékařů, advokátů, myslivců, notářů aj.). 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné 

ručení) si od roku 1999 mohou občané sjednat u pojišťovny dle svého výběru, neboť 

v tomto roce byl ukončen monopol České pojišťovny na tento druh pojištění. Povinné 

ručení poskytují pojišťovny, které mají licenci přidělenou Ministerstvem financí ČR. 

c) Dobrovolné pojištění 

Třetí skupinou pojištění je pojištění dobrovolné neboli komerční či smluvní, 

které je realizováno prostřednictvím komerčních pojišťoven, působících na trhu 

pojišťovacích služeb. V současné době působí na českém trhu přes padesát těchto 

komerčních pojišťoven. Toto pojištění se dále dělí podle toho, zda jde o životní nebo 

neživotní pojištění. Dobrovolné pojištění vzniká na základě zájmu pojištěného být 

pojištěn.  

Životní pojištění se týká fyzických osob, kdy pomáhá chránit tyto osoby  

a jejich rodinné příslušníky před následky úrazů, těžkých nemocí (a související ztráty 

části nebo celého příjmu), případně před následky spojenými s úmrtím pojištěného  

a finančním zajištěním pozůstalých osob. Kromě životního pojištění poskytují životní 

pojišťovny také úrazové pojištění pro případ zabezpečení ušlého příjmu z důvodu 

úrazu a pobytu v nemocnici a penzijní připojištění pro zajištění vyššího životního 

standardu klientů v důchodovém věku.  

Neživotní pojištění zahrnuje širokou paletu pojištění movitého i nemovitého 

majetku klientů a dalších oblastí. Patří do něj: Pojištění majetku, pojištění 
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odpovědnosti za škodu, pojištění průmyslu a podnikatelů, cestovní pojištění  

a asistenční služby a zemědělské pojištění.  

Pojištění majetku je určeno pro ochranu klientů proti škodám na majetku 

způsobených například působením přírodních živlů, ale i působením vandalů nebo 

proti škodám vzniklým odcizením daného majetku.  

Pojištění odpovědnosti za škodu chrání klienta před případnými náklady 

vzniklými v důsledku zranění cizích osob nebo poškození jejich majetku klientem. 

Pojištění průmyslu a podnikatelů slouží k pojištění podnikatelských rizik, která mohou 

zahrnovat např. rizika živelná a havarijní a dále jde o pojištění v případě odcizení, 

pojištění staveb nebo dopravní pojištění (proti všemožným rizikům při přepravě 

zboží).  

Cestovní pojištění a asistenční služby zahrnují např. odvoz do rekreačního 

střediska nebo do zdravotnického zařízení po nehodě či zranění, obstarávání opravy 

a odtahu vozidla apod.  

Zemědělské pojištění představuje druh neživotního pojištění, do něhož patří 

oblasti, jako je pojištění lesů, polností, zvířat a plodin.  

3.3 Makroprostředí trhu pojišťoven 

Makroprostředí určitého trhu se rozděluje na dílčí jednotlivé části, které na 

daný trh působí a podstatnou měrou ho i ovlivňují. Subjekty daného trhu nemají 

možnost vlivy makroprostředí ovlivnit a tak se jim musí podřídit a přizpůsobit se 

daným podmínkám. V rámci makroprostředí rozlišujeme demografické prostředí, 

ekonomické prostředí, technologické prostředí, přírodní prostředí, politicko-právní 

prostředí a sociálně-kulturní prostředí. 

3.3.1 Demografické prostředí 

Demografické prostředí se týká obyvatelstva a jeho znaků. Mezi tyto znaky 

patří především věková struktura obyvatelstva, stáří populace, hustota obyvatelstva  

a jeho velikost. 

Počet obyvatel České republiky k 30. září 2011 činil 10 548 527 obyvatel. 

Obyvatelstvo ČR však stárne a populační vývoj tedy není příznivý. Příčinou tohoto 

jevu je nízký přirozený přírůstek obyvatelstva. Od roku 1994 měla Česká republika 

záporný přirozený přírůstek, to se od roku 2006 začalo měnit díky silnějším 
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populačním ročníkům ze 70. let, avšak tento růst přirozeného přírůstku je pouze 

přechodný a tak bude přirozený přírůstek dále oscilovat okolo nuly. Průměrná délka 

života dosahuje u mužů 72,1 a u žen 78,5 let. Vzhledem k demografickému vývoji 

bude pro pojišťovny stále důležitějším pojistným produktem zřejmě penzijní 

připojištění. [20] 

3.3.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí zahrnuje veškeré ekonomické faktory, které  

na společnost působí. Mezi ty nejdůležitější patří míra inflace, míra nezaměstnanosti, 

výše průměrného platu a výše důchodu. 

Míra inflace 

 V tabulce uvedené níže můžeme vidět vývoj inflace v České republice od roku 

2001 do roku 2011. Z tabulky vyplývá, že meziroční nárůst inflace mezi lety 2010  

a 2011 činil 0,4 % oproti o jednu desetinu procenta vyššímu nárůstu mezi lety 2009  

a 2010. Meziročně tedy míra inflace poklesla, byť jen o jednu desetinu procenta. 

Stále se udržuje v poměrně nízkých hodnotách, takže by nemělo docházet 

k výraznějšímu zdražování zboží a služeb a uzavírání pojistných smluv by tím 

nemělo být výrazně ovlivněno.  

Míra inflace v ČR v letech 2001 až 2011 (v %) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 

Tab. 3. 1 - Míra inflace v ČR v letech 2001 až 2011 (v %); zdroj: [20] 

Průměrná mzda 

 Průměrná mzda ve třetím kvartálu roku 2011činila 24 089 Kč, což je meziroční 

nárůst oproti stejnému období předchozího roku o celkem 424 Kč. [20] 

Trend neustále se zvyšující se průměrné mzdy v České republice stále 

pokračuje a dá se předpokládat, že čím vyšší průměrná mzda v ČR bude, tím více  

a na vyšší pojistné částky budou klienti uzavírat u pojišťoven své pojištění. 

Míra nezaměstnanosti 

 Míra nezaměstnanosti v ČR za první měsíc roku 2012 činila 9,1 %, což je při 

porovnání s posledním měsícem roku 2011, kdy míra nezaměstnanosti činila 8,6 %, 

nárůst celkově o 0,5 %. Celkový počet nezaměstnaných přitom v prvním měsíci roku 

2012 činil 534 089 obyvatel. Při porovnání s prvním měsícem roku 2011 (571 863) 
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jde sice o nižší počet obyvatel, avšak od druhého kvartálu roku 2011 lze vysledovat 

tendenci postupného nárůstu nezaměstnaných. [20] 

Z nárůstu míry nezaměstnanosti lze vyvodit, že více lidem klesnul jejich 

disponibilní příjem a tím i jejich spotřební možnosti, což se může promítnout  

do menšího počtu nově uzavíraných a většího počtu vypovězených pojistných smluv. 

Vzrůstá také větší riziko pojistných podvodů.  

3.3.3 Technologické prostředí 

V rámci technologického prostředí dochází k neustálým inovacím a novým 

technickým řešením zavedených systémů, ať už se jedná o oblast výroby, prodeje 

zboží nebo poskytování služeb. V oblasti pojišťovnictví jsou to zejména moderní 

komunikační metody, které umožňují on-line asistenci, řešení pojistné události, 

představování produktů klientovi v pohodlí jeho domova a větší komunikaci 

s klientem prostřednictvím sociálních sítí. Tato oblast má veliký potenciál a ve tvrdém 

konkurenčním prostředí bude její význam jistě ještě růst. Dalším aspektem 

technologického prostředí jsou moderní technologické postupy a řešení, které 

umožňují důkladnější prošetření pojistných událostí (zejména majetkových škod)  

a umožňují mnohem lépe odhalit případné pojistné podvody. Pro pojišťovny je tedy 

důležité technologické novinky sledovat a vhodně je využívat ve svůj prospěch. 

3.3.4 Přírodní prostředí 

Přírodní podmínky jsou určeny polohou České republiky ve středu Evropy, kde 

se mísí vlivy oceánského a kontinentálního podnebí. Obecně lze označit podnebí 

v ČR jako mírné, avšak s rozmanitými změnami podle ročního období a sledované 

oblasti, kde hraje největší vliv nadmořská výška. Pro pojišťovny je přírodní prostředí 

důležité zejména z důvodu živelných událostí, které se dají na našem území 

předpokládat. Česká republika nepatří mezi státy s nějak zvlášť aktivní vulkanickou  

a seizmickou činností. Ani tornáda (navzdory několika lokálně se vyskytujícím mini 

tornádům) v ČR nejsou běžným jevem. Největší škody na majetku páchají živelné 

události v podobě silného větru (který může dosáhnout až síly orkánu), povodní  

a krup. V posledních letech v tomto smyslu vzrůstá význam bleskových záplav, které 

jsou způsobeny přívalovými dešti. Podle některých odborníků jsou tyto jevy 

důsledkem změn klimatu, způsobených člověkem. Jiní terénním průzkumem 

dokládají, že k těmto jevům docházelo na našem území již dříve. Česká republika 
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zažila za poslední dvě dekády také dvoje velké povodně v letech 1997 a 2002. 

Majetek občanů, který se nachází v záplavových oblastech, se po povodních stává 

nepojistitelným.  

3.3.5 Politicko-právní prostředí 

V České republice se uplatňuje demokratický systém zřízení s volenými 

zástupci lidu a jasně oddělenými složkami moci legislativní, výkonné a soudní. 

Pojišťovny se musí řídit platnými zákony a předpisy ČR, přičemž současně probíhají 

snahy o další harmonizaci legislativy v rámci států Evropské unie. Mezi nejdůležitější 

právní předpisy, kterými se musí pojišťovny řídit, patří Zákon č. 227/2009 Sb. – 

zákon o pojišťovnictví, Zákon č. 37/2004 Sb. – Zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích, Zákon č. 37/2004 – Zákon o pojistné smlouvě a Zákon č. 

278/2009 Sb. – Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona  

o pojišťovnictví. 

3.3.6 Sociálně-kulturní prostředí 

Společně se změnou systému na tržní hospodářství z centrálně plánovaného 

a na přechod k demokratickému politickému zřízení se postupně měnily a mění 

sociální a kulturní návyky obyvatelstva České republiky. Mezi faktory, ovlivňující 

spotřebitele při koupi, patří zejména vzdělanost, kultura, hodnoty společnosti  

a náboženství. 

V současnosti v České republice roste počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, 

současně však dochází k druhému extrému a roste i počet lidí, kteří jsou zcela bez 

vzdělání. Nejvíce vysokoškolsky vzdělaných lidí žije v Praze, Jihomoravském  

a Moravskoslezském kraji. [20] 

Vysokoškolsky vzdělaní lidé si mnohdy lépe uvědomují souvislosti 

makroprostředí a mají vyšší potřebu se pojistit u některé z pojišťoven. Zároveň díky 

svému vzdělání mohou dosáhnout vyššího příjmu a tím se i pojistit na vyšší pojistnou 

částku. To však do velké míry souvisí také s trhem práce a možností vysokoškoláků 

se na něm úspěšně uplatnit.  

Co se týče náboženství, v České republice převažují ateisté (okolo 59 %), 

následováni 32,2 % věřících (zejména Římsko-katolické církve), 3,7 % obyvatel se 

řadí k církvi Českobratrské evangelické a u 8,8 % obyvatel nebylo vyznání zjištěno. 

[20] 
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Náboženství však zřejmě velký vliv na to, zda se dotyčný nechá pojistit, mít 

vliv nebude. Zejména mladí lidé moc otázky ohledně pojištění neřeší (do velké míry 

toto za ně řeší jejich rodiče), a žijí více přítomností. I tak ale postupně vzrůstá jakási 

„osvěta“ a i mladší ročníky si uvědomují, že pojištění jim sice může připadat 

zbytečné, ale jakmile dojde k nějaké nečekané události v jejich životě, může se jim 

velice hodit a pomoci jim tyto nečekané události překonat. 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

 Tato kapitola se věnuje metodice výzkumu. Zabývá se přípravnou fází 

výzkumu a poté jeho realizací. Zmíněny jsou cíle výzkumu a je specifikován postup 

sběru dat a způsob jejich zpracování a vyhodnocení. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

 Na trhu pojišťoven panuje velká konkurence. Na tomto trhu působí jednak 

pojišťovny samotné se svými pojišťovacími zprostředkovateli, jednak makléřské 

společnosti, jejichž pracovníci nabízejí produkty více pojišťoven.  

 Na rozdíl od 90. let panuje na trhu pojišťovnictví nasycenost a pojišťovny  

se musí více věnovat různým výhodám, které poskytují klientovi navíc a také musí v 

zostřeném konkurenčním prostředí klást větší důraz na komunikaci, neboť mnohé 

produkty pojišťoven jsou si navzájem velice podobné a rozhoduje přístup pojišťovny 

k zákazníkovi – ochota, vstřícnost, schopnost vysvětlit mu srozumitelně výhody 

daného pojišťovacího produktu a pohotovost v případě řešení pojistné události – 

kvalitní servis.  

 Ten zahrnuje i pravidelnou komunikaci pojišťovny s klientem a informování 

klienta o novinkách nebo důležitých změnách. Velký důraz je dnes kladen nejen  

na získání, ale i na udržení si zákazníka – klienta pojišťovny. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

 Cílem tohoto výzkumu bylo provést analýzu spokojenosti zákazníků 

se službami pojišťoven, zjistit, u kterých pojišťoven jsou pojištěni, které pojistné 

produkty mají sjednány a jak jsou se službami těchto pojišťoven spokojeni, jak 

vnímají komunikaci pojišťoven směrem k nim a jaké mají zkušenosti s pojišťovacími 

zprostředkovateli.  

 Respondenti byli dotazování na to, které pojišťovny znají i u kterých jsou 

pojištěni, zda někdy s pojišťovnami řešili problémy a jak pojišťovny tyto problémy 

vyřešily, jestli někdy řešili pojistnou událost a jak podle nich dopadlo plnění této 

události. U dotazovaných bylo také šetřeno jejich vnímání komunikace pojišťoven, 
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včetně jejich návrhů na zlepšení této komunikace. Byli také požádání k tomu, aby 

vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas s několika tvrzeními ohledně pojišťoven. 

4.1.3 Plán výzkumu 

Zdroj a typ informací 

 Pro účely tohoto výzkumu byla využita primární i sekundární data. Primární 

data byla získána od respondentů prostřednictvím tištěného dotazníku, sekundární 

data pak byla čerpána z odborné literatury, specializovaných publikací a internetu. 

Metoda a způsob shromažďování primárních dat 

 Primární data byla shromážděna pomocí tištěného dotazníku, metodou 

osobního dotazování. Při výzkumu byla uplatněna nereprezentativní technika 

vhodného úsudku. Dotazníky byly předány nebo doručeny mužům a ženám, 

u kterých byl na základě mého úsudku předpoklad, že mají s pojišťovnami 

zkušenosti. 

Velikost a struktura zkoumaného souboru 

 Základní soubor je tvořen muži a ženami staršími 18 let z Ostravy a okolních 

měst (Karviná, Orlová, Havířov). Výběrový soubor byl stanoven na 200 respondentů, 

kteří vyplnili výše zmíněný dotazník. Celkem se výzkumu zúčastnilo 107 mužů a 93 

žen. 

 

Obr. 4. 1 - Pojištění respondenti 
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 Z výše zmíněných 200 respondentů bylo celkem 197 pojištěno. Tito 

respondenti pak vyplňovali dotazník dále a byli zahrnuti do vlastního výzkumu. Zbylí 

dotazovaní vyplnili pouze identifikační otázky na konci dotazníku a do výzkumu 

zahrnuti nebyli. 

 

Obr. 4. 2 - Pohlaví respondentů 

 Ze 197 dotazovaných, zahrnutých do vlastního výzkumu, bylo celkem 106 

mužů a 91 žen. Pohlaví respondentů bylo tedy zastoupeno poměrně rovnoměrně. 

 

Obr. 4. 3 - Věková struktura respondentů 
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Co se týče věku respondentů, byly pro potřeby výzkumu vytvořeny čtyři 

věkové kategorie. Z grafu je patrné, že nejpočetněji byla mezi dotazovanými 

zastoupena věková kategorie „30 – 39 let“ (35 %), následovaná kategoriemi  

„18 – 25 let“ (25 %), „40 – 49 let“ (21 %) a nakonec věkovou kategorií „50 let a více“ 

(19 %). Opět můžeme sledovat celkovou vyrovnanost zastoupení jednotlivých 

kategorií, o něco více převažuje kategorie „30 – 39 let“, která na věkové struktuře 

respondentů zaujímá největší podíl. 

 

Obr. 4. 4 - Vzdělání respondentů 

 Další z identifikačních otázek byla otázka zaměřená na vzdělání 

dotazovaných. Pro tyto účely bylo vytvořeno celkem pět kategorií, přičemž první 

kategorii „základní“ neoznačil žádný z respondentů. Zbylé vzdělanostní kategorie již 

označeny byly a poskytnuly tak údaje o struktuře vzdělání respondentů. Nejvíce 

dotazovaných mělo středoškolské vzdělání s maturitou (47 %), o něco menší bylo 

zastoupení vysokoškoláků (34 %), ještě méně respondentů uvedlo středoškolské 

vzdělání bez maturity (14 %) a nejméně dotazovaných bylo z řad vyučených (5 %).  
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Obr. 4. 5 - Příjmy domácností respondentů 

 Poslední otázkou z oblasti demografických údajů byla otázka týkající se příjmů 

domácností jednotlivých respondentů. Bylo stanoveno celkem pět příjmových 

kategorií. Nejvíce respondentů spadalo do příjmové kategorie „30 001 – 40 000 Kč“, 

celkem jich bylo 39 %. Příjmová kategorie „20 001 – 30 000 Kč“ získala 

po vyhodnocení výsledků odpovědí 30 % a 21 % respondentů patřilo do kategorie 

„40 001 – 50 000 Kč“. Méně početné pak byly kategorie „15 000 – 20 000 Kč“ 

a „50 001 Kč a více“. První jmenovaná kategorie byla zastoupena 4 % a druhá 6 % 

dotazovaných. 

Tvorba dotazníku 

 Primární data byla shromážděna prostřednictvím tištěného dotazníku. Tento 

dotazník obsahoval celkem 20 otázek, z toho 4 identifikační, zařazené na konci 

dotazníku. V dotazníku byly použity uzavřené, polo uzavřené i otevřené otázky a dvě 

baterie (čtyřstupňová a pětistupňová). Byla využita nominální, intervalová a ordinální 

škála. Dotazník byl rozdělen na několik tematických částí.  

 V první části byly respondentům položeny obecnější otázky, které zjišťovaly, 

jaké druhy pojištění mají sjednány, které pojišťovny znají a u kterých pojišťoven jsou 

pojištěni. Následovala baterie otázek, kde respondenti hodnotili úroveň služeb, 

poskytovaných pojišťovnou. Poté přešli respondenti k části, která se zabývala 

problémy, jejich řešením, pojistnými událostmi a jejich plněním, a také zkušenostmi 

z pojišťovacími zprostředkovateli/makléři. Dále vyplňovali část, která se týkala 

problematiky komunikace pojišťoven se svými klienty.  
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 Dotazník obsahoval ještě i jednu další baterii otázek, kdy měli respondenti 

podle svého postoje udělit souhlas či nesouhlas s předkládanými tvrzeními. 

V dotazníku byla zahrnuta i otázka, ve které respondenti odpovídali na to, zda by 

svou pojišťovnu doporučili svým přátelům a známým.  

Časový harmonogram a rozpočet výzkumu 

 Níže uvedená tabulka zachycuje harmonogram jednotlivých činností, 

potřebných pro tvorbu této diplomové práce, včetně měsíce a roku, ve kterých tyto 

činnosti probíhaly. 

 

Obr. 4. 6 - Časový harmonogram činností 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat  

 Sběr dat pomocí dotazníků probíhal od 13. 3. 2012 do 6. 4. 2012 na území 

města Ostravy, Orlové, Karviné a Havířova v předem vytipovaných domácnostech. 

4.2.2 Zpracování a analýza dat 

 Vyplněné dotazníky byly potom zkontrolovány a převedeny do elektronické 

podoby v prostředí programu MS Excel. V tomto programu byla shromážděná data 

dále setříděna a analyzována. Výstupem byly tabulky statistických veličin a příslušné 

grafy, které byly poté slovně okomentovány a analyzovány. 
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5 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

Tato kapitola se zabývá analýzou a rozborem spokojenosti zákazníků 

se službami pojišťoven. Data, která byla podrobena analýze, byla získána formou 

dotazování (viz předchozí kapitola). Nejprve byly vyhodnoceny jednotlivé otázky, 

které byly respondentům prostřednictvím dotazníku položeny, poté bylo u některých 

otázek přistoupeno k šetření druhého stupně, s cílem zjistit, jestli by mohly mít 

na rozhodování respondentů vliv příslušné demografické ukazatele. 

5.1 Analýza obecných informací o pojištěncích  

Z výsledků vyplynulo, že nejvíce zastoupeným druhem pojištění bylo úrazové 

pojištění (70 %), následované pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla (54 %) 

a pojištěním domácnosti (49 %). Další druhy pojištění pak byly zastoupeny 

ve vzájemném poměru více rovnoměrně a nejméně zastoupeným druhem pojištění 

bylo pojištění provozní odpovědnosti (19 %). Na možnost jiného druhu pojištění 

neodpověděl nikdo z dotazovaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. 1 - Druhy sjednaného pojištění 

Následně byly vyhodnoceny otázky, týkající se známosti pojišťoven 

a pojišťoven, u kterých jsou respondenti pojištěni. V otázce známosti měli 

respondenti uvést všechny pojišťovny, které znají. Nejznámější pojišťovnou, kterou 
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v dotazníku uvedl každý ze 197 respondentů, byla Česká pojišťovna. Druhou 

nejčastěji zmiňovanou pojišťovnou byla pojišťovna Generali (73 %). Relativně velké 

množství respondentů znalo ještě pojišťovnu AXA (60 %), která se tak umístila  

na pomyslném třetím místě, a pojišťovnu Allianz (57 %). Ostatní pojišťovny 

nepřesáhly 50% známost a nejméně zastoupenou pojišťovnou byla pojišťovna 

Victoria Volksbanken, kterou ve svých odpovědích zmínili pouze 3 respondenti. 

Z pojišťoven, u kterých byli klienti pojištěni, zaujala první místo rovněž Česká 

pojišťovna (30 %) a druhou nejvíce zastoupenou pojišťovnou byla, stejně jako 

u otázky týkající se známosti, pojišťovna Generali (19 %). Na třetím místě se umístila 

pojišťovna Allianz (14 %). Můžeme sledovat, že graf pojištěnosti klientů kopíruje graf 

známosti pojišťoven právě v těchto třech případech.  

Ostatní pojišťovny, u kterých byli respondenti pojištěni, nepřesáhly svým 

zastoupením desetiprocentní hranici. Zvláštností bylo to, že ačkoliv se pojišťovna 

AXA těšila u dotazovaných respondentů relativně vysoké známosti (60 %), pojištěn  

u této pojišťovny nebyl ani jeden respondent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. 2 - Porovnání počtu pojištěných klientů u jednotlivých pojišťoven se známostí pojišťoven 

Dále bylo zkoumáno to, jestli počet uzavřených druhů pojištění jednotlivých 

respondentů nějak souvisí s příjmy jejich domácností, které v dotazníku uvedli. 

Nejprve byla provedena suma jednotlivých druhů pojištění u každého dotazovaného 
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a poté byli tito respondenti rozčleněni podle příjmových kategorií, stanovených 

do pěti intervalů. 

 

Obr. 5. 3 - Počet druhů sjednaného pojištění podle výše příjmů domácností klientů (v %) 

Z grafu, zobrazujícího zastoupení jednotlivých skupin respondentů podle počtu 

druhů sjednaného pojištění v jednotlivých příjmových kategoriích, je patrné, že 

v každé příjmové kategorii se vyskytovala skupina (popř. více skupin) respondentů, 

která v počtu druhů uzavřeného pojištění převažovala.  

V příjmové kategorii „15 000 – 20 000 Kč“ se jedná o skupinu s jedním druhem 

uzavřeného pojištění (43 %). Respondentů, spadajících do této příjmové kategorie, 

kteří měli uzavřen více než jeden druh pojištění, již bylo méně. Členové této příjmové 

kategorie měli zpravidla uzavřen jeden, dva nebo tři (což byla druhá nejpočetnější 

skupina – 29 %) druhy pojištění. Výjimkou byl jeden respondent, který uvedl celkem 

sedm druhů sjednaného pojištění.  

U příjmové kategorie „20 001 – 30 000 Kč“ převažovala skupina respondentů 

s dvěma druhy sjednaného pojištění (47 %), následována skupinou s třemi druhy 

pojištění (30 %). Ve třetí příjmové kategorii „30 001 – 40 000 Kč“ byli nejvíce 

zastoupenými skupinami ty se třemi (39 %), čtyřmi (25 %)a dvěma (23 %) druhy 

pojištění. V příjmové kategorii „40 001 – 50 000 Kč“ již ale byla nejvíce zastoupena 

skupina dotazovaných, kteří měli sjednáno pět druhů pojištění (30 %). Na pomyslné 
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druhé příčce se pak umístila skupina se sedmi druhy sjednaného pojištění (24 %), 

těsně následována skupinou se čtyřmi druhy pojištění (22 %).  

V poslední příjmové kategorii „50 001 Kč a více“ byli nejvíce zastoupeni 

respondenti, kteří měli sjednáno sedm druhů pojištění (67 %). Druhou nejpočetnější 

(avšak již podstatně méně zastoupenou) skupinou byli respondenti s šesti druhy 

pojištění (17 %). Jeden respondent této kategorie uvedl osm druhů sjednaného 

pojištění. 

 

Obr. 5. 4 - Počet druhů sjednaného pojištění podle výše příjmů domácností klientů (v počtech klientů) 

 Z porovnání příjmových kategorií se skupinami dotazovaných, rozčleněných 

podle počtu druhů sjednaného pojištění, je patrné, že v nižších příjmových 

kategoriích jsou více zastoupeny skupiny respondentů s menším počtem druhů 

sjednaného pojištění, zatímco ve vyšších příjmových kategoriích jsou spíše 

zastoupeny skupiny respondentů, kteří měli sjednán větší počet druhů pojištění.  

 Z toho by bylo možno usuzovat na vzájemnou závislost mezi výší příjmu 

domácností jednotlivých respondentů a počtem druhů sjednaného pojištění. Příjmové 

kategorie respondentů však nebyly zastoupeny stejným počtem dotazovaných, takže 

zjistit, zda mají příjmy domácností vliv na počet druhů sjednaného pojištění, by 

zřejmě vyžadovalo výzkum většího vzorku dotazovaných s rovnoměrně 

zastoupenými příjmovými kategoriemi, který by byl poté ještě statisticky ověřován. 
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5.2 Analýza problémů a pojistných událostí 

Cílem analýzy problémů a pojistných událostí bylo zjistit, zda dotazovaní 

respondenti řešili se svými pojišťovnami problémy, které tyto pojišťovny způsobily, 

jak na to pojišťovny reagovaly a jak byli jejich klienti ve finále spokojeni s výsledkem. 

Dále se tato podkapitola věnuje pojistným událostem a tomu, zda byli respondenti 

spokojeni s pojistným plněním. V závěru je pak rozebráno, jaké mají respondenti 

zkušenosti s pojišťovacími zprostředkovateli a makléři a zda jim tito 

zprostředkovatelé nebo makléři rovněž způsobili nějaké problémy. 

Celkem 39 % dotazovaných již někdy řešilo s pojišťovnou nějaký problém, 

který způsobila pojišťovna. Těchto 39 % představovalo celkem 76 respondentů, kteří 

poté odpovídali na další dvě otázky týkající se jejich problému. Cílem bylo zjistit, jak 

se podle respondentů pojišťovny k problému, který samy způsobily, postavily. 

Z výsledků vyplynulo, že klienti byli s přístupem jejich pojišťovny k problému 

vcelku spokojeni, protože nejvíce dotazovaných uvádělo, že postoj pojišťovny 

k řešení problému byl „věcný a ochotný“ (45 %) a tato možnost byla těsně 

následována druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou, která označila postoj 

pojišťovny jako „ochotný a vstřícný“ (43 %). Možnost „neosobní a strohý“ pak zvolilo 

již menší množství dotazovaných (12 %). „Lhostejně až arogantně“ se podle 

respondentů v případě řešení problému, způsobeného pojišťovnou, nezachovala 

žádná z pojišťoven. 

 

Obr. 5. 5 - Přístup pojišťovny k nápravě problému 
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Kromě přístupu pojišťoven k nápravě problému bylo dále zjišťováno také to, 

jak byl nakonec podle klientů jednotlivých pojišťoven jejich problém vyřešen. Zcela 

spokojeno s vyřešením problému, způsobeného pojišťovnou, bylo 51 % 

dotazovaných, o něco méně početnou skupinu pak tvořili klienti pojišťoven, kteří byli 

spokojeni i přes drobné nedostatky, které se v průběhu řešení problému objevily 

(37 %). Celkem 12 % dotazovaných, kteří s pojišťovnou řešili problém, který 

způsobila sama pojišťovna, spokojeno příliš nebylo. Možnost „vůbec jsem nebyl/a 

spokojen/a“ neoznačil žádný z dotazovaných. 

 

Obr. 5. 6 - Spokojenost s nápravou problému 

Na otázku týkající se pojistné události odpovídalo opět všech 197 

respondentů, zařazených do výzkumu. Celkem 57 % z nich, tedy 112 respondentů, 

již někdy s pojišťovnou pojistnou událost řešilo. Ti dále odpovídali na otázku, jak 

podle nich dopadlo pojistné plnění jejich pojistné události. 
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Obr. 5. 7 - Spokojenost s pojistným plněním 

Polovina dotazovaných, kteří někdy s pojišťovnou řešili pojistnou událost 

(50 % čili 56 respondentů), byla s pojistným plněním spokojena, a to i přes drobné 

nedostatky. Za touto skupinou velmi těsně následovala druhá (49 %), která byla 

spokojena úplně. Jeden respondent uvedl, že pojistné plnění podle něj v pořádku 

nebylo a byl tím pádem z přístupu pojišťovny zklamán. 

Dotaz č. 11, zaměřený na pojišťovací zprostředkovatele a makléře, 

zodpovědělo znovu všech 197 respondentů. Celých 67 % z nich uvedlo, že mělo 

s pojišťovacími zprostředkovateli nebo makléři pouze pozitivní zkušenosti. Pozitivní 

i negativní zkušenosti mělo 33 % dotazovaných. Pouze negativní zkušenosti 

s pojišťovacími zprostředkovateli a makléři neměl žádný respondent. 

Další otázka se týkala toho, zda byli pojišťovací zprostředkovatelé nebo 

makléři přímo zodpovědní za nějaké problémy, které klientům pojišťoven nastaly. Na 

tuto otázku odpovědělo kladně 21 % dotazovaných, 79 % respondentů uvedlo, že 

takovou situaci nezažili. 
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Obr. 5. 8 - Problémy způsobené pojišťovacími zprostředkovateli/makléři 

5.3 Analýza komunikace pojišťoven 

V rámci výzkumu bylo také sledováno, jak jsou na tom dle svých klientů 

pojišťovny s komunikací, a byla zde snaha získat určitou zpětnou vazbu v podobě 

možných návrhů na zlepšení této komunikace. Na první otázku, zabývající 

se komunikací pojišťoven, odpovídalo opět všech 197 respondentů. Plně spokojeno 

s komunikací bylo 13 % z nich, a tito respondenti neodpovídali na následující otázku. 

Podle 52 % dotazovaných je komunikace pojišťoven dostačující, ale připouštějí, že 

se na ní dá vždy něco zlepšit. 35 % respondentů soudilo, že komunikace jejich 

pojišťovny by mohla být lepší. V očích pojišťovny i klienta nejhorší odpověď 

„s komunikací nejsem spokojen/a“ neoznačil ani jeden respondent. 

 

Obr. 5. 9 - Vnímání komunikace pojišťoven 
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Jelikož jsem se zajímal o návrhy na zlepšení komunikace spíše od těch méně 

spokojených respondentů, tak ti, kteří byli s komunikací plně spokojeni, na otázku, 

týkající se zlepšení komunikace, neodpovídali a celkem tak tuto otázku zodpovědělo 

172 dotazovaných. Ti nejčastěji navrhovali pro zkvalitnění komunikace větší využití 

moderních komunikačních prostředků (41 %). O něco menší množství respondentů 

(38 %) se domnívalo, že komunikace pojišťovny směrem k nim by měla být 

obsáhlejší. Třetí skupinou byli lidé, kteří by uvítali častější komunikaci ze strany 

pojišťovny (21 %). Možnost navrhnout sám jiné zlepšení nevyužil žádný 

z dotazovaných. 

 

Obr. 5. 10 - Návrhy na zlepšení komunikace 

U návrhů na zlepšení komunikace pojišťoven bylo dále sledováno, jestli a jak 

souvisí tyto návrhy s věkem jednotlivých respondentů. Z výsledků vyplynulo, že větší 

využití moderních komunikačních prostředků by uvítala zejména nejmladší věková 

kategorie „18 – 29 let“ (73 %). Směrem ke starším věkovým kategoriím vzrůstal podíl 

možnosti „měla by být obsáhlejší“.  

Obsáhlejší komunikaci ze strany pojišťoven by si přáli nejvíce respondenti 

z věkové kategorie „50 let a více“, kdy tuto možnost zvolilo 68 % dotazovaných z této 

kategorie. Častější komunikaci si přáli respondenti již méně, přičemž nejvíce 

respondentů, kteří si častější komunikaci přáli, bylo z věkové kategorie „40 – 49 let“ 

(32 %). Nebyla to ale nejčastěji volená možnost v této kategorii, protože  

na pomyslném prvním místě se umístila možnost obsáhlejší komunikace (54 %). 



46 
 

 

Obr. 5. 11 - Návrhy na zlepšení komunikace podle věku respondentů 

5.4 Analýza vnímání pojišťoven a spokojenosti 

s jejich službami 

Ve čtvrté podkapitole byly vyhodnoceny dvě otázky-baterie, které se zabývaly 

hodnocením úrovně poskytovaných služeb pojišťoven a souhlasem nebo 

nesouhlasem respondentů s výroky ohledně pojišťoven. 

První baterie zahrnovala celkem sedm aspektů služeb poskytovaných 

pojišťovnou a nakonec i hodnocení celkové spokojenosti s danou pojišťovnou. 

Respondenti mohli hodnotit na škále od 1 – 5, přičemž bylo využito známkování jako 

ve škole (1 – nejlepší; 5 – nejhorší). Výsledné známky byly poté zprůměrovány  

a ve výsledku tak bylo dosaženo průměrného hodnocení všech respondentů. 

 

Obr. 5. 12 - Hodnocení úrovně poskytovaných služeb pojišťoven 
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Nejhorší udělenou známkou byla několikrát známka „4“, avšak v celkovém 

počtu příznivějšího hodnocení se toto známkování nijak zvlášť neprojevilo. Nejhůře 

hodnotili respondenti „výhody a bonusy pro klienty“, a to výslednou známkou 2,0. 

Známkou 1,9 byly shodně hodnoceny „poskytnutí dostatku informací“ a „komunikace 

s klientem“. Známkou 1,5 bylo nejlépe hodnoceno „řešení stížností a reklamací“, což 

vcelku koresponduje s výše uvedenými výsledky podkapitoly 5.2. 

V rámci celkové spokojeností s pojišťovnou bylo dále sledováno, jestli jsou 

s pojišťovnami více spokojeny mladší nebo starší věkové kategorie a jestli je v tomto 

hodnocení celkové spokojenosti vzhledem k věkovým kategoriím možno vysledovat 

nějakou souvislost. 

 

Obr. 5. 13 - Celková spokojenost s pojišťovnou podle věku respondentů 

Největší počet respondentů ve všech věkových kategoriích volil v případě 

hodnocení celkové spokojenosti s pojišťovnou známku „2“, přičemž největší počet 

dotazovaných, kteří touto známkou hodnotili, byl zastoupen ve věkové kategorii  

„18 – 29 let“ (67 %).  

Známku „1“ udělili respondenti celkové spokojenosti s pojišťovnou také  

ve všech věkových kategoriích, nejvíce jich v tomto případě bylo z věkové kategorie 

„50 let a více“ (54 %). Známku „3“ udělilo již podstatně méně respondentů z prvních 

tří věkových kategorií, v poslední a nejstarší věkové kategorii „50 let a více“ známkou 
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„3“ nehodnotil žádný respondent. Převažování jednotlivých skupin dotazovaných, 

rozčleněných podle svého hodnocení, v jednotlivých věkových kategoriích, nebylo 

natolik významné, aby bylo možno usoudit na nějaký vztah mezi věkem respondentů 

a jejich hodnocením celkové spokojenosti s pojišťovnou. 

Poslední otázkou hlavní části dotazníku byla opět baterie. Tato baterie 

zahrnovala celkem pět tvrzení ohledně pojišťoven a respondenti měli označit, zda 

s tvrzeními souhlasí nebo ne, přičemž svůj souhlas nebo nesouhlas s tvrzeními 

respondenti označovali na škále od 1 – 4 (1 – naprosto souhlasím; 2 – spíše 

souhlasím; 3 – spíše nesouhlasím; 4 – vůbec nesouhlasím).  

Výsledky této baterie byly opět zprůměrovány a bylo tak dosaženo celkových 

souhlasů nebo nesouhlasů dotazovaných s předloženými tvrzeními. 

 

Obr. 5. 14 - Pravdivost tvrzení podle klientů 

Nejvíce respondenti souhlasili s tvrzeními „pojištění by mělo být 

samozřejmostí“ (1,2), „má pojišťovna se o mne dobře stará“ (1,3) a „pojišťovna mi 

pomůže v nesnázích“ (1,5). Na pomezí mezi „spíše souhlasím“ a „spíše 

nesouhlasím“ se umístilo tvrzení „pojišťovnám jde jen o peníze“.  

Velká část respondentů s tímto tvrzením souhlasila (dohromady zvolilo možnost 

„naprosto souhlasím“ a „spíše souhlasím“ celkem 82 respondentů), avšak  

o něco větší část respondentů s tímto tvrzením nesouhlasila (možnost „spíše 

nesouhlasím“ a „vůbec nesouhlasím“ označilo dohromady 115 dotazovaných), takže 

se výsledek hodnocení tohoto tvrzení pohyboval okolo průměrných hodnot a směrem 

k nesouhlasu respondentů. Nejméně respondenti souhlasili s tvrzením „pojišťovny 
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nikdy nesplní to, co slíbily“. Ačkoliv určitá část dotazovaných, zřejmě na základě 

vlastních zkušeností, s tímto tvrzením souhlasila, představovala tato část 

respondentů menšinu, a tak při zprůměrování toto tvrzení získalo hodnotu 3,2  

a dostalo se tedy do oblasti mezi výroky „spíše nesouhlasím“ a „vůbec nesouhlasím“. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato kapitola se zabývá shrnutím výsledků provedené analýzy a formulací 

návrhů a doporučení pro pojišťovny působící na tuzemském trhu. Výsledky výzkumu, 

který byl v rámci této diplomové práce proveden, ukázaly, že úroveň služeb, 

poskytovaných pojišťovnami, není mezi jejich klienty hodnocena nijak zvlášť 

negativně, spíše naopak. I přes celkově pozitivnější vyznění výsledků provedeného 

výzkumu se však objevilo několik oblastí, které by si komentář zasloužily a kterým 

budou věnovány následující odstavce.  

6.1 Shrnutí výsledků 

Analýza problémů a pojistných událostí ukázala, že u pojišťoven existují určité 

nedostatky v přístupu ke svým klientům i ve výsledné kvalitě práce pojišťoven. 

Mimoto byl také zjištěn problém v práci určitého procenta pojišťovacích 

zprostředkovatelů a makléřů, s jejichž prací nebyla část klientů pojišťoven spokojena. 

Analýza komunikace poukázala na rezervy komunikace pojišťoven směrem  

ke svým klientům a přinesla i návrhy těchto klientů na její zlepšení. Tyto návrhy se 

týkaly zejména většího využití moderních komunikačních prostředků. 

V analýze vnímání pojišťoven a spokojenosti s jejich službami byly v první 

baterii otázek nejhůře hodnocenými kritérii kritéria „výhody a bonusy pro klienty“, 

následované kritérii „poskytnutí dostatku informací“ a „komunikace s klientem“. Tento 

výsledek opět ukazuje jednak na jisté rezervy v komunikaci směrem ke klientovi, 

jednak na to, že nejhůře je hodnocen aspekt, který při srovnatelné nabídce 

konkurenčních subjektů (v tomto případě pojišťoven) může být onou pověstnou 

„třešničkou na dortu“, která rozhodne v prospěch či neprospěch té které pojišťovny.  

U druhé baterie otázek respondenti přisuzovali svůj souhlas nebo nesouhlas 

předkládaným tvrzením. Nejvíce souhlasili s tvrzeními „pojištění by mělo být 

samozřejmostí“ a „má pojišťovna se o mne dobře stará“. Tvrzení, se kterým 

souhlasilo nejvíce respondentů, ukazuje na to, že si klienti jednotlivých pojišťoven 

dobře uvědomují rizika, která s sebou přináší život a jsou vesměs zodpovědní. Druhé 

tvrzení s největším počtem souhlasů nám pak sděluje, že většina respondentů si 

v rámci svých nároků vybrala pro ně tu správnou pojišťovnu a jsou s ní spokojeni. 
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Nejvíce dotazovaní nesouhlasili s tvrzením „pojišťovny nikdy nesplní to, co slíbily“, 

následovaném tvrzením „pojišťovnám jde jen o peníze“. Druhé jmenované tvrzení 

však nebylo odmítnuto tak jednoznačně, jako to první. Poměrně velká část 

respondentů totiž u tvrzení, že jde pojišťovnám jen o peníze, zvolila možnost 

„naprosto souhlasím“ nebo „spíše souhlasím“. Díky vyššímu podílu respondentů, 

kteří zvolili možnosti „spíše nesouhlasím“ nebo „vůbec nesouhlasím“, se celkově 

hodnocení tohoto tvrzení posunulo spíše k nesouhlasu s ním. Skupina 82 

respondentů, která s tímto tvrzením souhlasila, nám však ukazuje, jak jsou také 

určitou částí populace pojišťovny vnímány.  

Takto vnímány mohou být pojišťovny např. na základě vlastních zkušeností 

respondentů, nebo na základě zkušeností jejich rodiny, blízkých a známých. 

Pojišťovny by se tedy měly celým svým úsilím snažit o to, aby jejich chování a 

jednání takto vnímáno nebylo.  

6.2 Návrhy a doporučení pojišťovnám 

Komunikace 

 Jak ukázaly výsledky analýzy komunikace, plně spokojeno s komunikací své 

pojišťovny bylo pouze 13 % z celkového počtu 197 respondentů. Jako návrh na 

zlepšení bylo nejčastěji zmiňováno větší využívání moderních komunikačních 

prostředků. Toto bylo přáním zejména mladší generace, starší věkové kategorie 

preferovaly zlepšení komunikace spíše po obsahové stránce. Pojišťovnám bych tedy 

vzhledem k výše uvedeným výsledkům doporučil, aby začaly těchto moderních 

komunikačních prostředků více využívat. V praxi by to mohlo znamenat např. 

využívání aplikací typu Skype, ICQ, Facebook. Tyto aplikace by byly využívány 

jednak pro zákaznický servis (Skype, ICQ), jednak jako informační kanál (to se týká 

zejména Facebooku). Facebook je již přitom pojišťovnami poměrně využíván, avšak 

jeho plný potenciál jimi ještě, dle mého názoru, využíván není. Poskytuje velký 

prostor pro pravidelné informace o novinkách a zajímavostech, ankety, soutěže nebo 

kulturní tipy na akce, jejichž sponzorem či partnerem je daná pojišťovna.  

 Další formou komunikace, využívající moderních komunikačních prostředků, 

mohou být pravidelné newslettery, informující o novinkách v pojišťovně. Vzhledem ke 

stále většímu využívání smartphonů bych doporučil zaměřit se i na klienty pojišťoven, 

kteří tyto smartphony vlastní. Kromě newsletterů by jedním ze způsobů oslovení 
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těchto klientů mohla být nápaditá kampaň (týkající se např. povinného ručení), která 

by byla postavena na jednoduché hře do smartphonu (která by určitým způsobem 

zdůrazňovala přednosti dané pojišťovny respektive jejího povinného ručení). Tato hra 

by byla ještě spojena se soutěží.  

 Co se týče požadavku na obsáhlejší komunikaci, mohla by se tato obsáhlejší 

komunikace týkat jednak zmíněných moderních komunikačních prostředků, které 

obsáhlejší (a také častější) komunikaci samozřejmě umožňují, jednak obsáhlejších 

dopisů, doručovaných v klasické formě klientům domů, protože ne všichni klienti (a 

zejména ne starší ročníky), preferují moderní komunikační prostředky.  

 V rámci zlepšení komunikace bych ještě zmínil i televizní reklamy, které 

většina pojišťoven ve větší nebo menší míře využívá. Tady bych se soustředil hlavně 

na to, aby tyto reklamy byly co nejvíce kreativní a pokud možno i vtipné, protože 

takové reklamy se stávají samy o sobě určitým vtipným zážitkem, který člověk může 

shlédnout několikrát a stále ho svým způsobem baví, což se o spoustě reklam říci 

nedá. Pokud je navíc takováto reklama opravdu dobře zvládnutá, lidé si o ni sami 

povídají a povědomí o ní (a v tomto případě o pojišťovně, kterou tato reklama 

propaguje) se šíří dále. Tyto reklamy by také měly být „ze života“ klientů, aby se 

s nimi mohli lépe ztotožnit. Samozřejmě se nesmí kreativní úsilí při tvorbě reklamy 

přehnat, protože pak je to spíše kontraproduktivní a lidé více vnímají to, co se na 

obrazovce děje, než to, na kterou pojišťovnu tato reklama je.  

 Pojišťovny by také měly celkově zlepšovat svůj obraz, aby nebyly vnímány 

pouze jako subjekty, kterým „jde jen o peníze“, jak se domnívala část respondentů. 

Toho by mohly dosáhnout zkvalitněním své práce ve všech oblastech, u kterých se 

v rámci mého výzkumu ukázaly určité nedostatky, a také tím, že by lépe a 

srozumitelněji komunikovaly svým klientům výhody, které s sebou pojištění přináší. 

Pracovníci pojišťoven 

 V analýze problémů a pojistných událostí označilo 12 % dotazovaných přístup 

pojišťovny k řešení problému, který pojišťovna sama způsobila, jako „neosobní a 

strohý“. Zároveň 33 % respondentů již někdy mělo negativní zkušenost 

s pojišťovacími zprostředkovateli nebo makléři a 21 % dotazovaných způsobili tito 

zprostředkovatelé a makléři nějaké problémy. Pojišťovny by tedy měly více dbát na 

výběr svých pracovníků, netestovat pouze jejich znalosti, ale i jejich celkové 

vystupování a schopnost příjemně komunikovat s klienty, a to jak u pracovníků na 
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přepážkách a na zákaznických linkách, tak v terénu. V rámci školení pojišťovacích 

zprostředkovatelů by mělo být začleněno zkoušení si připravených scénářů 

komunikace s klientem i výuka zaměřená na klidné a konstruktivní zvládání námitek 

a požadavků klienta.  

 Motivací pro zlepšování svých schopností by pro samotné zprostředkovatele 

mohl být systém hodnocení pojišťovacích zprostředkovatelů, dostupný  

např. na internetových stránkách každé regionální pobočky dané pojišťovny. Tam by 

klienti mohli hodnotit podle svých zkušeností svého pojišťovacího zprostředkovatele. 

Pojišťovací zprostředkovatelé s nejlepším hodnocením by pak za své výsledky 

dostali určité benefity, což by podporovalo motivaci zprostředkovatelů v jejich činnosti 

i jejich větší loajalitu k pojišťovně. 

Výhody a bonusy pro klienty 

 Výhody a bonusy pro klienty byly nejhůře hodnoceným kritériem v baterii 

otázek, která se týkala hodnocení úrovně poskytovaných služeb pojišťoven. Při 

poměrně velké koncentraci pojišťoven na českém trhu a jejich vzájemně velice 

podobné nabídce, mohou být tyto výhody a bonusy faktorem, který bude tím 

posledním a rozhodujícím pro výběr určité pojišťovny.  

 Pojišťovny by proto měly neustále sledovat svou konkurenci, na novinky 

konkurence reagovat a přicházet s adekvátní odpovědí na konkurenční nabídku. 

Kromě toho by se ale měly snažit být o krok napřed a nabídnout klientům něco navíc, 

ať už v podobě výhody či bonusu, který bude předem avizován, nebo v podobě 

nějakého „bonbónku“, který klient čekat nebude, ale který přispěje k jeho větší 

spokojenosti s danou pojišťovnou a utvrdí jej v názoru, že si vybral dobře.  

 Výhody a bonusy pro klienty by se mohly týkat buď přímo jednotlivých 

pojistných produktů (nižší pojistné, bonusové plnění, pojištění určitých věcí zdarma 

apod.), nebo by mohlo jít o věcné dárky a propagační předměty (reflexní vesty, 

hasičské přístroje do auta, měřiče tlaku pneumatik apod.). Tyto výhody a bonusy by 

také měly být dobře komunikovány (a například začleněny do komunikačních 

kampaní, týkajících se tematicky různých druhů pojištění), protože nestačí je jen mít, 

ale také je umět dobře prodat. 
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7 ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak jsou čeští zákaznici spokojeni  

se službami pojišťoven, působících v tuzemsku. Zabývala se otázkami spokojenosti 

s přístupem pojišťoven k nápravě problémů, spokojeností s pojistným plněním, 

s komunikací pojišťoven i s kvalitou práce pojišťovacích zprostředkovatelů.  

 Z výzkumu vyplynulo, že služby pojišťoven jsou hodnoceny vesměs pozitivně. 

Zároveň ale výsledky analýzy shromážděných dat poukázaly na některé nedostatky, 

které by si pojišťovny měly uvědomit a pracovat na jejich zlepšení. Tyto nedostatky 

se týkaly zejména oblasti komunikace a přístupu pojišťoven ke klientovi, 

pojišťovacích zprostředkovatelů a v menší míře i něčeho navíc, co svému klientovi 

pojišťovna poskytne. 

 Pojišťovnám jsem doporučil některé návrhy, které by mohly přispět ke zlepšení 

oblastí, které nebyly hodnoceny úplně nejlépe. V oblasti komunikace by to mělo být 

větší využívání moderních komunikačních prostředků, jako jsou aplikace typu Skype, 

ICQ a Facebook, a to jak pro zákaznickou službu, tak jako informační kanál směrem 

ke klientovi. Dále jsem doporučil v rámci komunikace zvážit možnost obsáhlejšího 

informování klientů pomocí newsletterů, a to jak v elektronické, tak v klasické tištěné 

podobě. Potenciál pro větší zapojení klientů do aktivit pojišťovny skýtá i rozvoj 

smartphonů. Také bych doporučil vytvářet kreativní a vtipné reklamní kampaně.  

 Ohledně pracovníků pojišťoven a zejména pojišťovacích zprostředkovatelů 

jsem pojišťovnám doporučil více se soustředit na kvality těchto pracovníků, hlavně na 

jejich komunikační schopnosti a na způsob jejich vystupování. Tito kvalitní pracovníci 

by měli být vybíráni pomocí testů, které se netýkají pouze znalostí pojišťovací 

problematiky, ale i právě jednání a vystupování, a dále by měli být školeni, aby 

dokázali pojišťovnu reprezentovat tak, jak si to pojišťovna přeje. K tomu by mohli být 

motivováni systémem hodnocení pojišťovacích zprostředkovatelů, kde by klienti 

hodnotili nejlepší z nich a tito nejlepší pracovníci by pak dostali určitou odměnu.  

 Nakonec jsem pojišťovnám doporučil více se soustředit na drobnosti, které je 

odliší od konkurence a poskytnou klientovi něco navíc v podobě určitého zvýhodnění 

a klient tím získá důvod, proč u dané pojišťovny zůstat, nebo, v případě potenciálního 

klienta, proč se klientem dané pojišťovny stát. 
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Příloha 1: Dotazník 

Dotazník – služby pojišťoven 
 
 
Vážení respondenti, 
 
jmenuji se Vilém Žytek a jsem studentem pátého ročníku studijního oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Dotazník, který držíte v ruce, slouží pro výzkum, který provádím v rámci své 
diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní a data, která jeho prostřednictvím shromáždím, využiji výhradně ke studijním 
účelům. Děkuji, že jste si na něj našli chvilku času a pomohli mi tak s mým výzkumem. 
 
(vybrané odpovědi označte křížkem) 
 
 
1. Máte uzavřenou nějakou pojistnou smlouvu u pojišťovny působící v tuzemsku? 
 
  □ Ano    □ Ne (přejděte na otázku č. 17) 
 
 
2. Jaké pojištění máte sjednáno? 

(lze zaškrtnout více odpovědí) 
 
 □ povinné ručení   □ pojištění rodinného domu/bytu 
 □ životní pojištění   □ pojištění domácnosti 
 □ penzijní připojištění   □ pojištění motorových vozidel 
 □ úrazové pojištění   □ jiné (doplňte): ……………………    

□ pojištění provozní  
 odpovědnosti 
 
3. Jmenujte pojišťovny, které znáte: 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
4. U jaké pojišťovny/pojišťoven jste pojištěn/a? 

(pokud jste pojištěn/a u více pojišťoven, na 1. místě uveďte, prosím, pojišťovnu, u které máte uzavřeno nejvíce pojistných 
smluv) 

 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
5. Ohodnoťte, prosím, úroveň poskytovaných služeb u pojišťovny, u které máte uzavřeno nejvíce pojistných smluv 

(1 – nejlepší; 5 – nejhorší) 
 
          1 2 3 4 5 
komunikace s klientem   □ □ □ □ □    
férovost jednání   □ □ □ □ □    
poskytnutí dostatku informací  □ □ □ □ □   
výhodnost uzavřených pojistek  □ □ □ □ □    
výhody a bonusy pro klienty  □ □ □ □ □    
chování a vystupování pracovníků  □ □ □ □ □    
řešení stížností a reklamací  □ □ □ □ □    
celková spokojenost s pojišťovnou  □ □ □ □ □    
 
 
 

6. Museli jste někdy řešit problém, který byl způsoben ze strany pojišťovny?  
 

 □ Ano    □ Ne (přejděte na otázku č. 9) 
 
 

7. Jak byste označili postoj pojišťovny k nápravě Vašeho problému? 
 
 □ ochotný a vstřícný 
 □ věcný a ochotný 
 □ neosobní a strohý 
 □ lhostejný až arogantní 
 



 

8. Jak jste byl/a spokojen/a s řešením vašeho problému? 
 
 □ došlo k nápravě zcela podle mých představ 
 □ byl/a jsem spokojen/a, i když se objevily drobné nedostatky 
 □ spokojen/a jsem příliš nebyl/a 
 □ vůbec jsem nebyl/a spokojen/a 
 

9. Řešil/a jste někdy s pojišťovnou pojistnou událost? 
 

 □ Ano    □ Ne (přejděte na otázku č. 11) 
 
 

10. Jak podle Vás dopadlo pojistné plnění této pojistné události? 
 

□ vše proběhlo hladce a v pořádku 
□ i přes drobné nedostatky proběhlo vše v pořádku 
□ pojistné plnění nebylo v pořádku a byl/a jsem zklamán/a 
 

 
 
11. Jaké máte zkušenosti s pojišťovacími zprostředkovateli/makléři? 

 
     □ pouze pozitivní 

        □ pozitivní i negativní 
        □ pouze negativní 
 
 

12. Byly nějaké Vaše potíže způsobeny vinou pojišťovacího zprostředkovatele/makléře (např. Vám vše nevysvětlil 
nebo dokonce něco zatajil)? 

 
       □ ano, toto se mi stalo 
       □ ne, toto jsem nezažil/a 
 
 

13. Jak vnímáte komunikaci Vaší pojišťovny směrem k Vám? 
 
        □ s komunikací jsem plně spokojen/a (přejděte na otázku č. 15) 
        □ komunikace je dostačující – ale „něco se dá vždy zlepšit“ 
        □ komunikace by mohla být lepší 
        □ s komunikací nejsem spokojen/a 
 
 

14. V čem by se podle Vás měla komunikace pojišťovny zlepšit? 
 
        □ měla by být častější 
        □ měla by být obsáhlejší 
        □ měla by více využívat moderních komunikačních prostředků 
        □ jiné zlepšení: …………………………………. 
 

15. Doporučil/a byste na základě Vašich zkušeností s pojišťovnou, u které jste pojištěn/a (nebo u této pojišťovny máte 
nejvíce pojistných smluv) tuto pojišťovnu svým přátelům a známým? 

 
   □ Ano   □ Ne (proč?): …………………… 
 
 
 

16. Následující tvrzení ohodnoťte, prosím, podle toho, zda s nimi spíše souhlasíte, nebo ne (1 – naprosto souhlasím; 2 – 
spíše souhlasím; 3 – spíše nesouhlasím; 4 – vůbec nesouhlasím) 

 
           1 2 3 4  

□ pojišťovna mi pomůže v nesnázích □ □ □ □    
□ pojištění by mělo být samozřejmostí □ □ □ □    
□ pojišťovnám jde jen o peníze  □ □ □ □    
□ pojišťovny nikdy nesplní to, co slíbily □ □ □ □    
□ má pojišťovna se o mne dobře stará □ □ □ □    

 
 
17. Jaké je Vaše pohlaví? 

 
□ muž    □ žena 

 
 

 
 
 
 



 

18. Do jaké věkové kategorie se řadíte? 
 
  □ 18 – 29 let    □ 40 – 49 let 

   □ 30 – 39 let    □ 50 let a více 
 
 

19.  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 
  □ základní    □ střední škola s maturitou 
  □ vyučen/a    □ vysoká škola 

   □ střední škola bez maturity     
 
20. Jaký je měsíční příjem Vaší domácnosti? 
 

  □ 15 000 – 20 000 Kč    □ 40 001 – 50 000 Kč 
  □ 20 001 – 30 000 Kč    □ 50 001 Kč a více 
  □ 30 001 – 40 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2: Grafické výstupy z MS Excel 

 

Odpověď na otázku č. 1 

 

 

Obr. 7. 1 - Pojištění respondenti 

 

  ANO NE 

Absolutní četnost 197 3 

Relativní četnost 99 % 2 % 

Tab. 7. 1 - Pojištění respondenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odpověď na otázku č. 2 

 

Obr. 7. 2 - Druhy sjednaného pojištění 

 

  POV ŽIV PEN ÚRAZ PROV RD/B DOM AUTO JINÉ 

Absolutní četnost 107 88 89 138 38 68 96 73 0 

Relativní četnost 54 % 45 % 45 % 70 % 19 % 35 % 49 % 37 % 0 % 

Tab. 7. 2 - Druhy sjednaného pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odpověď na otázku č. 3 

 

Obr. 7. 3 - Známost pojišťoven 

 

  
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ČP 197 100,0 % 

ALLIANZ 113 57,4 % 

SLAVIA 83 42,1 % 

AXA 119 60,4 % 

ČPP 15 7,6 % 

TRIGLAV 57 28,9 % 

WÜSTENROT 10 5,1 % 

GENERALI 144 73,1 % 

DIRECT 72 36,6 % 

KOOPERATIVA 86 43,7 % 

VICTORIA 
VOLKSBANKEN 

3 1,5 % 

UNIQA 83 42,1 % 

ING 66 33,5 % 

UNION 17 8,6 % 

ČSOB 49 24,9 % 

Tab. 7. 3 - Známost pojišťoven 

 

 

 

 

 

 



 

Odpověď na otázku č. 4 

 

Obr. 7. 4 - Pojištěnost klientů u jednotlivých pojišťoven 

 

  
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

ČP 60 30 % 

ALLIANZ 28 14 % 

TRIGLAV 10 5 % 

GENERALI 38 19 % 

ING 12 6 % 

UNIQA 9 5 % 

DIRECT 14 7 % 

SLAVIA 11 6 % 

KOOPERATIVA 8 4 % 

ČSOB 7 4 % 

Tab. 7. 4 - Pojištěnost klientů u jednotlivých pojišťoven 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odpověď na otázku č. 5 

 

Obr. 7. 5 - Hodnocení úrovně poskytovaných služeb pojišťoven 

komunikace s 
klientem 

férovost 
jednání 

poskytnutí 
dostatku 
informací 

výhodnost 
uzavřených 

pojistek 

výhody a 
bonusy pro 

klienty 

chování a 
vystupování 
pracovníků 

řešení 
stížností a 
reklamací 

celková 
spokojenost s 
pojišťovnou 

1,9 1,7 1,9 1,8 2,0 1,6 1,5 1,6 

Tab. 7. 5 - Hodnocení úrovně poskytovaných služeb pojišťoven 

 

Odpověď na otázku č. 6 

 

Obr. 7. 6 - Problémy způsobené pojišťovnou 

  ANO NE 

Absolutní četnost 76 121 

Relativní četnost 39 % 61 % 

Tab. 7. 6 - Problémy způsobené pojišťovnou 



 

Odpověď na otázku č. 7 

 

 

Obr. 7. 7 - Přístup pojišťovny k nápravě problému 

 Přístup pojišťovny ochotný a vstřícný věcný a ochotný neosobní a strohý lhostejný až arogantní 

Absolutní četnost 33 34 9 0 

Relativní četnost 43 % 45 % 12 % 0% 

Tab. 7. 7 - Přístup pojišťovny k nápravě problému 

 

Odpověď na otázku č. 8 

 

Obr. 7. 8 - Spokojenost s nápravou problému 

Výsledek nápravy 
došlo k nápravě 

zcela podle mých 
představ 

byl/a jsem 
spokojen/a, i když se 

objevily drobné 
nedostatky 

spokojen/a jsem příliš 
nebyl/a 

vůbec jsem nebyl/a 
spokojen/a 

Absolutní četnost 39 28 9 0 

Relativní četnost 51 % 37 % 12 % 0 % 

Tab. 7. 8 - Spokojenost s nápravou problému 



 

Odpověď na otázku č. 9 

 

Obr. 7. 9 - Pojistné události 

  ANO NE 

Absolutní četnost 112 85 

Relativní četnost 57 % 43 % 

Tab. 7. 9 - Pojistné události 

Odpověď na otázku č. 10 

 

Obr. 7. 10 - Spokojenost s pojistným plněním 

Výsledek 
vše proběhlo hladce 

a v pořádku 
i přes drobné nedostatky 
proběhlo vše v pořádku 

pojistné plnění nebylo v 
pořádku a byl/a jsem 

zklamán/a 

Absolutní četnost 55 56 1 

Relativní četnost 49 % 50 % 1 % 

Tab. 7. 10 - Spokojenost s pojistným plněním 



 

Odpověď na otázku č. 11 

 

Obr. 7. 11 - Zkušenosti s pojišťovacími zprostředkovateli a makléři 

Zkušenosti pouze pozitivní pozitivní i negativní pouze negativní 

Absolutní četnost 132 65 0 

Relativní četnost 67 % 33 % 0 % 

Tab. 7. 11 - Zkušenosti s pojišťovacími zprostředkovateli a makléři 

 

Odpověď na otázku č. 12 

 

Obr. 7. 12 - Problémy způsobené pojišťovacími zprostředkovateli/makléři 

  
ano, toto se mi 

stalo 
ne, toto jsem nezažil/a 

Absolutní četnost 42 155 

Relativní četnost 21,3% 78,7% 

Tab. 7. 12 - Problémy způsobené pojišťovacími zprostředkovateli/makléři 



 

Odpověď na otázku č. 13 

 

Obr. 7. 13 - Vnímání komunikace pojišťoven 

  
s komunikací jsem 
plně spokojen/a 

komunikace je 
dostačující - ale "něco 

se dá vždy zlepšit" 

komunikace by mohla být 
lepší 

s komunikací nejsem 
spokojen/a 

Absolutní četnost 25 102 70 0 

Relativní četnost 13 % 52 % 35 % 0 % 

Tab. 7. 13 - Vnímání komunikace pojišťoven 

 

Odpověď na otázku č. 14 

 

Obr. 7. 14 - Návrhy na zlepšení komunikace 

  
měla by být 

častější 
měla by být obsáhlejší 

měla by více využívat 
moderních 

komunikačních 
prostředků 

jiné zlepšení… 

Absolutní četnost 36 66 70 0 

Relativní četnost 21 % 38 % 41 % 0 % 

Tab. 7. 14 - Návrhy na zlepšení komunikace 



 

Odpověď na otázku č. 15 

 

Obr. 7. 15 - Doporučení pojišťovny jiným 

  ANO NE 

Absolutní četnost 193 4 

Relativní četnost 98 % 2 % 

Tab. 7. 15 - Doporučení pojišťovny jiným 

 

Odpověď na otázku č. 16 

 

Obr. 7. 16 - Pravdivost tvrzení podle klientů 

pojišťovna mi 
pomůže v 
nesnázích 

pojištění by mělo být 
samozřejmostí 

pojišťovnám jde jen o 
peníze 

pojišťovny nikdy nesplní 
to, co slíbily 

má pojišťovna se o 
mne dobře stará 

1,5 1,2 2,7 3,2 1,3 

Tab. 7. 16 - Pravdivost tvrzení podle klientů 

 



 

Odpověď na otázku č. 17 

 

Obr. 7. 17 - Pohlaví respondentů 

  MUŽI ŽENY 

Absolutní četnost 106 91 

Relativní četnost 54 % 46 % 

Tab. 7. 17 - Pohlaví respondentů 

 

Odpověď na otázku č. 18 

 

Obr. 7. 18 - Věková struktura respondentů 

  18 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 let a více 

Absolutní četnost 51 68 41 37 

Relativní četnost 26 % 35 % 21 % 19 % 

Tab. 7. 18 - Věková struktura respondentů 

 



 

Odpověď na otázku č. 19 

 

Obr. 7. 19 - Vzdělání respondentů 

  základní vyučen/a střední škola bez maturity střední škola s maturitou vysoká škola 

Absolutní četnost 0 10 27 92 68 

Relativní četnost 0 % 5 % 14 % 47 % 34 % 

Tab. 7. 19 - Vzdělání respondentů 

 

Odpověď na otázku č. 20 

 

Obr. 7. 20 - Příjmy domácností respondentů 

  15 000 - 20 000 Kč 20 001 - 30 000 Kč 30 001 - 40 000 Kč 40 001 - 50 000 Kč 50 001 Kč a více 

Absolutní četnost 7 60 77 41 12 

Relativní četnost 4 % 30 % 39 % 21 % 6 % 

Tab. 7. 20 - Příjmy domácností respondentů 



 

Třídění dat druhého stupně 1 

 

Obr. 7. 21 - Porovnání počtu pojištěných klientů u jednotlivých pojišťoven se známostí pojišťoven 

 

Třídění dat druhého stupně 2 

 

Obr. 7. 22 - Počet druhů sjednaného pojištění podle výše příjmů domácností klientů (v %) 

 

 



 

Třídění dat druhého stupně 3 

 

Obr. 7. 23 - Počet druhů sjednaného pojištění podle výše příjmů domácností klientů (v počtech klientů) 

 

Třídění dat druhého stupně 4 

 

Obr. 7. 24 - Celková spokojenost s pojišťovnou podle věku respondentů 

 



 

Třídění dat druhého stupně 5 

 

Obr. 7. 25 - Návrhy na zlepšení komunikace podle věku respondentů 

 

 


