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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá řízením pracovního výkonu v call centru vybrané 

společnosti s pomocí monitorovaných hovorů. Teoretická část práce se zaměřuje na 

východiska řízení pracovního výkonu, popisuje specifika práce v call centru a věnuje se 

právnímu pohledu na monitoring hovorů. V praktické části je představena vybraná 

společnost a popsána náplň práce operátora. Práce se věnuje i systémům, které jsou pro 

monitorování hovorů využívány. Vliv monitorovaných hovorů na řízení výkonu operátorů 

v call centru je zjišťován prostřednictvím rozhovorů se supervizory call centra a průzkumu 

mezi operátory. Z výsledků šetření jsou vyvozena doporučení pro zlepšení stávajícího 

systému.  

Klíčová slova 

Řízení pracovního výkonu, pracovní výkon, hodnocení, motivace, zpětná vazba, 

monitoring hovorů, call centrum 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the control of work performance for a call centre 

using monitoring calls. Theoretical part explains the way of controlling work performance, 

describes the work at a call centre and covers the legal side of monitored calls. In the practical 

part of the work a specific company is described along with the work description of call 

operator in the given company. The thesis also takes look at the systems used for monitoring 

calls. The impact of monitored calls on the workers performance is investigated by 

interviews with the supervisors of the call centre and by a questionnaire among the call 

operators. These materials are then evaluated and the result is used for recommendation on 

how to improve the system even further. 

Key words 

Performance management, work performance, evaluation, motivation, feedback, call 

monitoring, call centre 
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Úvod 

Organizace se v konkurenčním prostředí snaží dosáhnout svých cílů, k čemuž jim 

pomáhají jejich zaměstnanci prostřednictvím pracovního výkonu. Dosažení optimálního 

pracovního výkonu zaměstnanců je důleležitým faktorem ovlivňujícím úspěch organizací. 

V případě call centra je řízení pracovního výkonu stěžejní, jelikož v mnoha příípadech 

komunikují operátoři call centra přímo s klientky společností. Výsledek a průběh 

komunikace může zásadně ovlivnit pohled klienta na celou společnost.  

Cílem práce je analyzovat monitoring hovorů v call centru vybrané firmy z pohledu 

nadřízených (supervizorů) i operátorů call centra a posoudit dopad tohoto nástroje na výkon 

operátorů. Poté po provedení průzkumu zjistit možné problémy ve fungování současného 

systému a  navrhnout možná řešení.  

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretická část  se 

zabývá koncepcemi, ze kterých vychází moderní řízení lidských zdrojů, samotnému pojetí 

pracovního výkonu i tomu, jak je pracovní výkon možné zlepšit. Jelikož je práce zaměřena 

na pracovní výkon ve specifickém prostředí call centra, jsou součástí práce taktéž informace 

o call centrech, jejich personálním složení a zákonech, které jsou zaměřeny na monitoring 

hovorů.  

  V praktické části práce bude představena vybraná společnost, náplň práce operátora 

call centra této společnosti a systémy, které jsou ve společnosti využívány pro monitoring 

hovorů. Současný systém pro zlepšování výkonu je analyzován prostřednictvím rozhovorů 

s vedoucími pracovníky call centra v kombinaci s dotazníkovým šetřením, které zjišťuje, jak 

tento systém vnímají samotní zaměstnanci call centra.  

Na základě informací zjištěných z rozhovorů a dotazníkového šetření je popsán 

současný systém využívání monitorovaných hovorů pro zlepšování výkonu, porovnán 

pohled vedoucích pracovníků a zaměstnanců call centra. Z těchto údajů jsou vyvozeny 

nedostatky stávajícího systému a navržena opatření pro jeho zefektivnění.   
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Teoretická část 
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1 Řízení lidských zdrojů 

Pro úspěšné podnikání musí organizace umět správně pracovat se zdroji. Podle 

Koubka (2015, s. 13) jsou zdroje rozděleny do čtyř základních kategorií, a to: 

 materiální, 

 finanční, 

 lidské, 

 informační zdroje. 

Podle Koubka mohou organizace dobře fungovat pouze tehdy, pokud jsou tyto zdroje 

propojené. Současně Koubek upozorňuje i na to, že finanční a materiální zdroje musí být 

uvedeny do pohybu lidskou silou, protože samy o sobě jsou k ničemu. Koubek přirovnává 

lidskou sílu k motoru, který udržuje organizaci v chodu, přičemž pohonnou hmotu tvoří 

informační zdroje (Koubek, 2015, s. 13). Stejně jako ostatní zdroje, musí organizace 

hospodařit i s lidskými zdroji, což je úkolem řízení lidských zdrojů.  

Armstrong (2007, s. 24) definuje řízení lidských zdrojů jako „strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají - lidí, kteří v organizaci 

pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace“.  Pojem řízení 

lidských zdrojů pochází z anglického human resources management (zkratka HRM) a bývá 

spojován taktéž s personální administrativoi (personální správa) a personálním řízením. Tyto 

pojmy bývají občas zaměňovány či považovány za synonyma, přestože každý z těchto 

termínů má jiný význam. Podle Koubka (2015, s. 14) se pojem personální práce či 

personalistika používají jako obecné označení pro oblast řízení organizace, zatímco „termíny 

personální administrativa (správa), personální řízení a řízení lidských zdrojů pak označují 

jednotlivé vývojové fáze či koncepce personální práce a její postavení v hierarchii řízení 

organizace“. Tyto vývojové etapy jsou s hlavními rozdíly shrnuty v tabulce 1.  

Tabulka 1 - Koncepce a vývojové etapy personální práce 

 Personální 

administrativa 

Personální řízení Řízení lidských zdrojů 

Období Od desátých až 

dvacátých let 20. 

století 

Od čtyřicátých až 

padesátých let 20. 

století 

Od osmdesátých až 

devadesátých let 20. 

století 

Lidé Pracovní síla Konkurenční výhoda Unikátní bohatství 

Personální práce Jak zaměstnávat? Jak využívat? Jak rozvíjet? 

Zdroj: upraveno podle Šikýř (2014, s. 32) 
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Personální administrativa (správa), jak vyplývá z tabulky 1, je historicky nejstarší 

pojetí personální práce. Pohled na pracovníka korespondoval s přístupem k řízení 

organizace, která se zakládala na dělbě práce, úzké specializaci a rozdělováním práce na 

jednodušší a rutinní pracovní operace. Personální administrativa měla především zajišťovat 

administrativní záležitosti jako uchovávání a aktualizaci údajů o zaměstnancích.  

Personální řízení je druhou etapou, která přišla v souvislosti se zvyšující se 

konkurencí, kdy firma k úspěchu potřebovala získat konkurenční výhodu. Jako personální 

výhodu začaly firmy vnímat své zaměstnance a jejich optimální rozmístění a využití. 

V důsledku této změny začaly firmy vytvářet personální útvary zabývající se personální 

prací a ve kterých se formovala personální politika. Personální útvary se zabývaly především 

operativním řízením a věnovaly se činnostem jako výběr zaměstnanců, hodnocení a 

odměňování či vzdělávání. Personální řízení bylo zaměřeno na vnitropodnikové záležitosti.  

Nejnovější koncepcí je pak řízení lidských zdrojů, kde je lidská pracovní síla 

považována za nejdůležitější zdroj a největší bohatství. Prostřednictvím pracovníků v této 

koncepci organizace dosahuje strategických cílů a dlouhodobé prosperity. Hlavní vliv na 

posunutí k řízení lidských zdrojů sehrála globalizace a s ní související změna požadavků 

zákazníků. Kvůli globalizaci se ještě více zvýšila konkurence a svůj vliv sehrál i vývoj 

technologií. Řízení lidských zdrojů se od předchozích etap dle Koubka (2015, s. 15) liší 

především následujícími znaky:  

 Strategický přístup k personální práci – personální práce směřuje ke splnění 

strategických cílů a probíhá v souladu s nimi. 

 Orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace 

– respektuje vnější podmínky (sociální, technické, ekonomické, politické, 

etické, ekologické, právní a další). 

 Personální práce přestává být záležitostí odborných personalistů a stává se 

součástí každodenní práce všech vedoucích pracovníků – personální práci 

musí zvládat každý ze zaměstnanců, který vede lidi a personální útvar plní 

spíše poradenskou a metodologickou roli. 
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2 Řízení pracovního výkonu 

V koncepci řízení lidských zdrojů jsou zaměstnanci pokládáni za nejdůležitější zdroj 

a díky nim dosahují organizace strategických cílů a prosperity. Aby k naplnění cílů došlo, 

musí organizace umět se pracovníky efektivně řídit a vést. Rozhodujícím faktorem je 

pracovní výkon zaměstnanců. Proto je pro nezbytné, aby byl pracovní výkon řízen.  

Řízení pracovního výkonu je „systematický proces zlepšování pracovního výkonu 

organizace pomocí rozvíjení výkonu jedinců a týmů. Znamená to odvádět lepší výsledky 

pomocí znalosti a řízení pracovního výkonu v dohodnutém rámci plánovaných cílů, 

standardů a požadavků týkajících se schopností“ (Armstrong, 2007, s. 389).  

Například Koubek (2015, s. 202) uvádí, že řízení pracovního výkonu je hlavním 

smyslem personální práce a uvádí některé zásady, které jsou pro řízení pracovního výkonu 

stěžejní jako: 

 Vytváření pracovních úkolů a míst „na míru“ (dle schopností a preferencí 

pracovníka). 

 Respektování individuality a osobnosti pracovníků. 

 Flexibilnější systém rolí (ne příliš úzce specifikovaný pracovní profil 

s možností změny dle pracovníků či změnách). 

 Nutnost vkládat do práce maximální množství prvků motivace. 

Současně je nutné podotknout, že se jedná o dohodu mezi smlouvu mezi nadřízeným 

a podřízeným ve věci budoucího pracovního výkonu. „Jsou to procesy pro vytvoření 

sdíleného, společného chápání toho, čeho má být dosaženo, a pro řízení a rozvíjení lidí 

způsobem zvyšujícím pravděpodobnost, že toho v kratší či delší perspektivě bude dosaženo. 

Orientuje lidi na to, aby dělali správné věci tím, že vyjasňuje jejich cíle. Je to záležitost 

liniových manažerů.“ (Armstrong, 2007, s. 389). 

Na důležitost liniových manažerů v procesu řízení pracovního výkonu upozorňuje 

Koubek, především v souvislosti s motivací. Právě vedoucí pracovník či manažer je ten, kdo 

zabezpečuje motivující vedení a poskytování zpětné vazby (Koubek, 2015, s. 203). Při řízení 

pracovního výkonu se zaměstnanci a jejich nadřízení zaměřují na dosahování cílů 

jednotlivých zaměstnanců, které by měly korespondovat s cíli organizace. Cíle si pracovník 

společně s jeho nadřízeným stanovuje a poté zkoumá jejich dosažení. Kromě samotného 

dosažení vytyčených cílů je však důležité se zaměřit i na dynamický charakter řízení výkonu, 
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a to například překonávání nedostatků, formulování nových cílů či rozvoj zaměstnanců 

v souvislosti se zjištěnými nedostatky. Řízení výkonu na základě cílů si kromě otázky „co 

se stalo“ všímá více toho „jak se to stalo“ a jak by bylo možné – na základě manažerské 

zpětné vazby, tréninku a rozvoje – zvýšit osobní výkon a zaměstnanců a stanovit vyšší cíle do 

budoucna. (Urban, 2003, s. 115). Dvořáková a kol. (2012, s. 253) taktéž poznamenává, že 

z hlediska motivace je důležité, aby se výsledek dosažení stanovených cílů promítl 

v hodnocení pracovníka a současně v systému odměňování.  

Řízení pracovního výkonu tedy obsahuje několik úkonů, které je třeba dodržovat, 

aby bylo možné pracovní výkon zlepšit. Jednotlivé úkony jsou znázorněny v následujícím 

schématu.  

Jak můžeme z obrázku 1 vidět, kromě aktivit, které již byly zmíněny, je v schématu 

zařazeno i odměňování pracovníků. Řízení pracovního výkonu je totiž důležitou součástí 

systému odměňování. Následující kapitoly této práce budou věnovány jednotlivým částem 

tohoto schématu a bude vysvětlen význam jednotlivých kroků pro zvýšení výkonů 

pracovníků.  

Dohoda (smlouva) o 
pracovním výkonu a 
vzdělávání a rozvoji 

MOTIVUJÍCÍ VEDENÍ A 
NEUSTÁLÁ KOMUNIKACE 

Pracovní výkon pracovníka 
v průběhu roku a jeho 

sledování 

Zkoumání (hodnocení) 
pracovního výkonu 

pracovníka a jeho faktorů 

Odměňování pracovníků Vzdělávání a rozvoj 
pracovníků 

Zdroj: upraveno podle Koubek (2015, s. 204) 

Obrázek 1 - Schéma řízení pracovního výkonu 
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Vzhledem k četnosti výskytu pojmu pracovní výkon je důležité tento pojem 

definovat. Pracovní výkon je dle Pauknerové a spol. (2012, s. 164) „výsledek pracovní 

činnosti vykonané v určitém čase za určitých podmínek“. Pauknerová však upozorňuje na to, 

že výkon jednotlivce není stabilní, ale naopak se může výrazně měnit, a to i v krátkých 

časových intervalech. Z tohoto pohledu je pak vhodnější se místo výkonu zabývat spíše 

celkovou výkonností pracovníka. Pracovní výkonnost je dle ní„soubor vlastností a dispozic, 

které se podílejí na plnění zadaných pracovních úkolů; je to tedy určitá připravenost 

pracovníků podávat výkon“. 

Armstrong (2007, s. 415) považuje za důležité nejen splnění kvantitativních cílů 

(výsledky samotné), ale i to, jakým způsobem bylo výsledků dosaženo. „Řízení pracovního 

výkonu musí prozkoumat, jakým způsobem se dosahuje výsledků, protože to poskytuje 

informaci nezbytnou k zvážení toho, co je třeba udělat pro zlepšení těchto výsledků“. 

Egan (1995, s. 34) uvádí hlavní dva hlavní principy řízení pracovního výkonu, které 

vychází z toho, že pracovníci chtějí svobodu ve vykonávání své práce, nikoliv kontrolu. 

Správně by dle něj měl systém řízení pracovního výkonu pracovníkům tuto svobodu 

poskytovat a kontrola by měla probíhat spíše výjimečně. Systém by měl být založen na 

spolupráci a dodržování oněch dvou principů. “Za prvé, celý proces řízení pracovního 

výkonu - koučování, counselling, zpětná vazba, sledování pracovního výkonu, uznání apod. 

- by měl povzbuzovat k rozvoji. V ideálním případě členové týmu rostou a rozvíjejí se 

prostřednictvím uvedených interakcí. Za druhé, když se manažeři a členové týmu ptají, co 

musejí být schopni dělat, aby udělali více a aby to udělali lépe, posouvají se ke strategickému 

rozvoji“. 

Jak již bylo zmíněno výše v této kapitole, pracovní výkon je proměnný a je závislý 

na mnoha faktorech. Urban (2012, s. 18) uvádí dvě skupiny příčin, které mohou způsobit 

výkonové nedostatky. Jedná se o příčiny na straně zaměstnanců a příčiny na straně 

vedoucích.  

Příčiny na straně zaměstnanců jsou osobní limity a osobní problémy. Osobní limity 

vnímá jako vážný problém, při kterém jsou nároky pracovního místa či úkolu vyšší než 

schopnosti zaměstnance. Může se jednat o nedostatečné vlohy, nadání nebo motivaci. Někdy 

může osobní limity zaměstnance ovlivňovat i jeho povahové rysy (například sklon 

vyhledávat konflikty, nadměrná soupeřivost, lenost). Prevencí pro snížení výkonu z tohoto 

důvodu je správný výběr zaměstnanců. Dalším způsobem prevence je taktéž správné 
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zaškolení zaměstnance. Druhou příčinou na straně zaměstnance jsou osobní problémy. 

Přestože se obvykle jedná o problémy mimo pracoviště, mohou výkon zaměstnance citelně 

ovlivňovat. Vedoucí pracovník by měl být schopen poznat případné výkonové nedostatky 

odhalit a pomoci podřízenému se s problémem co nejlépe vypořádat (v pracovní rovině).  

Příčiny na straně vedoucích se mohou týkat buď samotného vedoucího pracovníka, 

nebo celé organizace. Podle Urbana (2012, s. 18) se nejčastěji jedná o tři příčiny, kdy 

zaměstnanci postrádají: 

 Potřebné zaškolení – při nástupu na nové pracovní místo je třeba průběžné 

vedení nebo tréning, aby si zaměstnanec osvojil schopnosti potřebné ke 

správnému výkonu práce. 

 Předpoklady či podmínky – dostatek informací týkajících se úkolů a postupů 

jejich řešení, dostatek pravomocí a nástrojů, dostatek času k provedení úkolů, 

včasné poskytování zpětné vazby, možnost překonávat překážky apod.  

 Správnou motivaci – způsob motivace v organizaci, vhodné motivační 

nástroje. 

2.1 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Vzdělávání není spojené pouze se školními institucemi, jelikož nás provází celým 

životem. Na fakt, že je učení taktéž nedílnou součástí pracovního života, upozorňuje ve své 

publikaci například Zounek a Sudický (2012, s.2). V souvislosti s učením v rámci 

pracovního poměru hovoříme o takzvaném podnikovém vzdělávání. Podnikové vzdělávání 

je součástí celoživotního učení (známého taktéž pod anglickým pojmem lifelong learning). 

Celoživotní učení se je propojeným celkem veškerých možností učení v průběhu života, ať 

už se jedná o školní docházku či učení formou nejrůznějších kurzů i pracovních školení. 

Obvykle jsou v rámci celoživotního učení rozlišovány dvě etapy, počáteční vzdělávání a 

další vzdělávání. První etapou je počáteční vzdělávání, kterou je především povinná školní 

docházka, střední vzdělání a terciální vzdělání formou vysokých škol. Druhou etapou je další 

vzdělávání, které je spojováno s nástupem do pracovní činnosti. Toto rozdělení je uvedeno 

například dokumentu Strategie celoživotního učení ČR (schváleným vládou ČR usnesením 

č. 761 ze dne 11.7.2007).  
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V rámci podnikového vzdělávání se samozřejmě zaměřujeme právě na druhou etapu, 

a to další vzdělávání s vazbou na pracovní činnost. Dle Koubka je v moderní společnosti 

vzdělávání celoživotním procesem a upozorňuje, že „člověk, aby mohl fungovat jako 

pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a 

rozšiřovat“ (Kubek, 2015, s. 252). Koubek současně upozorňuje i na to, že je nutná vysoká 

míra flexibility zaměstnanců. Vysoká dynamika a struktura rozvoje techniky a změny na 

trhu tlačí na schopnost firem rychle reagovat. Dle něj již nedostačují tradiční způsoby 

vzdělávání jako zácvik a přeškolování, cestou je v jeho očích formování širšího záběru 

znalostí a dovedností, než je třeba pro současné pracovní místo formou rozvojových aktivit. 

Tím se dle něj formuje flexibilita a pracovníci jsou tak lépe připraveny na případné změny.  

Pro další kapitoly a především praktickou část je nutné formulovat rozdíl mezi 

zmiňovaným vzděláváním a rozvojem. Pojem rozvoj sice se vzděláváním úzce souvisí, není 

však jeho synonymem. Koubek uvádí, že vzdělávání je „přizpůsobování pracovních 

schopností pracovníků měnícím se požadavkům pracovního místa, tj. prohlubování 

pracovních schopností“ (Koubek, 2015, s. 253). Palán (2002, s. 233) navíc uvádí, že 

vzdělávání se netýká pouze vědeckých a technických dovedností, ale i intelektuálních a 

praktických dovedností a současné také o utváření morálních rysů a osobitých zájmů.  

Rozvoj je oproti tomu, jak již bylo zmíněno výše, spíše o získávání širších znalostí, 

které přesahuje současné pracovní místo. Spíše než ke zlepšování kvalifikace slouží rozvoj 

k formování osobnosti a pracovního potenciálu. Brodský uvádí, že rozvoj je „růst nebo 

realizace osobních schopností a potenciálu prostřednictvím nabízejících se vzdělávacích 

akcí a praxe“ (Brodský, 2009, s. 96). Rozdíl mezi rozvojem a vzděláváním můžeme vidět na 

obrázku 2. 

 

  

 

 

Rozvoj 

Vzdělávání 

 

Učení (se) 

Zdroj: upraveno podle Hroník (2007, s. 31) 

Obrázek 2 - Rozdíl mezi učením, rozvojem a vzděláváním 
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Šikýř (2014, s. 125) poukazuje na to, že smyslem vzdělávání ve firmách je 

systematicky utvářet, prohlubovat a rozšiřovat schopnosti zaměstnanců. Jedná se konkrétně 

o tyto oblasti:  

 Zaškolování (adaptace, orientace) – při nástupu zaměstnance na nové 

pracovní místo probíhá osvojování nových znalostí a dovedností, které jsou 

potřebné pro vykonávání pracovní činnosti. Probíhá taktéž adaptace na nové 

pracovní prostředí, pracovní kolektiv, případně na novou organizaci a kulturu 

této organizace.  

 Doškolování (prohlubování kvalifikace) – prohlubování znalostí a 

dovedností pracovníka v souvislosti se změnou požadavků současného 

pracovního místa. Změna požadavků může být způsobena mnoha faktory, 

například změna technologie, nové požadavky trhnu, nové objevy v oboru 

apod. Koubek (2015, s. 256) uvádí, že „doškolování je považováno za 

významný nástroj zvyšování pracovního výkonu a prosperity organizace“, ale 

také za „nástroj zvyšující šance pracovníků na trhu práce uvnitř organizace 

i mino ni“.  

 Přeškolování (rekvalifikace, retraining) – osvojování nových znalostí a 

dovedností pro výkon jiné práce, než současné. Rekvalifikace je obvykle 

prováděna spíše v souvislosti se státními programy v rámci realizace politiky 

zaměstnanosti, některé formy rekvalifikace však využívají i organizace, 

například při obsazování pracovních míst z vnitřních zdrojů.  

 Rozvoj (rozšiřování kvalifikace) – osvojování nových schopností a 

dovedností, které jsou nad rámec současného pracovního místa. Slouží 

k vyšší uplatitelnosti pracovníka v organizaci či mimo ni.  

Vzdělávání zaměstnanců by mělo být vycházet ze strategie vzdělávání organizace a 

probíhat jako neustále se opakující cyklus. Tento cyklus popisuje Koubek (2015, s. 260) 

v následujícím schématu: 
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 Identifikace potřeby je zjištění určitého nesouladu mezi schopnostmi pracovníka, 

které má a mezi tím, jaké schopnosti jsou pro výkon jeho pracovní činnosti požadovány. 

Nesoulad můžeme zjistit v první řadě porovnáním dostupných informací o zaměstnanci 

(např. dosažené vzdělávání, praxe, absolvované školení, vzdělávací kurzy apod.) 

s porovnáním požadavků pracovního místa. Dalším způsobem zjištění potřeby vzdělávání je 

sledování pracovního výkonu zaměstnanců a zjišťování případných nedostatků, které by 

mohlo vzdělávání odstranit. Ke sledování pracovního výkonu může organizaci přispět 

pravidelné hodnocení pracovníků a jejich výkonu. Koubek (2015, s. 253) v souvislosti s tím 

upozorňuje na to, že „moderní koncepce řízení pracovního výkonu prohlubuje vazbu mezi 

pracovním výkonem a vzděláváním“. 

Plánování vzdělávání navazuje na předběžné plány vytvořenými v předešlých fázích, 

které jsou dále upřesňovány a specifikovány. Výstupem této fáze je plán vzdělávání, který 

podle Koubka (2015, s. 265) odpovídá na tyto otázky: 

 Jaké vzdělávání má být zabezpečeno (obsah)? 

 Komu? 

 Jakým způsobem? 

 Kým? 

 Kdy? 

 Kde? 

 Za jakou cenu a s jakými náklady? 

 Jak se budou hodnotit výsledky a účinnost? 

Identifikace potřeby vzdělávání 
pracovníků v organizaci 

Plánování vzdělávání 
Vyhodnocování výsledků vzdělávání 
a účinnosti vzdělávacích programů 

Realizace vzdělávacího procesu 

Zdroj: upraveno podle Kubek (2015, s. 260) 

Obrázek 3 - Cyklus systematického vzdělávání 
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Realizace vzdělávání je třetí fází v procesu a rozhodujícím úkolem je v této fázi 

určení metody vzdělávání. Hlavním rozdělením je rozdělení na metody vzdělávání na 

pracovišti a mimo pracoviště. Dle Šikýře (2014, s. 126) je hlavním rozdílem to, že při 

metodách na pracovišti probíhá vzdělávání během výkonu sjednané práce na běžném 

pracovišti a jedná se převážně o individuální aplikaci. Vzdělávání mimo pracoviště se 

aplikuje hromadně na více zaměstnanců a probíhá mimo běžné pracoviště, a to buď v přímo 

v organizaci, nebo mimo ni. Metody vzdělávání dle tohoto rozdělení jsou:  

Na pracovišti Mimo pracoviště 

 Instruktáž při výkonu práce 

 Asistování 

 Pověřování úkolem 

 Rotace práce 

 Koučing 

 Mentoring 

 

 Přednáška 

 Seminář 

 Demonstrativní  

 Případová studie 

 Outdoorové aktivity 

 

Zvláštní metodou, kterou lze uplatit jak na pracovišti, tak mimo ni, je e-learning, 

vzdělávání pomocí počítače či jiných elektronických médií. Využití této metody se stává 

trendem především proto, že počítače umožňují simulaci pracovního prostředí a 

nejrůznějších situací a vzdělávací program může obsahovat velké množství informací. E-

learningové kurzy nabízí možnost testů či úloh pro zjištění, zda byl učiněn požadovaný 

pokrok. Díky technologickému pokroku a dostupnosti počítačů, tabletů či chytrých telefonů, 

na kterých lze kurzy taktéž absolvovat, je tato metoda v praxi využívaná stále častěji.  

Vyhodnocování výsledků vzdělávání posuzuje, zda bylo v rámci vzdělávacího 

programu dosaženo požadovaných výsledků. Vyhodnotit vzdělávání je poměrně složité a to 

především z toho důvodu, že výstupy jsou obvykle těžko měřitelné a často se neprojevují 

okamžitě po ukončení programu, ale až s odstupem času. Často se navíc jedná spíše než o 

faktické a měřitelné výsledky (například odborné znalosti) spíše o určitou změnu chování 

zaměstnanců či o změnu přístupu. Vyhodnocení výsledků může být provedeno ihned po 

ukončení vzdělávání posouzením metod a jejich dodržení, poskytnutou odezvou od 

účastníků vzdělávání či zjištění míry osvojení nových znalostí a dovedností. V některých 

případech je možné míru nových znalostí zjistit formou závěrečných testů. V jiných 

případech je však třeba se na výsledky vzdělávání dívat z dlouhodobého hlediska, právě 
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proto, že výsledky se do práce zaměstnance nepromítají okamžitě. Nejlepším způsobem, 

který může vyhodnocování pomoci je pravidelné hodnocení zaměstnanců, kde můžeme 

pokroky daného zaměstnance vyhodnocovat s časovým odstupem.  

2.2 Hodnocení pracovníků 

Armstrong (2007, s. 416) definuje hodnocení pracovníků (pracovního výkonu) jako 

„formální posuzování a hodnocení pracovníků jejich manažery, obvykle při každoročním 

setkání za účelem hodnocení (hodnotícím rozhovoru)“. Důležitou otázkou je, kdo by měl 

hodnotit pracovní výkon. Koubek (2015, s. 216) říká, že „nejkompetentnější osobu pro 

hodnocení pracovníků je jeho bezprostřední nařízený. Ten také provádí závěrečné 

vyhodnocování všech podkladů hodnocení, ať už je pořizoval či předložil kdokoliv, dělá 

z nich závěry, vede hodnotící rozhovor a navrhuje a s pracovníkem projednává opatření 

vyplývající z hodnocení.“. Bezprostřední nadřízený zná náplň práce, pracovní podmínky a 

často i osobní zázemí pracovníka, což mu umožňuje nejlépe odhalit případné vlivy na 

pracovní výkon. Při hodnotícím rozhovoru projednává vedoucí pracovník s podřízeným 

úroveň dosažení dohodnutých pracovních a rozvojových cílů. Zaměstnanec má v průběhu 

rozhovoru možnost vyjádřit se k závěrům. Součástí hodnotícího rozhovoru je také vzájemná 

dohoda na krocích k zlepšení pracovního výkonu či odstranění zjištěných nedostatků. Cílem 

je současně i dosažení žádoucí motivace a vytvořená příznivých pracovních podmínek. 

Dle Hroníka (2006, s. 20) existují tři oblasti, které hodnocení zaměstnanců musí 

obsahovat, aby bylo efektivní. První oblastí jsou výstupy (výsledky), které se dají změřit. 

Druhou oblastí jsou vstupy, tedy to, co zaměstnanec do procesu dosažení cíle vloží. Třetí 

oblastí je proces, tedy to, jakým způsobem je cílů dosaženo, jaký postup zaměstnanec zvolil 

a jak se choval.  

„Výsledky formálního hodnocení pracovního výkonu zaměstnance za určité období 

slouží jednak k uzavření dohody o pracovním výkonu na další období, jednak k rozhodování 

manažera v dalších oblastech souvisejících s řízením pracovního výkonu zaměstnance 

(výběr, odměňování, vzdělávání a podobně)“ (Šikýř, 2014, s. 113). Hodnocení pracovního 

výkonu dle Šikýře odpovídá cyklu řízení pracovního výkonu tak, jak ho vidí Armstrong a 

jak jej zobrazuje na následujícím obrázku. Hodnocení je v rámci tohoto cyklu součástí řízení 

pracovního výkonu. 



 

 

18 

 

Halík (2008, s. 86) klade důraz na nutnost objektivního hodnocení zaměstnanců ze 

strany vedoucích pracovníků, a to především z toho důvodu, že správně použité hodnocení 

může být jedním z motivačních prvků a mělo by se stát odrazovým můstkem pro zvyšování 

platů a kariérní postup. Naopak upozorňuje i na úskalí hodnocení, pokud je prováděno 

špatně. V tomto případě pak dle něj může na zaměstnance špatně provedené hodnocení 

působit demotivačně. Šikýř (2014, s. 116) v souvislosti se právním hodnocením upozorňuje 

na to, že je nutné cílené projednávání negativ i pozitiv výkonu za uplynulé období. Hodnotící 

rozhovor obvykle začíná uznáním pozitiv. Otevřené a srozumitelné ocenění pozitivních 

výsledků pomáhá vyvolat a upevnit pocit významnosti, sounáležitosti a odpovědnosti. 

Teprve po zdůraznění pozitiv jsou projednány negativa. Před projednáváním negativ je třeba 

ověřit skutečné důvody pochybení zaměstnance – za jakých okolností k pochybení došlo. Je 

důležité dodržovat pravidlo, že nikdy nekritizujeme osobu zaměstnance, ale jeho pracovní 

výkon. Šikýř taktéž uvádí hlavní chyby, kterých se manažeři při hodnocení pracovního 

výkonu dopouštějí. Jsou jimi: 

 používání subjektivních kritérií hodnocení 

 využívání jen průměrných stupňů hodnocení 

 sklon s přílišné shovívavosti nebo přísnosti hodnocení 

 tendence hodnotit na základě výrazných pozitiv nebo negativ.  

Dle Mayerové a Růžičky (2000, s. 85) je při hodnocení pracovního výkonu důležité 

stanovit hodnotící kritéria. Hlavní pozornost by měla být věnována aspektům pracovního 

jednání a posuzování výsledků práce. Mezi hodnotící kritéria týkající se výkonosti člověka 

patří: kvalita a kvantita výkonu, úroveň odborných znalostí a dovedností, úroveň pracovní 

kázně a spolehlivosti, úroveň samostatnosti, kooperace, smyslu pro spolupráci, zvládání 

fyzického a psychického zatížení, práce bez nehod a mimořádných událostí, připravenost 

Dohody o pracovním 
výkonu a rozvoji 

Řízení pracovního 
výkonu během roku 

Zkoumání a posuzování 
pracovního výkonu 

Zdroj: upraveno podle Armstrong (2007,  s. 418) 

Obrázek 4 - Cyklus řízení pracovního výkonu 
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přijímat a nést riziko, zvládání změn, organizační schopnosti, vyjadřovací schopnosti, 

vystupování, přiměřená loajálnost vůči vedoucímu a organizaci.  

Do hodnocení ale vstupují i kritéria týkající se osobnosti pracovníka, která jsou 

významná v případě předpokladů pro získání vyšší funkce či výkon náročnější práce. Mezi 

tato kritéria patří: rozumová vyspělost, úroveň intelektu, celková životní zralost a 

vyrovnanost, morální profil, společenská aktivita, smysl pro osobní odpovědnost, 

charakterové vlastnosti z hlediska vztahu práci druhým lidem a k sobě, temperament, 

pracovní postoje a ochota, zájmové zaměření, rodinné a osobní zázemí, zdravotní stav. 

K posílení motivační funkce kontroly dle Urbana (2017, s. 62) slouží především:  

 Upozornění na to, že bude kontrola prováděna. 

 Stanovení dílčích kontrolních bodů, a to zejména v případě úkolů delších. 

 Zaznamenávání stanovených úkolů včetně termínů jejich dokončení před 

zraky osob, kterým byly zadány. 

 Stanovení jasných kritérií, podle kterých bude kontrola prováděna. 

V rámci motivačního působení kontroly je taktéž nutné odhadnout správný rozsah 

kontroly. Noví zaměstnanci zpravidla potřebují poskytovat hodnocení práce častěji, jelikož 

potřebují zpětnou vazbu a potvrzení, že novou práci provádějí dobře. Pokud se jim tato 

zpětná vazba nedostává, může je to vést k představě, že jejich práce není důležitá. 

Poskytováním zpětné vazby novým zaměstnancům taktéž může nadřízený snadněji odhalit 

případné nedostatky v adaptačním procesu a snížit tak případný negativní dopad na budoucí 

pracovní výkon. U zkušených zaměstnanců může naopak přílišná kontrola vést k pocitům 

frustrace.  

Pro hodnocení zaměstnanců existuje řada metod. Jedná se o „specifické postupy 

zkoumání a posuzování pracovního výkonu zaměstnanců v závislosti na povaze, požadavcích 

a podmínkách vykonávané práce“ (Šikýř, 2014, s. 113). Těmito metodami jsou například: 

 hodnocení podle dohodnutých cílů 

 hodnocení podle stanovených norem 

 hodnocení pomocí stupnice 

 hodnocení volným popisem 

 hodnocení metodou kritických případů 
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 hodnocení metodou AC/DC (assessment centre / development centre). 

Koubek (2015, s. 217) uvádí, kdo může hodnocení provádět: 

 hdnocení pracovníkem personálního útvaru 

 hodnocení nezávislým externím hodnotitelem 

 hodnocení zákazníky 

 hodnocení spolupracovníkem či skupinou spolupracovníků 

 sebehodnocení 

 týmové hodnocení 

 hodnocení ostatní veřejností. 

Snahou je hodnotit pracovníky co nejobjektivněji a nejkomplexněji. Tuto snahu 

odráží koncepce takzvané třistašedesátistupňové zpětné vazby (také označované 360 

stupňová zpětná vazba či v angličtině 360-DegreeFeedback). V této koncepci je uplatněno 

co nejvíce metod hodnocení od různých hodnotitelů. Zdroje zpětné vazby v tomto konceptu 

shrnuje následující obrázek.  

  

Bezprostřední 
podřízený 

Manažer 

Pracovník Kolegové 

Vnitřní zákazníci 

Vnější zákazníci 

Externí expert 

Personalista 

Manažer o stupeň 
vyšší 

Hlavní zdroje zpětné vazby 
Dodatečné zdroje zpětné vazby 

Zdroj: upraveno podle Koubek (2015, s. 218) 

Obrázek 5 - Rozšířené třistašedesátistupňové hodnocení pracovníků 
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2.3 Odměňování pracovníků 

Základním vyjádřením zhodnocení pracovních výsledků je finanční ohodnocení 

potažmo mzda. „Mzda je peněžní plnění, respektive plnění peněžité hodnoty, takzvaná 

naturální mzda, poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci“ (Šikýř, 2014, s. 117). 

V případě, že je zaměstnavatelem stát, územní samosprávný celek či příspěvková 

organizace, je zaměstnancům za vykonanou práci poskytován plat. Pokud je práce prováděna 

na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, dostává zaměstnanec 

takzvanou odměnu z dohody. Finanční ohodnocení je důležité nejen kvůli vyjádření hodnoty 

práce, ale především kvůli faktu, že na finanční prostředky jsou hlavní způsob zajištění 

životních potřeb zaměstnance. Každý zaměstnavatel má vlastní nastavení mzdového 

systému. Je na samotných zaměstnavatelích, aby nastavili vlastní strategii odměňování, která 

bude v souladu s potřebami firmy i zaměstnanci (tak, aby je motivovala k odvádění 

požadovaného pracovního výkonu). Při stanovení mzdové politiky se však musí řídit 

právními předpisy, především zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) či nařízením vlády (například nařízení týkající se minimální mzdy).  

Podle Mayerové a Růžičky (2000, s. 112) motivační účinek mzdy (či platu) na 

pracovníka závisí na:  

 výši mzdy 

 vztah ke mzdě jiných pracovníků organizace 

 složení mzdy (mzdových kritérií) 

 působení dalších stimulačních prostředků (viz kapitola 2.4). 

Mzda je předem sjednána ve smlouvě či ve vnitřním předpisu daným 

zaměstnavatelem a je splatná po vykonání práce. Pro stanovení mzdy využívají podniky 

různých mzdových forem, které odrážejí odlišné postupy a zásady při stanovení mzdy. Mezi 

nejčastěji používané mzdové formy podle Koubka (2015, s. 315) patří: 

 Časová mzda – zpravidla hodinová nebo měsíční mzda. Je dána určitým 

mzdovým tarifem a jedná se o základní formu využívanou pro odměňování 

zaměstnanců v hlavních, pomocných i řídících procesech. Kvůli zvýšení 

motivace je časová mzda často doplňována jinými druhy mzdových forem.  

 Úkolová mzda – je závislá na výkonu zaměstnance, který se posuzuje dle 

norem. Úkolová mzda motivuje zaměstnance k vyššímu výkonu, je však třeba 
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zajistit bezproblémový provoz pracoviště a současně dbát na to, aby 

zaměstnanci ve snaze dosažení co nejvyššího výdělku neporušovali pracovní 

postupy, nezhoršovala se kvalita práce a nedocházelo k nadměrnému 

fyzickému či psychickému vypětí zaměstnanců.  

 Provize – nejčastěji slouží jako doplňková forma odměňování využívaná 

především v obchodě či ve službách. Odvíjí se od množství prodaného zboží 

nebo poskytnutých služeb a může být určena procentem z obratu, zisku, tržeb 

apod. Někdy bývá určena i pevnou sazbou za jednotku prodeje. V případech, 

kdy je provize určená jako jediná forma mzdy, hrozí nespokojenost 

zaměstnanců z důvodu nejistoty a pracovního stresu.  

 Prémie – doplňková forma mzdy, která doplňuje časovou či úkolovou mzdu. 

Prémie jsou vypláceny jednorázově nebo pravidelně a jejich přidělování se 

obvykle řídí předem určenými pravidly pro výplatu prémií. Prémie lze členit 

na prémie za vyšší výkon, za kvalitu, za úsporu a za využití (optimální využití 

zdrojů či majetku). 

 Osobní ohodnocení – další z doplňkových mzdových forem, v tomto případě 

je poskytována manažerem na základě hodnocení zaměstnance.  

 Podíl na výsledcích hospodaření – doplňková mzdová forma, která je 

zaměstnancům poskytována v případě dosažení požadovaných výsledků 

hospodaření. Zaměstnanci obdrží určitý podíl na zisku, což má posít 

sounáležitost zaměstnanců s organizací a posílit motivaci k podávání 

pracovního výkonu.  

 Zaměstnanecké akcie – pobídková forma, určená buď pro manažery nebo 

pro všechny zaměstnance. Organizace po určitou dobu nabídne pracovníkům 

možnost koupi akcií. Výhodu pro pracovníky je možnost podíle se na 

úspěšnosti organizace či možnost příjmu s nižší sazbou zdanění. Pro 

organizaci je výhodou zájem zaměstnanců na prosperitě firmy, daňové 

výhody nebo snížení nebezpečí plynoucího z kolísání obchodu s akciemi.  

 Scanlonův systém – prémiování založené na prokazatelné úspoře nákladů 

práce s cílem stimulovat pracovníky k navrhování změn, které by mohly 

zvýšit produktivitu práce. Porovnává se produktivita práce před a po zavedení 

změn, přičemž kladný rozdíl mezi produktivitou je vložen do fondu prémií a 
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poté v určitém poměru (obvykle 75% ku 25%) rozdělen mezi pracovníky 

týmu, který změnu navrhl a organizaci. 

 Příplatky – povinné či nepovinné příplatky jsou doplňkem pro mzdu. 

Povinné příplatky jsou zakotveny v právních normách a jedná se například o 

příplatek za práci ve státní svátek, v sobotu a v neděli, za práci v noci, za práci 

ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci přesčas apod. 

Zaměstnavatel však může nad rámec povinných příplatků dobrovolně 

poskytovat i jiné příplatky. Obvykle se jedná o příplatek na dopravu do 

zaměstnání, na ubytování, oděv apod.  

 Ostatní výplaty – dodatečné zvýhodnění pro zaměstnance jako například 

vánoční příspěvek, příspěvek na dovolenou, 13. plat, příspěvek k pracovnímu 

nebo životnímu výročí apod.  

Mzda jako taková a mzdové formy však nejsou jedinou složkou celkové odměny za 

práci. Dalším způsobem, kterým zaměstnavatel zaměstnance odměňuje jsou zaměstnanecké 

výhody neboli zaměstnanecké benefity. Benefity nejsou obvykle přímo vázány k pracovním 

výsledkům. Jejich účel je poskytnout zaměstnancům služby či péči, které by přispěly k jejich 

vyšší spokojenosti. Z hlediska formy se jedná o dodatečná peněžitá plnění nebo plnění 

peněžité hodnoty. Urban (2017, s 145) třídí zaměstnanecké výhody do tří typů: 

 Výhody vztahující se k práci – tvoří součást pracovních podmínek. Mezi tyto 

výhody patří příspěvek na stravování, bezplatné občerstvení, nadstandartní 

pracovní volno (například studijní volno, delší dovolená, „krátké pátky“), 

vzdělávání a rozvoj (nad rámec standartního vzdělávání – například jazykové 

kurzy), příspěvek na dopravu apod.  

 Pracovní pomůcky sloužící i pro osobní potřebu – osobní automobil, pracovní 

notebook, mobilní telefon, služby operátorů, příspěvek na odívání, na bydlení 

apod.  

 Výhody osobní a sociální povahy – například nadstandartní zdravotní péče 

pro zaměstnance případně i jeho rodinné příslušníky, péče o děti (školka, 

dětské tábory), sportovní, rekreační a kulturní aktivity, finanční výpomoc, 

zvýhodněné úvěry, příspěvky na pojištění a připojištění, dárky a dárkové šeky 

při významných výročích, finanční či právní poradenství apod.  
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Armstrong všechny odměny shrnuje do tabulky, jejímž výstupem je takzvané 

celková odměna. Dle něj „všechny stránky odměny, zejména základní mzda či plat, 

zásluhová odměna, zaměstnanecké výhody a nepeněžní odměny, zahrnující vnitřní odměny, 

které přináší práce sama, jsou vzájemně provázány a zachází se s nimi jako s integrovaným 

a logickým celkem“ (Armstrong, 2007, s. 519). Celkové odměny jsou dle něj všechno, co 

může zaměstnavatel využít k tomu, aby jeho zaměstnanci zůstali motivováni a spokojeni. 

Celkovou odměnu tvoří takzvané transakční odměny, tedy hmotné a hmatatelné odměny, 

které se týkají odměn a zaměstnaneckých výhod. Druhou složkou jsou relační neboli 

vztahové odměny, což jsou odměny nehmotné jako vzdělávání, rozvoj, zkušenosti či 

pracovní zážitky.  

Tabulka 2 - Složky celkové odměny 

Transakční odměny 

Základní mzda / plat 
Celková hmotná 

odměna 
Celková odměna 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké výhody 

Relační (vztahové) 

odměny 

Vzdělávání a rozvoj Nepeněžní / 

vnitřní odměny Zkušenosti / zážitky z práce 

Zdroj: Armstrong (2007, s. 520) 

2.4 Motivace pracovníků 

Motivace je psychologický jev, který člověka provází v průběhu celého života, a to 

jak osobního, tak pracovního. „Slovo motivace pochází z latinského slova movere, což 

znamená hýbati, pohybovati.“ (Homola, 1972. s. 11). Motivace představuje něco, co nás 

vede, nutí hýbat se, vykonávat určitou činnost. Vykonaná činnost poté přináší uspokojení. 

„Motivace představuje soubor vnitřních hnacích sil člověka, které ho určitým směrem 

zaměřují, aktivizují, a vzniklou aktivitou udržují. Navenek se tyto síly projevují v podobě 

motivovaného jednání“ (Pauknerová a kol, 2012, s 171).  

Z pohledu podniku je pro nás důležitá motivace pracovního jednání, která je založená 

na principech obecné motivace a funguje na stejných principech. „Motivovat 

spolupracovníky znamená vytvořit u nich vnitřní zájem, ochotu a chuť se angažovat při 

plnění jim svěřených úkolů.“ (Blažek, 1999, s. 75). Pokud probíhá v organizaci správná a 

účinná motivace, podávají zaměstnanci lepší výkon a efektivněji pomáhají dosahovat cílů 

organizace. Své vlastní potřeby mají i sami zaměstnanci, a pokud se v práci necítí dobře 

(neuspokojuje jeho potřeby), pak z této práce odchází a hledají si nové zaměstnání. Při 
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nespokojenosti zaměstnanců může taktéž docházet k celkovému poklesu morálky a snížení 

výkonnosti takového pracovníka. 

Motivace tedy určitým způsobem vyjadřuje ochotu zaměstnanců vykonávat 

sjednanou práci. K podávání pracovního výkonu totiž nestačí pouze schopnosti člověka 

vykonávat práci, je taktéž nutné, aby byl zaměstnanec ochotný práci vykonávat. Tento fakt 

odráží i vzorek takzvané výkonové motivace a aspirace, který vyjadřuje vzájemnou závislost 

výkonu, schopností a motivace. Vzorec je následující: 

𝑉 = 𝑓 (𝑆 𝑥 𝑀) 

V tomto vzorci V představuje úroveň pracovního výkonu z hlediska kvantity i 

kvality, S jsou schopnosti pracovníka a M je jeho motivace. Ze vzorce vyplývá, že pokud 

bude motivace rovná nule, bude i pracovní výkon rovný nule a to i v případě, že bude mít 

pracovník dokonalé pracovní dovednosti a schopnosti.  

Armstrong (2007, s. 219) uvádí, že motivace má tři složky, a to: 

 Směr – co se osoba pokouší dělat 

 Úsilí – s jakou pílí se pokouší to dělat 

 Vytrvalost – jak dlouho se to pokouší dělat 

Motivace může mít dva prameny, vnitřní a vnější. Vnitřní motivace je taková, která 

vychází z osoby samotné. Jedná se o faktory, které si samy vytvářejí a které je ovlivňují 

k jednání, které pomůže dosáhnout jejich cílů. V případě faktorů, které se týkají vnitřní 

motivace, hovoříme o motivech. Vnitřní motivace je pokládána za silnější a dlouhodobější, 

jelikož je součástí jedince a není vnucená zvenčí. Druhým pramenem je vnější motivace, 

která přichází od okolí. Může se jednat o odměny nebo tresty. Faktory motivace, které 

přicházejí zvenčí, se nazývají stimuly.  

Urban (2012, s. 69) vidí jako základ motivace vztah „něco za něco“ a tvrdí, že „každý 

(náročnější) úkol by měl být spjat s určitou formou odměny, případně určitou hrozbou 

sankce. Je-li tento vztah porušen, pracovní motivace selhává nebo ztrácí svou sílu“. Mezi 

odměny a sankce nepatří jen peníze či jejich ztráta. Pro spokojenost zaměstnance je naopak 

velmi důležité využívat i nefinančních odměn, jako například ocenění, uznání, pochvala. 

Tyto odměny výrazně zvyšují sebehodnocení osoby, což může zvyšovat spokojenost 

zaměstnance a současně i jeho motivaci podávat požadovaný pracovní výkon.  
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K pochopení chování a jednání zaměstnanců a dosažení souladu mezi vnitřními 

motivy zaměstnanců a vnějšími stimuly organizace slouží teorie motivace. Jednou 

z nejznámějších teorií motivace je Maslowova teorie potřeb, která definuje pět hlavních 

kategorií potřeb společných pro všechny lidi.  Maslowova hierarchie potřeb je dle Šikýře 

(2014, s. 133) následující:  

1. Fyziologické potřeby – základní potřeby jako kyslík, potrava, spánek, 

oblečení apod.  

2. Potřeba jistoty a bezpečí – potřeba ochrany proti nebezpečí, zdraví, 

pravidelný příjem apod.  

3. Sociální potřeby – přátelství, láska, sounáležitost apod.  

4. Potřeba uznání – sebeúcta, touha po úspěchu, touha po respektu, uznání a 

pozornosti ostatních apod.  

5. Potřeba seberealizace – rozvoj schopností a dovedností, kariérní postup, 

životní úspěch apod.  

Maslow tvrdí, že je nutné uspokojovat nejdříve nižší potřeby. Při uspokojení nižší 

potřeby se stává dominantní potřeba vyššího stupně. Potřeba seberealizace však dle něj není 

uspokojena nikdy. Navíc dle Maslowa nižší potřeby stále existují, a i když jako motivátory 

dočasně usnou, lidé se k dříve uspokojeným potřebám soustavně vracejí. Z tohoto pohledu 

by měl tedy zaměstnavatel nejdříve naplňovat nižší potřeby jako příznivé pracovní prostředí, 

spravedlivé odměňování apod., aby mohl uspokojovat potřeby na vyšších úrovních jako 

odborný rozvoj, kariérní postup apod.  

Další teorií je Herzbergův dvoufaktorový model, uváděná taktéž jako dvoufaktorová 

motivačně-hygienická teorie pracovní motivace. Dle Herzberga působí na motivaci a 

pracovní spokojenost dvě odlišné skupiny podmínek, a to faktory vnější a vnitřní.  

1. Faktory vnější (hygienické faktory, disfaktory) – pokud mají hygienické 

faktory nepříznivý charakter, vyvolávají pracovní nespokojenost a na 

motivaci působí negativně, v případě příznivého charakteru však 

nevyvolávají pracovní nespokojenost, způsobují pouze to, že pracovníci 

nejsou nespokojeni (například pracovní podmínky, bezpečnost práce, jistota 

zaměstnání, poskytnutá odměna za práci apod.). 

2. Faktory vnitřní (motivátory, satifaktory) – pokud jsou motivátory nepříznivé, 

nevyvolávají nespokojenost, ale současně nemají pozitivní vliv na pracovní 
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motivaci. V případě příznivých motivátorů je pozitivně ovlivněna pracovní 

spokojenost a motivace. K motivátorům patří například uznání od vedoucích, 

odpovědnost za práci, možnost kariérního postupu. 

Z pohledu Herzbergovy motivačně-hygienické teorie by měl zaměstnavatel nejdříve 

usilovat o dosažení vhodných pracovních podmínek a zabránit tak případné nespokojenosti 

zaměstnanců. Teprve potom by se měl zaměřit na zvyšování motivace prostřednictvím výše 

zmíněných motivátorů.  

Často citovanou teorií je i McGregorova teorie X a Y, která je dle Pauknerové a kol. 

(2012, s. 177) však spíše populární než vědeckou teorií. Podle této teorie je optimální přístup 

k motivaci zaměstnanců závislý na očekávaném chování jeho nadřízeného. Teorie nabízí dva 

odlišné přístupy k řízení a stimulování zaměstnanců.  

1. Teorie X – vychází z předpokladu, že zaměstnanec má přirozeně negativní 

vztah k práci, pokud může, tak se práci vyhne. Průměrný člověk chce být dle 

teorie X veden, vyžaduje kontrolu, neprojevuje iniciativu a vyhýbá se 

odpovědnosti. K práci musí být zaměstnanec nucen, k řízení by měl být 

využíván direktivní styl založený na příkazech a zákazech. Stimulace 

vyžaduje finanční pohnutky, ale i hrozbu postihu.  

2. Teorie Y – předpokládá, že lidé hledají nezávislou práci, seberealizaci, 

tvořivou práci a zaměstnanec má přirozeně pozitivní vztah k práci. Průměrný 

člověk dle teorie Y je schopný nejen přijímat odpovědnost, ale dokonce ji i 

vyhledává, vyžaduje samostatnost a projevuje iniciativu. Zaměstnanec 

nemusí být do práce nucen, jelikož chce dostat příležitost, aby využil své 

schopnosti. V řízení je vyžadován převážně demokratický styl založený na 

dohodě. Zaměstnance v tomto případě motivují především nepeněžní formy 

odměny.  

V praxi tato teorie pro zaměstnavatele znamená, že musí přizpůsobit styl řízení 

konkrétní situaci a konkrétním zaměstnancům. Ze všech těchto teorií vychází několik 

pravidel. První a zásadní je fakt, že motivace je individuální. Každého zaměstnance je nutné 

motivovat jinými faktory, stejně tak je možné, že bude nutné využívat různé stimuly 

v různých pracovních úkolech. Mezi hlavní motivační faktory patří finanční odměna, potřeba 

sociální či odborné prestiž. Aby byli zaměstnanci motivováni k vykonání sjednané práce, 
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měl by jim zaměstnavatel poskytnout vhodnou pracovní náplň, příznivé podmínky a 

přátelské pracovní vztahy.  

3 Telemarketing 

Mobilní telefon se stal součástí každodenního života lidí v moderní společnosti. 

Vzhledem k možnosti rychlého získání informací díky mobilnímu telefonu je logické, že 

využití telefonu se odrazilo i v oblasti ochodu, konkrétně jako podpora prodeje formou 

zákaznických linek. Firmy tam využily možnosti rychlého a nenáročného způsobu získání 

informací prostřednictvím telefonu. Dle Českého statistického úřadu je v České republice 

podle průzkumu z roku 2017 pouze 0,9 % obyvatel, kteří nemají přístup k telefonu (ať už se 

jedná o mobilní telefon nebo pevnou linku).  

S rozvojem informačních technologií se call centra musela přizpůsobit dalším 

komunikačním kanálům. Kromě zvyšujícího se počtu domácností s telefonním připojením 

se zvyšuje i počet domácností s připojením k internetu. Podle předběžných údajů z roku 

2017 zveřejněných ve statistické ročence Českého statistického úřadu má připojení 

k internetu 78,8% jedinců ve věku 16 let a více. Postupem času se na call centrech začaly 

využívat kromě telefonního spojení i další kanály závislé na přístupu k internetu jako je e-

mailová komunikace nebo chatu v reálném čase. Moderní se stává i komunikace 

prostřednictvím sociálních sítí, kterou v některých případech můžou taktéž spravovat call 

centra. Některé společnosti nabízející software pro call centra do své nabídky taktéž zařazují 

možnost spojení prostřednictvím videohovoru. 

Telemarketing, jak již bylo výše uvedeno, je často využíván firmami pro poskytování 

informací. Většina firem má pro své klienty k dispozici zákaznické linky, na které se mohou 

klienti obrátit. Kromě soukromého sektoru této možnosti využívá i sektor veřejný, můžeme 

se tak setkat například s call centrem úřadu práce, české správy sociálního zabezpečení či 

call centrem pražských městských částí.  

Telemarketing dělíme na dva typy, a to pasivní telemarketing a aktivní telemarketing. 

Pasivní telemarketing, označovaný taktéž jako reaktivní nebo inbound, je založen 

zpracování příchozích hovorů, kdy operátoři vyčkávají na hovor od klienta, ve kterém řeší 

jeho požadavky a odpovídá na jeho otázky. K odchozímu volání dochází spíše výjimečně a 

spíše v rámci vyřešení klientského požadavku (například kontaktování klienta o průběhu 
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řešení pojistné události). Pasivního telemarketingu je využito zpravidla na nejrůznějších 

infolinkách k poskytování informací, řešení stížností, reklamací apod.  

Aktivní telemarketing, označovaný jako proaktivní či outbound naopak pracuje 

nejčastěji s odchozími hovory. Operátor aktivní linky kontaktuje zákazníky a provádí 

nabídku služeb a produktů. Cílem hovoru je nejčastěji právě nabídka služeb ať už formou 

prodeje či sjednání schůzky se zástupcem společnosti. Aktivní telemarketing je však 

využíván i pro průzkumy trhu, zjišťování potřeb a spokojenosti zákazníků nebo získávání 

zpětné vazby.  

3.1 Role call centra ve společnosti 

Hlavním úkolem call centra je vyřízení klientských požadavků. Jak uvádí Santlerová 

a kol. (2011, s. 19) ve své publikaci, „call centrum je jedním z nejdůležitějších 

komunikačních nástrojů se zákazníky“. Call centrum může být prvním kontaktem 

potenciálního zákazníka a často i jediným způsobem komunikace mezi zákazníkem 

společnosti a společností samotnou. Kvalita vyřízení klientského požadavku a kvalita služeb 

call centra tak ovlivňuje celkové vnímání společnosti jako takové. Kromě vyřízení 

požadavků je tak v souvislosti s tím dalším úkolem budování pozitivní image společnosti.  

Aby bylo call centrum efektivní, je nutné, aby vycházelo ze zákaznické strategie a 

bylo dobře začleněno do organizační struktury firmy. Současně je důležité zajistit jednotnou 

firemní kulturu celé společnosti. Operátoři by měly být vyškolení k dodržování firemních 

standardů a měly by být jasně a jednotně nastavené procesy zpracování klientských 

požadavků tak, aby nedocházelo k rozporuplným reakcím z různých míst. V rámci 

zlepšování služeb by měly být prováděny analýzy, aby mohl být proces komunikace se 

zákazníkem zlepšován, stejně jako služby či produkty poskytované firmou.  

Santlerová a kol. (2011, s. 23) uvádí rovněž parametry, dle kterých je hodnocen 

provoz call centra. Jedná se o celé řady kvantitativních a kvalitativních parametrů. Mezi 

kvantitativní parametry, které ovlivňují celkovou efektivitu call centra patří například: 

 počet zpracovaných požadavků 

 průměrná doba vyřízení požadavku 
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 využití pracovní doby (jak dlouhá je aktivní činnost jako například telefonní 

hovor, práce po hovoru či naopak neaktivní činnost jako přestávky a 

neproduktivní činnost) 

 úspěšnost provedených činností (počet sjednaných schůzek, nabídka 

navýšení příspěvku a další). 

Kvalitativní parametry slouží k posouzení úrovně kvality poskytovaných služeb a k 

identifikaci slabých míst. Kvalitativním parametrem může být například 

 úroveň komunikace  

 efektivní využívání prodejních záležitostí (cross-selling, up-selling),  

 odborné znalosti. 

V souvislosti s kvantitativními parametry se k hodnocení provozu call centra velmi 

často využívá takzvaný service level (zkratka SLA z anglického Service-level agreement). 

Service level je společností Talkdesk, která poskytuje platformy pro call centra, definován 

jako procentní podíl volaných hovorů v rámci předem stanoveného časového limitu 

časového cíle (Talkdesk, 2014). Může být měřeno v jakémkoli časovém období (1 hodina, 

1 den nebo 1 týden) a pro každého agenta, tým nebo společnost jako celek. 

3.2 Druhy call center 

Nejčastějším rozdělením call center je rozdělení podle toho, zda je přímou součástí 

organizace nebo zda je jeho správa předána prostřednictvím outsourcingu jiné společnosti. 

Podle toho rozdělujeme call centra na interní a externí.  

Interní call centrum je organizační součástí samotné firmy, pro kterou je zřízeno. 

Zřizuje ho právě vlastnická firma a zaměstnanci call centra jsou zaměstnanci této firmy. 

Výhodou interního call centra může být loajalita zaměstnanců call centra k firmě, rychlost 

přenosu informací nebo možnost v případě nutnosti vyškolit operátory. Za výhodu se dá 

považovat i to, že informace ohledně produktů a procesů zůstávají uvnitř firmy. Hlavní 

nevýhodou bývá technická náročnost pro zřízení call centra. 

Externí call centrum je takové call centrum, které není provozováno vlastnickou 

firmou, ale specializovanou telemarketingovou agenturou. V tomto případě se jedná o 

využití vnějších zdrojů formou outsourcingu. Hlavním důvodem pro výběr externí varianty 

call centra je především snížení nákladů. Jak upozorňuje Santlerová, k outsourcingu call 
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center dochází v asijských státech, ve kterých využívají služby externích call center vyspělé 

státy jako USA či Velká Británie. Výhody pak získávají obě strany, přičemž „bohaté“ státy 

získávají konkurenční výhodu díky radikálnímu snížení nákladů. Výhoda pro asijské státy 

pak spočívá v rozvoji chudých regionů, které se díky poskytování telefonických služeb 

mohou stát prosperující a mohou si vybudovat technologicky vyspělou základnu 

(Sandlerová a kol., 2011, s. 27). Při využití externího centra je důležité, aby byla zachována 

kvalita služeb. Zákazník by vůbec neměl poznat, že hovoří s někým, kdo není zaměstnancem 

společnosti, pro kterou volané call centrum pracuje.  

3.3 Personální složení call centra 

Struktura call centra se liší v závislosti na jeho velikosti. Obecně lze ale říci, že 

pracovníky call centra můžeme rozdělit do 3 kategorií a to konkrétně telefonní operátoři, 

střední management (teamleadeři, supervizoři, vedoucí týmu) a vedení call centra (ředitel, 

manažer, vedoucí). Role a kompetence jednotlivých pracovníků v závislosti na tomto 

rozdělení ukazuje tabulka 3.  

Tabulka 3 - Role a kompetence jednotlivých pracovních pozic v call centru 

 Role Kompetence 

Operátoři Poskytovat kvalitní službu zákazníkům 
Hard skills, soft skills, 

orientace na výkon 

Supervizoři, 

teamleadeři 
Zajisti, aby tým podal požadovaný výkon 

Komunikace, hodnocení, 

tréning a pomoc  

Manažeři 
Řídit s přiměřeným nadhledem průběh 

změn v závislosti na změnách prostředí 

Řízení výkonových 

parametrů CC jako celku 

Zdroj: upraveno podle Santlerová a kol. (2011, s. 33) 

 

První kategorií je pověstná pozice call centra a to telefonní operátor, taktéž 

označovaný jako specialista call centra. Jak již bylo uvedeno, operátor je první (a někdy 

jediný) pracovník společnosti, se kterým klient komunikuje. Úkolem operátora je vyřízení 

požadavku klienta. Dle tabulky 3 jsou kompetence operátora: 

 Hard skills – odborné znalosti o firmě, produktech, procesech ve firmě 

 Soft skills – sociální kompetence (například empatie) a komunikační 

dovednosti 
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 Orientace na výkon – vyřízení co největšího počtu požadavků. 

Dalším stupněm v hierarchii personálního složení call centra jsou pracovníci 

středního managementu. Jedná se vedoucí týmu, kteří jsou v různých společnostech 

nazývaní teamleadeři či supervizoři. Výklad slova supervize dle Baštecké, Čermýkové a 

Kinkora vyplývá již z jeho etymologie, kdy se jedná o složení dvou latinských slov, a to 

konkrétně: „super (nahoře, navrchu, shora) a visus (vidění, hledění, pohled), výsledně jde 

tedy o nadhled či dohled neboli různé podoby vidění shora“ (Baštecká, Čermýková, 

Kinkora, 2016, s. 99). Supervize je tedy odborná činnost, při níž dochází k pozorování 

takzvaného supervizora nad supervidovanými – jednotlivcem či týmem. Supervize dle nich 

tyto funkce: 

 Vzdělávací (formativní) – zaměřena na rozvoj způsobilostí pracovníka a 

týmu 

 Řídicí (normativní) – dodržování firemních zásad, postupů, standardů a 

norem, zvyšování oddanosti k organizaci 

 Podpůrnou (restorativní) – pomoc supervidovaným se zvládáním pracovní 

zátěže. 

V případě call centra je úkolem supervizora sledovat kvalitu hovorů, správnost 

postupu řešení požadavku, poskytování zpětné vazby a podpora operátorů při řešení 

složitých požadavků. Hlavním úkolem supervizora z pohledu zaměstnavatele je zajištění 

plynulého provozu call centra. Supervizor současně zodpovídá za plánování směn operátorů 

v závislosti na predikovaném provozu.  

Posledním a nejvyšším stupněm je vedení call centra (vedoucí call centra, manažer 

call centra, ředitel call centra). Manažer musí mít celkový přehled o chodu call centra, musí 

neustále sledovat měnící se požadavky klientů a firmy a pružně na ně reagovat. Hlavní 

z požadavků na vedoucího pracovníka call centra je schopnost vedení týmu, motivační 

dovednosti a zkušenosti s řízením projektů.  
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4 Odposlech telefonních hovorů  

Nahrávání hovorů je v dnešní době běžnou praxí na většině call center, ať už 

externích či interních. Při hovoru do společností je obvykle klient upozorněn, že hovor je 

monitorován „za účelem zkvalitnění služeb“. Informace je poskytnuta buď samotným 

operátorem, nebo automatickou nahrávkou před přesměrováním na operátora. Společnosti, 

které hovory nahrávají, se však musejí řídit platnou legislativou. Vzhledem rozvoji 

komunikačních technologií se legislativa týkající se záznamu hovoru zpřísňuje. Následující 

kapitola se bude věnovat právě legislativě, která monitoring hovorů reguluje a různými 

právními úpravami, které s hovory na call centrech souvisí.  

4.1 Zákony vztahující se na odposlech hovorů 

Právo na ochranu soukromí vychází v první řadě z Listiny základních práv a svobod. 

V článku 7 odstavce 1 Listiny je zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Podle 

článku 10 odstavce 1 Listiny „má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, 

čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ (Listina základních práv a svobod, článek 10). 

Listina taktéž zmiňuje právo na nezasahování do soukromého a rodinného života, ochranu 

před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních 

údajů. Při zaznamenávání hovorů v call centrech ke zpracování osobních údajů dochází. Dle 

§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. se zpracováváním osobních údajů rozumí zejména 

„shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, 

vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo 

kombinování, blokování a likvidace“. Současně tento zákon dle písmene a) uvádí, že osobní 

údaj je „jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů 

se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze na jeho základě jednoho či více osobních 

údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke 

zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních 

prostředků“. Vzhledem k tomu, že hovor je nahráván pomocí speciálního software formou 

zvukového záznamu (a případně dále využíván), jedná se o zpracovávání osobních údajů a 

je nutné dodržovat zásady, které nám zákon nařizuje. Společnost, která hovor nahrává je 

tímto zákonem dle odstavce j) vedena jako správce a je povinna dodržet veškeré povinnosti 

stanovené zákonem č. 101/2000 Sb. Správce je vždy povinen stanovit účel, za jakým 

telefonický rozhovor nahrává a k čemu mají nahrávky hovoru sloužit. Pokud zpracování 

osobních údajů probíhá za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb, musí subjekt 
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(klient, vlastník osobních údajů) se zpracováním souhlasit. Pokud ke zpracování osobních 

údajů dochází za účelem uzavření a plnění smlouvy, souhlas není třeba. Dle § 5 odst. 2 

zákona č. 101/2000 Sb., lze zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže 

je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání 

o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů.  

Zákonem je určená i doba, po kterou je správce oprávněn osobní údaje uchovávat. 

Dobu uchování stanovuje § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., na dobu, která je 

„nezbytná k účelu jejich zpracování“. Pro účely statistické, vědecké a účely archivnictví 

mohou být tyto údaje uchovávány déle, ale je třeba dbát na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Doba uchovávání se taktéž 

liší, pokud k dalšímu zpracovávání existuje jiný právní titul, například již zmíněné plnění 

smlouvy dle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.  

Osobní údaje můžeme dle § 4 zákona č.101/2000 Sb. dělit na: 

 Reálné – spojené s reálnou fyzickou sobou 

 Anonymní  

o Úplně anonymní - subjekt údajů nelze určit – například anonymní 

dotazníky, kdy osoba nevyplní identifikační údaje  

o Částečně anonymní - subjekt údajů lze určit za určitých podmínek – 

například ve zdravotnictví  

 Identifikační – údaje, na základě kterých se dá identifikovat subjekt údajů – 

rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště apod.  

 Adresní – trvalá a kontaktní adresa 

 Popisné – údaje, které vytváří komplexní obraz fyzické osoby 

 Citlivé – údaje, které mohou vést k diskriminaci – etnický původ, národnost, 

náboženství, členství v organizací, politické postoje, zdravotní stav apod.  

Nahrávání telefonických hovorů má poté dopad i na zaměstnance firmy, která hovory 

monitoruje. V souvislosti s monitoringem hovorů jsou monitorováni i zaměstnanci, kteří 

s klienty hovoří. Kontrola práce je v tomto případě legitimní z předpisu zákona § 302 

zákoníku práce, který ukládá vedoucím zaměstnancům mimo jiné kontrolovat práci 

zaměstnanců. Podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je možné provádět 

zpracování osobních údajů zaměstnanců za účelem zvyšování kvality služeb bez jejich 
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souhlasu. Takové zpracování však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu 

jeho soukromého a osobního života. Soukromí zaměstnance řeší i zákoník práce v § 316, 

kde je řečeno, že „zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní 

povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve 

společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo 

skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické 

pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci“. Pokud však závažný 

důvod existuje (například právě plnění smlouvy), dává zákon zaměstnavateli oprávnění 

k využití kontrolních mechanismů. Zaměstnance však musí o rozsahu kontroly a způsobu 

jejího provádění informovat.  

4.2 GDPR 

Zkratka GDPR pochází z anglického General Data Protection Regulation, do češtiny 

překládané jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o nařízení Evropské 

unie schválené 27. dubna 206, které vešlo v platnost 25. května 2018. Celý název nařízení 

je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nařízení 

stanovuje podmínky pro zpracování údajů napříč zeměmi EU a přináší tak osobám 

z členských států Evropské unie výrazné zvýšení ochrany osobních údajů a zpřísňuje 

pravidla pro organizace, která osobní data zpracovávají. GDPR klade systematicky důraz na 

vymahatelnost práv osob a povinností správců, za nedodržení ochrany osobních údajů jim 

mohou být vystaveny vysoké pokuty.  

GDPR je nadřízený ostatním zákonům o ochraně osobních údajů a Ministerstvo 

vnitra České republiky dodává, že „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je přímo 

použitelné, tedy má přímé účinky na území České republiky a nemusí být do českého 

právního řádu převedeno zákonem. Aktuálně je v legislativním procesu nový zákon o 

zpracování osobních údajů, který v dílčích ohledech adaptuje právní řád České republiky na 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoví některé výjimky, které 

umožňuje nařízení.“ (Ochrana osobních údajů: Legislativa, Ministerstvo vnitra České 

republiky, 2018). 
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Praktická část 
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Vzhledem ke komplexnímu pohledu na monitoring a jeho využívání budu v praktické 

části využívat kombinace několika metod. Použité metody se liší v závislosti na počtu 

respondentů i povaze zkoumaného jevu.  

V části zabývající se představením vybrané společnosti, popisu náplně práce 

operátora a fungováním call center bylo využito především analýzy interních dokumentů 

poskytnutých vedoucími pracovníky call centra. Tyto dokumenty byly doplněny volně 

dostupnými dokumenty, ke kterým mají přístup zaměstnanci call centra prostřednictvím 

vnitřního intranetu či systémů přímo určenému pro call centrum. Některé informace byly 

čerpány ze statistických ročenek Českého statistického úřadu. Jako další zdroj byly využity 

i inzeráty zveřejněné Firmou X na pracovních portálech a v neposlední řadě osobní 

zkušenosti. V kapitole zabývající se systémy využívanými pro monitoring hovorů byla opět 

využita metoda analýzy. V tomto případě se jednalo o vnitřní dokumenty poskytnuté IT 

oddělením Firmy X. 

Pro zjištění pohledu supervizorů vybraného call centra jsem zvolila metodu 

polostrukturovaného rozhovor se všemi supervizory call centra. Pohled operátorů jsem 

naopak zkoumala prostřednictvím dotazníkového šetření. Důvody výběru těchto metod a 

jejich průběh je popsán v příslušných kapitolách společně s výstupy šetření. V rámci 

zachování anonymity byly všem respondentům i zaměstnancům, přiřazeny náhradní jména. 

U supervizorů jsou to náhradní jména Radka, Pavel a Dita. 

5 Představení firmy 

Praktickou část diplomové páce jsem realizovala společnosti, která má své vlastní 

call centrum. Tato společnost si nepřeje být jmenována, proto bude v rámci zachování 

integrity označována jako Firma X. Firma X nabízí služby v oblasti pojišťovnictví. Klientům 

tato společnost nabízí produkty životního pojištění a penzijního připojištění, investice 

prostřednictvím podílových fondů a možnost sjednání neživotního pojištění (pojištění 

majetku, odpovědnosti, cestovní připojištění apod.). Jedná se o nadnárodní společnost, která 

své produkty v České republice nabízí od 90. let 20. století. Pojišťovna se dlouhodobě 

objevuje na předních příčkách v žebříčcích hodnocení (například Czech Superbrands, 

Finparáda). Posledním úspěchem Firmy X je ocenění v rámci průzkumu Hospodářských 

novin. Generální ředitel Firmy X v návaznosti na tento úspěch upozornil, že na prestižní 

ocenění dosáhnou jen pojišťovny schopné nabídnout svým klientům produkty a služby 
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vysoké kvality spolu se srozumitelnou komunikací a klientským servisem. Kromě toho, že 

musí pojišťovny prokázat zdravé výsledky hospodaření, které zaručují stabilitu a 

dlouhodobou udržitelnost, upozorňuje i na nutnost věnovat se kvalitní péči o zákazníka. 

Právě v průzkumu Hospodářských novin probíhala četná mystery testování (shopping, 

calling, mailing), která právě kvalitu služeb v rámci péče o zákazníka ověřovala.  

Firma X se snaží o to, aby si byl klient vědom toho, proč si má vybraný produkt 

sjednávat. Snaží se o zvyšování informovanosti o produktech penzijního a životního 

pojištění nejen v rámci svých klientů, ale i mezi širokou veřejnosti či zaměstnavateli. Provádí 

průzkumy, jejichž výsledky zveřejňuje na svých webových stránkách. Pro zvyšování 

informovanosti a finanční gramotnosti využívá i velmi přívětivé formy blogu, na kterém jsou 

zveřejňovány poučné články či videa.   

Firma X se zaměřuje na přístup ke klientovi prostřednictvím poboček rozmístěných 

po celé České republice, sítí poradců a spoluprací s makléřskými společnostmi. Klientům je 

k dispozici taktéž servisní portál a v neposlední řadě interní call centrum. Na call centrum 

Firmy X se mohou klienti obrátit telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu. V době, 

kdy byl prováděn průzkum k této diplomové práci, bylo v call centru Firmy X zaměstnáno 

22 operátorů pasivní linky.  

6 Fungování call center v ČR 

V České republice se podle Santlerové (2011, s. 14) objevují první agentury 

poskytující profesionální marketingové služby v období mezi roky 1993 a 1994 jako 

doplňková aktivita k jinému marketingové činnosti a o první call centru hovoříme 

v souvislosti s prvním systémovým řešením kolem roku 1996. Rozvoj call center je také 

spojován se vznikem linky 0800, často označovanou taktéž jako zelená linka. Jedná se o 

bezplatnou linku, kdy veškeré náklady na hovorné platí volaný. Linka 800 se tak řadí mezi 

takzvané barevné linky. Další barevnou linkou je bílá linka, kdy hovor hradí volající dle 

svého tarifu a modrá linka, kde se náklady rozpočítávají mezi obě strany – volajícího i 

volaného. Jak uvádí společnost Daktela na jejích webových stánkách, barevné linky mohou 

být důležitou součástí image firmy a sloužit částečně i jako marketingový nástroj (Daktela, 

2018). Velmi často se společnosti snaží, aby bylo číslo barevné linky co nejlépe 

zapamatovatelné. Zelenou linku v mnoha případech využívají instituce typu bank a 

pojišťoven pro klientský servis. 
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Pro porovnáním mezi konkurenčními call centry se Firma X zapojila do 

benchmarketingového průzkumu. V rámci mé diplomové práce mi vedoucí call centra 

poskytla informace o výsledcích, které z průzkumu vyplynuly. Tohoto průzkumu se celkem 

zúčastnilo 21 společností, převážná většina těchto společností jsou přímí konkurenti, tedy 

call centra pojišťoven. Další část tvořila call centra bankovních společností a také call centra 

velkých energetických společností. Do průzkumu bylo zapojeno celkem 2273 operátorů.  

Všechna call centra zapojená v průzkumu uvádí, že veškeré příchozí hovory v jejich 

call centru jsou monitorovány. Je však třeba upozornit na to, že monitoring hovorů je nařízen 

Českou národní bankou a to po dobu 10 let. Za nedodržování tohoto zákona může Česká 

národní banka udělit pokutu. Některé společnosti současně kromě hovoru nahrávají i záznam 

obrazovky operátora. Jedná se celkem o  36% společností zapojených do průzkumu. Záznam 

obrazovky poté může sloužit nadřízeným pro řízení výkonu obdobně, jako záznam hovorů.  

Speciální software pro e-mailovou komunikaci využívá 63% společností. Přestože se 

toto číslo jeví jako relativně vysoké, supervizor Firmy X jej považuje za nízké. Software pro 

e-mailovou komunikaci považuje za velmi důležitý, a to především pro plynulý provoz call 

centra. Speciální software totiž umožnuje automatické přidělování e-mailů mezi operátory. 

Supervizor je poté zbaven nutnosti e-maily ručně přiřazovat a díky tomu má možnost se 

věnovat jiným úkolům. Software současně může filtrovat e-mailové dotazy podle různých 

kritérií (např. ve Firmě X podle toho, zda se jedná o dotaz na penzijní připojištění nebo 

životní pojištění). Další zajímavou možností je i to, že pokud klient na e-mail odpoví, přijde 

e-mail stejnému operátorovi, který s klientem již komunikoval (pokud je operátor 

k dispozici). Klientovi tak neodpovídají různí operátoři, což je pro klienta příjemnější, ale 

současně dochází i k šetření času při vyřizování požadavku, jelikož operátor se již v situaci 

orientuje a nemusí celou komunikaci procházet od počátku. V případě opakovaného dotazu 

také software zajišťuje prioritní přiřazení tak, aby komunikace probíhala co nejrychleji. E-

mailové požadavky jsou sice vyřizovány ideálně do 1 pracovního dne, ovšem v období 

zhoršeného provozu (jako např. období daní) se tato doba prodlužuje a při opakovaném 

dotazu klienta by se komunikace mohla protáhnout třeba i na týden, což je nežádoucí.  

Zajímavým údajem je počet společností, které využívají speciální systému pro 

analýzu hlasu. Jedná se o sofistikované systémy, které dokáží vyhledat hovory na základě 

předem určených kritérií – vysoká hladina emocí, určitá slova použitá v hovoru, skákání do 

řeči či potenciál prodeje v hovoru. Některé systémy můžou pracovat v reálném čase a 
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operátora informovat například pomocí vyskakovacího okna. Toto okno může upozornit 

například právě na potenciál prodeje, pokud se klient zmíní třeba o změně jeho životní 

situace. Zároveň ale může odhalit i to, že klient začíná být naštvaný a může operátora varovat 

a nabídnout mu způsob, jak emoce klienta zvládat. Supervizor Firmy X vidí výhody tohoto 

systému spíše pro zpětnou vazbu, kdy je možné se soustředit na zlepšení těchto schopností 

u operátorů, spíše než jako funkci kontroly a nápovědy. Firma X tento systém nevyužívá, 

jeho potenciál by však v případě zavedení viděla právě v použití při zpětných vazbách. 

V současné chvíli využívá systém analýzy hlasu 19 % ze zúčastněných společností a dalších 

29 % uvádí, že by je využívat chtělo.  

V rámci zlepšování technologií a rozšiřování videohovorů v soukromém životě i 

pracovním (například videoporady) se spekulovalo o rozšíření videohovorů i na call centra. 

Tento trend se však do fungování call center neodrazil a videohovory používá pouze 10% 

společností z průzkumu. Stejně tak nevyšla prognóza toho, že se klienti budou na call centra 

obracet více formou e-mailů než hlasových hovorů. Průzkum ukazuje, že celých 82% 

pracnosti tvoří právě hovory. Počet příchozích e-mailů se sice mírně zvedá, ale ne v takové 

míře, aby přesáhly obvyklou formu hlasového hovoru, která stále v call centrech převládá. 

E-mailové požadavky konkrétně tvoří 17 % pracnosti a je trendem požadavek od klienta 

zaslaný e-maile vyřešit do 24 hodin. Rychlost řešení se však v průzkumu liší u bankovních 

společností, kde jsou odpovědi rychlejší. Rozdíl je daný typem produktu – otázky zasílané 

do pojišťoven jsou obvykle dlouhodobé záležitosti, zatímco otázky do bankovních 

společností bývají urgentnější a vyžadují rychlejší řešení (např. špatně odeslaná platba, 

blokace účtu apod.). Dalším předpokládaným trendem je využití sociálních sítí pro 

komunikaci s call centrem. Dle průzkumu tvoří sociální sítě velmi malou část pracnosti, 

konkrétně 0,43 % z počtu hovorů. Nejčastější formou, kterou klienti využívají je chat. Jeden 

operátor pak zvládne vyřizovat až 3 chaty zároveň.  

Operátor call centra využívá 6 a více aplikací, aby mohl vyřešit požadavek klienta. 

Ve Firmě X používá plně vyškolený operátor minimálně 12 aplikací. Aplikacemi sloužícím 

monitoringu hovorů se zabývá kapitola 9.  

Průměrný operátor call centra má nejvyšší dosažené vzdělání maturitní a průměrný 

věk 31,7 let. Průměrný věk operátorů se postupně zvedá, v minulosti v call centrech 

pracovali převážně mladí lidé – studenti či absolventi. Jeden tým obsahuje v průměru 13 

operátorů. Zajímavým údajem je pak generové rozložení – 78 % operátorů jsou ženy. Na 
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jednoho operátora v průměru připadá 13000 klientů firmy. Největším problémem v call 

centrech je stále vysoká fluktuace.  

Operátoři je vyškolen průměrně za 27 dní. Další rozvoj operátorů pak tvoří průměrně 

37 hodin z roku a dostávají 1,9 hodin zpětné vazby. Ve Firmě X je však důraz na zpětnou 

vazbu mnohem větší, pracovním na hlavním úvazku má 2 zpětné vazby měsíčně (celkem 2 

hodiny) a zpětné vazby formou online náslechu či ad hoc zpětné vazby. Alespoň 1 zpětnou 

vazbu měsíčně má celkem 52 % procent společností v průzkumu. Operátorům je k dispozici 

metodik, přičemž 1 metodik je k dispozici pro průměrně 37 pracovníků call centra. Dalším 

důležitým pracovníkem je analytik, na 1 analytika připadá 61 lidí. Analytik v call centru 

vypracovává nejrůznější reporty a analýzy, pomáhá predikovat provoz dle historických 

údajů a předává tak doporučení na obsazení směn či směny rovnou plánuje. Alarmujícím 

údajem je fakt, že 10 % ze společností z průzkumu nemá vůbec žádné školení. Externích 

společností pro školení využívá 5 z 21 tázaných společností.  

Průzkum se věnoval i takzvanému IVR (z anglického Interactive voice response 

neboli interaktivní hlasová odezva). IVR je systém často využívaný právě v telekomunikaci, 

který pomáhá třídit dotazy volajících pomocí základních dotazů. V minulosti byl trend 

klienty co nejvíce „protřídit“ pomocí několika úrovní dotazů. Na zákaznických linkách pak 

mohlo trvat i několik minut, než se klient spojil s operátorem a musel se k hovoru „proklikat“ 

pomocí číslic přiřazeným k jednotlivým službám. V současnosti je však trend opačný a linky 

se snaží IVR zkracovat tak, aby byl klient co nejdříve přepojen na operátora. Ve Firmě X 

tak existuje pouze jedna úroveň, kdy si klient vybírá, zda jeho dotaz směřuje na penziijní 

připojištění, životní pojištění nebo v určitou část roku na otázky týkající se daní. Tento 

systém pomáhá urychlovat vyřízení požadavku, jelikož při vstupním školení jsou operátoři 

nejdříve vyškoleni na produkt penzijního připojištění a teprve poté absolvují školení na 

životní pojištění. Systém IVR pomáhá eliminovat případy, kdy by nevyškolený operátor 

musel klienta přepojovat vyškolenému kolegovi a prodlužovat tak čas, který klient řešením 

jeho požadavku stráví.  

Přestože call centra nejsou obecně vnímána za příliš atraktivní, spokojenost klientů 

s call centrem Firmy X je 73 %. Tímto se Firma X v průzkumu dostala na druhé místo. Na 

druhém místě je i v údaji, který ukazuje na spokojenost zaměstnanců. Dle průzkumu je 

spokojenost zaměstnanců s 92 %. Nejvíce zaměstnanci oceňují dobré vztahy v týmu (82 %), 

vztahy se šéfem (67 %) a pracovní prostředí (55 %). Nespokojenost naopak pramení 
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především z nízkého finančního ohodnocení (56 %). Dalšími důvody nespokojenosti jsou 

provozní systémy (37 %). Operátoři, jak již bylo zmíněno, pracují s mnoha aplikacemi. 

Operátor musí mezi aplikacemi plynule přepínat, rychle reagovat na zobrazené údaje, často 

pracuje se zastaralými systémy nebo musí pro práci využívat různé klávesové zkratky, které 

si musí pamatovat. Dalším důvodem nespokojenosti je množství práce (26 %). Call centrum 

Firmy X často vypomáhá různým oddělením v případě, že je potřeba se spojit s klientem a 

dořešit některé záležitosti. Kromě obvyklé práce jsou operátorům přidělovány další 

nadstandartní úkony. Popisu práce operátora a těmto nadstandartním úkonům se budu 

věnovat v následující kapitole. 

7 Práce operátora Firmy X 

Náplní práce operátora je poskytování proaktivního a proklientského servisu s cílem 

vyřídit požadavek klienta. Úkolem operátora je poskytovat správné a přesné informace v co 

nejkratší době. K dosažení tohoto cíle je nutná aktivní komunikace, lidský a proklientský 

přístup. Operátor se ale musí řídit vnitřními směrnicemi a dodržovat nařízené postupy. 

Součástí pracovní náplně je taktéž administrativa související se zpracováním požadavku 

klienta. Většinou se jedná o komunikaci s dalšími odděleními společnostmi jako například 

finanční oddělení, oddělení výpovědí či stížností. V rámci komunikace s klienty zároveň 

operátor získává zpětnou vazbu od klientů a jeho úkolem je tyto podměty zaznamenávat a 

předávat na příslušná oddělení. Operátor zároveň uskutečňuje prodejní aktivity jako 

například nabídka připojištění, sjednání nové smlouvy, navýšení příspěvku penzijního 

připojištění. V rámci nabídek má operátor možnost zažádat o sjednání informační schůzky 

s finančním poradcem. Specifickým úkolem jsou pak zvláštní aktivity, které nejsou primárně 

spojené s požadavky klientů, ale jsou potřebné pro call centrum nebo pro společnost. Tyto 

podpůrné aktivity jsou označovány jako back office (na rozdíl od stěžejních aktivit zvaných 

front office). Jedná se například o zpracovávání zpětných vazeb na operátory, spojování 

s klientem v rámci vyřízení požadavků ostatních oddělení, pomoc se zpracováním 

dokumentů a další.  

Náplní operátora aktivní linky (často označované jako outbound) je kontaktování 

klientů společnosti s nabídkou služeb a produktů. U operátorů pasivní linky tedy převládají 

odchozí hovory. Kromě nabídky služeb se operátoři aktivní linky zaměřují na telefonické 

uzavírání smluv či sjednávání schůzek prostřednictvím speciálních systémů. Outboundový 

tým Firmy X je taktéž zapojován do takzvaných „kampaní“, které mají za úkol informovat 



 

 

43 

 

klienty o nabídce produktů či výhodných nabídkách. Operátor aktivní linky je tedy v této 

společnosti součástí prodejního kanálu. U operátorů pasivní linky naopak převládají příchozí 

hovory, tedy hovory směrem od klienta do firmy. V případě pasivní linky je operátor vnímán 

jako spojovací článek mezi společností a zákazníkem, přičemž jeho úkolem je odpovědět na 

otázky klienta.   

Požadovaná kvalifikace pro práci operátora ve Firmě X: 

 Úplné střední vzdělání s maturitou 

 Anlglický jazyk na úrovni A1 

 Základní znalost práce na počítači  

 Kompletní znalost procesů a pravidle kontaktního centra 

 Základní znalost procesů a pravidel ostatních oddělení 

 Znalost všech produktů Firmy X 

 Přehled o aktuálním dění ve společnosti a reklamních kampaní 

 Komunikační dovednosti 

 Proklientský přístup 

Nároky na pracovní dovednosti a částečně i samotný osobnostní profil operátora jsou 

však mnohem vyšší, než jsou výše zmíněné kvalifikace. Tyto kvalifikace jsou pouze 

základem. Částečně se využívají pro inzerci při náboru či jako specifikace pro popis 

pracovního místa. Rozvinuté požadavky s ohledem na osobnostní profil a sociální 

kompetence shrnula Santlerová (2011, s. 14) a vytvořila následující tabulku: 
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8 Monitoring hovorů ve Firmě X 

Call centrum Firmy X monitoruje a uchovává po dobu 10 let veškeré příchozí hovory 

od klientů. Monitoring hovorů probíhá taktéž u všech odchozích hovorů, které provádí 

operátor v rámci zpětného volání klientovi (při nedořešení požadavku na první zavolání či 

při předávání dodatečných informací). Kromě hovorů s klientem jsou ve Firmě X 

monitorovány i veškeré hovory v rámci call centra i mezi jinými odděleními. Vyjímaje 

hovorů jsou monitorovány i e-maily (stejně jako u hovorů se jedná o příchozí e-maily, 

odchozí e-maily i e-mailovou komunikaci v rámci oddělení). K monitoringu hovorů a e-

mailů využívá Firma X několik různých systémů. Tyto systémy mimo samotného 

monitoringu pomáhají i k uchovávání a vyhledávání hovorů, jejich přidělování operátorům, 

třídění do takzvaných front podle druhu požadavku, třídění podle obsahu hovoru nebo 

sledování vytížení operátorů v reálném čase. Konkrétní systémy, které Firma X využívá pro 

monitoring a jejich popis je součástí následující kapitoly.  

Komunikační dovednosti

Vyjadřovací schopnosti

Kultivované jazykové vyjadřování

Aktivní naslouchání

Technika kladení otázek

Výslovnost, rychlost mluvy

Odborné znalosti

Znalost společnosti, orientace v ní

Znalost výrobků a služeb

Znalost potřeb a problémů zákazníků

Přehled o konkurenci, znalost trhu

Znalost procesů, servisních činností

Znalost práce na PC, práce s aplikacemi

Informovanost o novinkách ve společnosti

Znalost firemních webových stránek

Osobnostní profil

Organizační schopnosti a samostatnost

Operativnost a rozhodnost

Emoční inteligence

Flexibilita

Diskrétnost

Loajalita vůči společnosti

Sebeovládání

Důvěryhodnost

Osobní autorita

Sociální kompetence

Empatie, orientace na zákazníka, iniciativa a 
tvořivost

Předpoklady pro týmovou práci

Schopnost přijímat změny a snášet stres a 
vysoké zatížení 

Zdroj: upraveno podle Santlerová a kol. (2011, s. 35) 

Tabulka 4 - Požadavky kladené na operátory 
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8.1 Systémy využívané pro monitoring 

Pro veškerou komunikaci s klientem využívá Firma X komunikační platformu 

společnosti Genesys Telecommunications Laboratories s.r.o. Společnost Genesys je 

označovaná jako lídr pro infrastrukturu kontaktních center po celém světě, což může potvrdit 

například porovnání Magic Quadrant od společnosti Gartner, kde se v porovnání společností 

v roce 2018 Genesys opět udržuje ve vedoucí pozici. Tuto platformu dle statistik této 

společnosti využívá více než 11000 společností ve více než 100 zemích. Společnost Genesys 

vyvinula platformu, která umožňuje interakci se zákazníky prostřednictvím různých kanálů. 

Ve Firmě X jsou hlavními komunikačními kanály telefonní spojení, e-mailová 

korespondence a SMS zprávy. Méně využívaným způsobem interakce je například chat či 

komunikace prostřednictvím sociálních sítí, i v případě těchto způsobů je však využíván 

stejný software.  

Subdodavatelem pro Firmu X je společnost OmniHouse s.r.o.. Společnost 

OmniHouse poskytuje Firmě X licence pro platformu Genesys. Na každého operátora call 

centra je čerpána zvlášť licence, bez které operátor nemůže komunikovat s klientem. Licence 

jsou čerpány taktéž na telefony zaměstnanců, se kterými komunikují v rámci spolupráce 

s odděleními (takzvané IP telefony). OmniHouse je systém poskytovaný firmou Genesys a 

řeší veškeré reklamace, updaty a jednodušší požadavky. V případě zásadního problému či 

požadavku, kdy by bylo nutné zasáhnout do fungování platformy, obrací se OmniHouse na 

společnosti Genesys. 

Zdroj: Yelp a Genesys 

https://www.yelp.com/biz/genesys-m%C3%A9xico-2 a https://www.genesys.com/ 

Obrázek 6 - Staré a nové logo Genesys 

Zdroj: Omnihouse, 

Dostupné na: http://omnihouse.eu/ 

Obrázek 7 - Logo společnosti OmniHouse 
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Ve smlouvě se společností OmniHouse je zanesena i kategorizace požadavků a jejich 

důležitost. Tyto kategorie znamenají, do kdy je možné požadavek zpracovat (SLA). Pokud 

by společnost požadavky zpracovala později než stanovené SLA, může jej Firma X dle 

podmínek smlouvy penalizovat. Současně je definován i počet hodin, které máme možnost 

čerpat jako podporu (MD´s neboli Man Days). Pokud potřebujeme vytvořit nějakou novou 

úpravu (aplikaci, úpravu reportu, nový prvek, atd.) čerpají se tyto hodiny. 

Dalším využívaným systémem je systém CallRec od společnosti ZOOM 

Interantional s.r.o. Tento systém uchovává hlasové záznamy ze systému Genesys díky tomu, 

že je na Genesys přímo napojen. Hlasové záznamy jsou systémem ukládány od okamžiku 

jejich zahájení. Používá se od roku 2015 do současnosti. CallRec umožňuje vyhledávat 

nahrávky dle data, počátečního a končeného času nahrávky, čísla volajícího, délky hovoru, 

či vložené poznámky. Propojení systému CallRec s dalšími externími aplikacemi call centra 

pak umožňuje vyhledávat dle identifikací externích systémů. V případě call centra se jedná 

například o vyhledávání hovorů vybraného operátora. Všechny zaznamenané hovory je 

možné poslechnout nebo je vyexportovat v různých formátech a poslat na email 

Zdroj: Destiny Design Studio 

http://www.destiny.cz/callrec/scr1.html 

Obrázek 8 – Ilustrační ukázka ze systému CallRec 
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Samotný operátor call centra se standardně pohybuje v rozhraní Workspace Desktop 

Edition (WDE). Operátor se pod svým kódem přihlašuje do Worskpace před zahájením 

pracovní doby a od první chvíle od přihlášení má supervizor možnost sledovat stav operátora 

pomocí reportovacího rozhraní.  

Jako operační a reportovací rozhraní je využíván software Genesys Administrator 

Extension (GAX). Reportovací rozhraní je využíváno především supervizory a umužnuje 

jim například nastavovat reporting pro kontrolu provozu call centra či operátorů a zakládat 

uživatele. Důležitou součástí je taktéž přidělování takzvaných „skills“ podle toho, na jaké 

produkty jsou jednotliví operátoři vyškoleni. Supervizoři tak mají možnost nastavit, jaké 

požadavky budou jednotliví operátoři vykonávat a přes jaké kanály. Další často využívanou 

funkcí je vytváření nových šablon pro urychlení komunikace s klienty. Tyto šablony jsou 

nejčastěji využívány v e-mailové komunikaci. Následující obrázek ukazuje příklad toho, jak 

může vypadat report operátora z pohledu supervizora.  

Zdroj: interní databáze Firmy X 

Obrázek 9 - Ikona rozhraní WDE 

Zdroj: interní databáze Firmy X 

Obrázek 10 - Náhled na report v GAX 



 

 

48 

 

9 Využití monitoringu pro řízení zaměstnanců 

Pro zjištění využití monitoringu pro řízení zaměstnanců byla využita metoda 

polostrukturovaných rozvorů se supervizory. Polostrukturovaný rozhovor byl zvoolen 

především proto, že na call centru pracují tři supervizoři a chtěla jsem zjistit jejich pohled 

na zkoumanou problematiku co nejdůkladněji. Informace o výzkumu, jeho průběhu a 

závěrech jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

9.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor je metodou kvalitativního výzkumu, kdy si tazatel 

předem připraví otázky, které bude pokládat. Připravené otázky je nezbytné položit, tazatel 

si však v průběhu rozhovoru sám určuje, v jakém pořadí bude otázky klást. Stejně tak může 

měnit formulaci otázek či se dodatečně respondentů doptávat s ohledem na situaci. Tazatek 

má taktéž možnost pokládat zcela nové otázky, pokud to situace vyžaduje. Dle Hendla je 

v případě sběru dat touto formou možné zaznamenat odpovědi v jejich přirozené podobě 

(Hendl, 2005, s. 174).  

Rozhovory byly provedeny se všemi supervizory call centra. V call centru Firmy X 

pracují tři supervizoři, přičemž každý má svůj vlastní tým. Všechny supervizory jsem 

oslovila s prosbou o spolupráci v rámci praktické části diplomové práce. Byli v krátkosti 

seznámeni s tématem práce a samotného rozhovoru. Všichni supervizoři souhlasili 

s provedením rozhovoru. V rámci jejich časových možností jsem se s nimi domluvila na 

schůzce v jimi vybranými termíny. Všechny supervizory jsem požádala o hodinu čistého 

času na celý rozhovor. Všechny rozhovory byly provedeny na pracovišti Firmy X. V rámci  

Na samotném začátku rozhovoru jsem supervizorovi poděkovala za jeho čas a ochotu 

se rozhovoru zúčastnit. Poté jsem je znovu seznámila s důvodem konání rozhovoru 

(průzkum do závěrečné práce) a stručně uvedla, čemu se v práci budu věnovat. Uvedla jsem 

i to, jakou roli bude hrát právě rozhovor se supervizory. Poté jsem požádala o možnost 

rozhovor zaznamenat na záznamník. Po udělení souhlasu jsem rozhovor začala nahrávat a 

zahájila jej první otázkou. V průběhu rozhovoru jsem si dělala poznámky a stručně 

zaznamenávala jejich odpovědi. V závěru rozhovoru jsem supervizorovi poděkovala za jeho 

čas a ochotu. Délka rozhovoru se u supervizorů lišila, první rozhovor trval přibližně 40 

minut, druhý 30 minut a třetí 20 minut.  
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9.2 Výsledky polostrukturovaného rozhovoru 

V první řadě mě zajímalo, jak vnímají supervizoři svou roli ve Firmě X. Role 

supervizora byla popsána v teoretické části, každá firma má však jiné přístupy. Podle 

supervizorky Radky je role operátora ve Frimě X velmi rozmanitá, což potvrzují i ostatní 

supervizoři. Úkolem supervizora je vedení a řízení operátorů, jejich osobní rozvoj, 

hodnocení jejich práce a podávání zpětné vazby. Současně s tím má na starosti supervizor 

udržování plynulého provozu call centra správným naplánováním směn, ale i rozdělováním 

úkolů operátorům a včasného zásahu v případě krizového stavu. Supervizorka Radka poté 

upozornila: „hlavně jsme tady pro vás jako podpora, jak znalostní, tak procesní“, s čímž 

souhlasí i supervizoka Dita, která také vnímá supervizora jako pomocníka, který je 

operátorům k dispozici. V teoretické části práce bylo zmíněno, že supervizor má tři hlavní 

role, a to vzdělávací, řídicí a podpůrnou. Ve Firmě X jsou tedy všechny tyto role zastoupeny, 

nicméně na podpůrnou roli je ze strany supervizorů kladen nejmenší důraz. Nejvíce se na 

podpůrnou roli zaměřuje Radka, která každou zpětnou vazbu začíná krátkým rozhovorem 

s operátorem. Účelem je zjištění případné nespokojenosti či překážek v práci. Podle Radky  

„je důležitý s operátorem probrat, jak se cítí, jestli má nějaký prostě požadavky na 

supervizora, co mu chybí k tomu, aby se mohl zlepšovat. Jestli řeší momentálně nějakou 

nesrovnalost, s čím by zase mu supervizor moh pomoct. Nebo řeší prostě vztahy tady na 

pracovišti, jak je tady spokojenej. Prostě celkově s nim probrat jako tu situaci. Není to jenom 

o tom hovoru. Mělo by to být jako celkově vyřešení prostě, nebo probrání prostě s nim 

čehokoliv. A může to být i něco osobního“. Všechny tyto faktory mohou ovlivňovat kvalitu 

práce. U zbylých dvou supervizorů nebyla výslovně takováto osobní podpora zmíněna. 

Samozřejmě to nedokazuje, že by nebyla podpůrná role z jejich strany plněna, určitě na ni 

ale nekladou tak vysoký důraz, jako na role ostatní.  

Monitorované hovory využívají supervizoři zejména k hodnocení práce operátorů. 

V teoretické části bylo uvedeno, že při řízení pracovního výkonu je nutné sledovat výkon 

pracovníka, hodnotit jeho pracovní výkon, zjištěným výsledkům je nutné přizpůsobit 

vzdělávání a rozvoj a také odměňování. Přesně pro tyto úkony jsou využívány v call centru 

Firmy X monitorované hovory. Hodnocení probíhá formou zpětných vazeb, které jsou 

poskytovány každý měsíc. Zpětná vazba má ve Firmě X tyto podoby: 

 Základní zpětná vazba – hodnocení monitorovaného hovoru v rámci 

měsíčního hodnocení operátora 
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 Online náslechy 

 Zpětná vazba v souvislosti se šetřením NPS nebo stížnosti 

 Zpětná vazba v souvislosti se zkoumáním vybrané problematiky 

 Kalibrace 

 Ad hoc zpětná vazba  

Základní zpětná vazba probíhá jednou měsíčně a trvá jednu hodinu. Je předem 

naplánovaná a probíhá se supervizorem daného operátora. V rámci hodnocení základní 

zpětné vazby jsou určovány bonusy, které budou operátorovi vyplaceny. Hodnocení 

monitorovaných hovorů je hlavní součástí zpětné vazby, dále jsou při této zpětné vazbě 

hodnoceny i e-maily a další náležitosti bonusů jako například dodržení stanoveného service 

levelu. Dva ze tří supervizorů dávají prostor pro vyjádření případných námitek, jak uvádí 

například Pavel: „mají tam desetiminutovku, podněty ke mě, co je trápí, co by chtěli zlepšit“. 

Jak již bylo na začátku kapitoly uvedeno, supervizorka Radka taktéž klade důraz na zjištění 

případných osobních problémů operátora, které by mohly jeho výkon ovlivňovat. Zpětnou 

vazbu tedy vždy začíná právě krátkým rozhovorem o osobním životě (studium, rodiče, parter 

apod.) a taktéž pracovní spokojenosti. Samotný průběh zpětné vazby se tedy mírně liší podle 

supervizora. Základem však stále zůstává hodnocení hovorů. Supervizor Pavel uvádí, že se 

hodnotí vždy 5 hovorů, z toho jsou 4 hovory náhodně vybrány a jeden hovor je takzvaný 

nominační. Nominační hovor je takový, který si vybere sám operátor a který považuje za 

dobře provedený se všemi povinnými náležitostmi. Pavel říká: „to je hodně důležitý, to jak 

oni vnímaj, jak má vypadat stoprocentně odbavenej super hovor“. Radka zdůrazňuje u 

nominovaného hovoru především sebereflexi: „je tam i nějaká ta sebereflexe toho operátora, 

což je strašně důležitý. A ten nominovaný hovor neznamená, že bude stoprocentní. Naopak, 

někdy jako zjistíme, že ten operátor si myslí, že jako tam řekl všechno, že ten hovor je 

dokonalý, a zjistíme, že to tak vůbec není.“.  Supervizor při zpětné vazbě hodnotí, jak 

operátor hovor zvládl. Do tohoto hodnocení může zapojit i samotného operátora, například 

Radka chce slyšet nejdříve to, jak hovor hodnotí operátor, co se mu povedlo a kde byly 

naopak nedostatky. K uvedenému se vyjádří a případně doplní své poznatky. Je taktéž možné 

hovor zastavit a operátora se zeptat, jak by se měl správně zachovat, jaké řešení situace 

nabízela a podobě. Současně Radka zdůrazňuje, že pokládá za důležité začít pozitivní 

zpětnou vazbou, tedy nejdříve hodnotit kladné stránky hovoru. Teprve po shrnutí kladných 

stránek přechází k hodnocení případných nedostatků: „potom spolu řešíme ne negativní věci, 

ale možnosti na zlepšení tomu řikám. Takže možnosti, návrhy na zlepšení a vy si sami vlastně 
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říkáte, co byste chtěli na tom hovoru zlepšit nebo co si myslíte, že mohlo být jinak“. Tímto 

jsou zjištěny možnosti osobního rozvoje daného operátora, na základě kterých jsou určeny 

cíle na zlepšení do další zpětné vazby. Stanovit cíle by měly obě strany společně a Radka 

taktéž dodává, že „ty cíle by měly být maximálně tři a z toho by měl ten jeden ten cíl velmi 

snadno dosažitelný. Takže nedávat si všechny tři cíle strašně dlouhodobý třeba z horizontu 

tři až šest měsíců, ale mělo by to být něco, když operátor se na to opravdu zaměří, třeba 

neříkat slovo problém, dám příklad, tak dá se to odstranit téměř ihned.“. Ze zpětné vazby 

vzniká zápis, který supervizor předá operátorovi.  

Online náslechy je speciální forma zpětné vazby (taktéž nazývaná online zpětná 

vazba), kdy je supervizor v živém provozu přítomen na pracovním místě operátora a pomocí 

speciálních sluchátek poslouchá hovor v reálném čase. Jako největší výhodu online zpětné 

vazby je možnost zjištění postupu operátora při řešení požadavku. Plně vyškolený operátor 

využívá při své práci až 12 různých systémů. Supervizor může při online zpětné vazbě 

zkoumat postup a využití těchto systémů a aplikací. V případě zjištění chybného či 

neefektivního postupu operátora má možnost tento nedostatek odhalit, což by v případě 

klasického poslechu monitorovaného hovoru nebylo možné. Dalším velkým plusem je 

okamžitá náprava chyby operátora přímo v samotném hovoru nebo po něm. Online náslech 

má však i své nedostatky, Pavel upozorňuje, že „online náslechy jsou fajn, ale je to, je mínus 

je v tom, že ten člověk samozřejmě když u něj sedím a poslouchám, to vnímá“. Na stejné 

negativum naráží i Radka: „samozřejmě úplně něco jinýho jsou online náslechy, kdy já sedím 

u vás a ty hovory můžou bejt úžasně dokonalý, protože v tu chvíli, kdy tam je ten supervizor, 

tak ten operátor samozřejmě se jako snaží žejo, většinou. Nebo měl by se snažit (smích) a ty 

hovory jsou třeba i kvalitnější, než když takhle je posloucháme z toho nahrávanýho hovoru.“. 

Zpětná vazba v souvislosti se šetřením NPS nebo stížnosti probíhá na základě 

nespokojenosti klienta. NPS (z anglického Net Promoter Score neboli česky míra 

spokojenosti zákazníků) je metoda měření loajality zákazníků, která je vypočána na základě 

spokojenosti klienta. Klient dostane otázku, zda by na základě své zkušenosti doporučil 

společnosti či produkt svým známým. Klient volí spokojenost na stupnici od 0 do 10. 

V případě kritického hodnocení se daný hovor s klientem zkoumá a řeší se, zda byl 

požadavek řešen správně a zda byl přístup ke klientovi adekvátní. Stejně se postupuje i 

v případě stížnosti klienta na postup operátora. Výsledky přezkoumání může supervizor 

operátorovi předat, hovoru mu pustit a poradit, jak se v podobných případech chovat. 

Ohledně zkoumání hovorů v rámci NPS uvádí Radka poznatek, že „v 80 % já vždycky si to 



 

 

52 

 

poslechnu a tam na naší straně je to v pořádku. Takže já vlastně bych vás jako nemohla 

v uvozovkách hájit, i před tím klientem a naopak, když je tam vopravdu nějaká chyba, tak 

pro toho operátora je strašně přínosný že prostě jdeme si ten hovor poslechnout a jako může 

si z toho vzít zase něco do budoucna.“. 

Zpětná vazba v souvislosti se zkoumáním vybrané problematiky je zaměřená na 

konkrétní oblast, která by mohla být pro operátory problematická. Radka například uvádí: 

„Potom jiná věc je, když se zaměříme na nějakej, nějakou oblast, která nás trápí, třeba 

teďkon aktuální GDPR. Takže na základě call codů, který vy zadáte, tak si vytáhnem třeba 

od všech hovor s GDPR, abysme věděli – mají o tom ty operátoři přehled, nebo v čem bysme 

jim mohli pomoct, tápou tady v té obalsti.“. Na základě zjištěných nedostatků může být 

operátorům poskytnuto dodatečné doškolení či připraveny pomocné materiály, které mají 

k dispozici a mohou je při hovoru využít.  

Nově jsou v call centru Firmy X využívány monitorované hovory ke zpětné vazbě 

formou takzvané kalibrace. Kalibrace je náslech monitorovaných hovorů, při kterých se 

hodnotí komunikační stránka i odborná stránka. Kromě správnosti poskytnutých informací 

a vhodné komunikace je také důležité, aby klient pochopil problematiku a bylo mu 

poskytnuto vhodné řešení. Radka zdůrazňuje právě důležitost pochopení problematiky ze 

strany klienta: „jakmile se to slyší takhle se zpožděním, tak tam právě můžeme slyšet, že 

klient vůbec nerozumí tomu, co mu ten operátor, i když to říká dobře, říkal. Takže hodnotíme 

samozřejmě jestli se kladl otázky, jestli se klienta doptával jestli je mu to jasný“. Dalším 

faktorem hodnocení je nabídka prodeje (navýšení měsíčního příspěvku, přidání připojištění 

apod.), pokud je prodej v hovoru vhodný. Kalibrace v minulosti probíhaly pouze s vedením 

call centra. Účastnili se jich všichni supervizoři (inbound týmu i outbound týmu), manažerka 

Zdroj: https://www.cxmag.cz/2018/10/24/jak-se-pocita-net-promoter-score/ 

Obrázek 11 - Stupnice indexu Net Promoter Score 
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call centra a metodička. Nově se však zavedly i kalibrace v rámci týmů, kdy se sejde celý 

tým se svým supervizorem a manažerkou call centra. Kalibrace probíhá stejným způsobem, 

hovory však nejdříve hodnotí samotní operátoři a teprve poté přidávají své připomínky 

vedoucí pracovníci. Pro operátora je velkou výhodou to, že při hodnocení jeho hovoru 

dostává zpětnou vazbu od více zdrojů, než jen od samotného supervizora. V rámci kalibrací 

se taktéž operátoři mohou přiučit od svých kolegů. Zároveň se operátoři učí konstruktivně 

hodnotit hovory, což jim může pomoci naučit se kritice i ke svým hovorům a tím zlepšovat 

vlastní pracovní výkon.  

Ad hoc zpětná vazba je doplněk ostatních forem zpětných vazeb. Jedná se o zpětnou 

vazbu v mimořádných situacích. Supervizoři jsou na call centru neustále v kontaktu 

s operátory a stává se, že zaslechnou hovor, který je zaujme. Tento hovor si poté mohou 

v systému dohledat a předat operátorovi zpětnou vazbu. Občas předávají supervizoři 

okamžitou zpětnou vazbu. Jedná se obzvláště o případy, kdy operátor jedná empaticky, 

přátelsky, výrazně proklientsky. O této formě zpětné vazby se zmiňuje i Dita: „když se 

cokoliv děje, když prostě posloucháme na kalibracích hovory se supervizorama nebo i 

s Bárou (pozn.: manažerka call centra), tak když tam je něco, prostě opravdu špatně, nebo i 

zase dobře. To zas nechci říct jenom když je něco špatně. Jo, tak si s tim člověkem stejnak 

třeba deš na deset minut sednout, takže potom jakoby v těhletěch jakoby mimořádných 

situacích.“. 

Monitoring hovorů vnímají supervizoři jako velmi důležitý. Na stupnici od 1 do 10 

se dva ze supervizorů shodli na hodnocení důležitosti na nejvyšším stupni 10, poslední 

supervizor volil stupeň 8. Monitoring hovorů vnímá jako velmi důležitý, celkový obraz o 

práci operátora si prý však pouze na základě monitorovaných hovorů představit nedokáže. 

K ucelenému pohledu na výkon operátora je dle něj důležité provádět zmíněné online 

náslechy. „Pokud ten člověk, pokud já zjistim u monitorovanejch hovorů, že ty hovory jsou 

strašný, sou šílený, tak mě zajímá proč. To znamená, já jdu k němu si sednout a poslechnu 

si pár hovorů. Tam zjistim, že tam to de. To znamená, pak si řeknu upřímně třeba ok, vypadá 

to, že ho to asi nebaví, protože když tady člověk neni, tak tu práci nedělá, tak, jak by dělat 

měl. Takže potřebuju tady ty dva zdroje vlastně k sobě.“. S výstupem monitorovaných 

hovorů supervizoři pracují několikrát týdně, jeden ze supervizorů tvrdí, že práce s výstupy 

je na každodenní bázi.  
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Supervizoři oceňují využití monitorovaných hovoru při zpětných vazbách obzvláště 

pro posun operátorů v komunikačních i procesních dovednostech. Tento posun je nejvíce 

viditelný v prvním roce práce operátora. U nových operátorů se často vyskytují komunikační 

chyby, které si samotný operátor neuvědomuje, dokud je sám neslyší. Zpětná vazba formou 

poslechu monitorovaného hovoru pomůže k uvědomění těchto chyb a jejich snazšímu 

odstranění. Současně je pro operátora velmi motivační po nějaké době slyšet, jaký posun za 

dobu svého působení ve firmě udělal. Pavel k tomuto uvádí: „Podle mě je třeba dobrý to, že 

když už jakoby ten člověk je na nějaký bázi, kdy si myslí, že třeba úplně není tak jako dobrej, 

tak sem třeba i pouštěl hovor, ten byl půl roku starej, a po školení s Editou (pozn: 

komunikační školení) fakt bylo vidět, ten člověk to viděl, že se někam pousnul.“. Radka 

kromě toho za velkou výhodu vidí i časový odstup v rámci řešení obtížných či stresových 

situací jako například komunikace s naštvaným klientem, kdy operátor jedná pod tlakem. 

Říká, že „ten operátor to může vidět potom za dva, za tři týdny s odstupem, je tam taky 

důležitý ten odstup času, kdy vlastně může se k tomu vlastně nějak jako zpětně vyjádřit a 

myslim si že je dobrý i takhle si poslechnout nějaký hovor kdy, třeba operátor mu ujely nervy, 

opravdu jako vybouchl, ví o tom, tak si ten hovor poslechnout. A potom, když podruhý uslyší 

toho klienta, jak na něj třeba byl nepříjemný, tak už si třeba řekne: ale ono to nebylo zase 

tak strašný. A jako můžu s nim zase pracovat i tady v těch negativech. Ne jenom jako 

v posunování toho výkonu jako v tom dobrym slova smyslu ale i jako - hele tady ti ujely 

prostě nervy, co prostě pro to udělat příště, aby se to nestalo.“. 

Supervizoři jsou si vědomi toho, že při zpětných vazbách pociťují operátoři mírnou 

nervozitu. Podle Radky je nervozita viditelná především u nových operátorů: „Maj hroznej 

strach z toho hovoru že ho pustim a že uslyší sami sebe. To je úplně u nováčka vždycky 

vlastně hrůza v očích.“. K tomu ještě dodává: „možná, že si neuvědomují, že vlastně jim to 

jako celý má pomoct. A není to o tom, abych já někoho kárala, ale právě abysme se oba dva 

jako vlastně to dali dohromady a zlepšovali. Aby se ten člověk zlepšoval.“. Stejné pocity u 

operátorů ve svém týmu vnímá i supervizorka Dita: „Ve chvíli, kdy je ta zpětná vazba, ta 

klasická, na kterou sou operátoři zvyklí, tak ty pocity sou takový, že třeba se trošku bojej, co 

se tam bude dít, sou nervózní, ale vědí, že je to vlastně pro jejich dobro. Proto, aby se 

zlepšovali a podávali lepší výkon.“. Radka je přesvědčená, že nepříjemné pocity se postupně 

u operátorů vytrácí. Zkušení operátoři podle ní již zpětnou vazbu vnímají bez negativních 

pocitů. „Strašně důležitý je ode mě ze začátku abych to vysvětlila. Jak to probíhá, co od toho 

mají očekávat. A myslím, si, že když už je tady člověk delší dobu, tak z toho nemá už strach 
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jako. Nebo třeba minimální, ale už ví jako co ho čeká a už mu tolik nevadí, že se slyší a 

tyhlety věci už s nim jako nemusim nějak řešit.“. Naopak Pavel si myslí, že jeho podřízení 

negativní pocity při zpětné vazbě a poslechu hovorů nemají. Podle něj negativní pocity 

operátoři zažívali v minulosti s bývalou supervizorkou, která jeho tým vedla před ním. Na 

některých operátorech poznal, že na zpětné vazby hodili neradi. On osobně se snaží zpětnou 

vazbu co nejvíce zpříjemnit: „je to o tom, aby si to tady udělali fakt pohodlný. Pak je to spíš 

taková ta hodina o tom, že i když děláme tu, ten rozbor těch hovorů, tak chci, aby to bylo 

taková ta atmosféra jakoby fakt rodinná a bylo to furt o tom dialogu. Fakt nikdy, během tý 

hodiny, nikdy neřeknu, ani jednou - musíš to dělat takhle, dělej to takhle, tohleto mi vadí. A 

vždycky říkám o tom, že: zamysli se, mohlo by to bejt teda, co ty myslíš.“.  

Operátoři nemají ve Firmě X volný přístup k monitorovaným hovorům. Pokud 

z nějakého důvodu chtějí hovor slyšet, mají možnost se obrátit na svého supervizora a 

zažádat jej o poskytnutí hovoru. Supervizor během chvilky hovor v systému dohledá a 

operátorovi ho buď pustí, nebo zašle e-mailem. Dva ze supervizorů se shodují na tom, že 

operátoři projevují zájem o dohledání hovorů jen minimálně, spíše ve výjimečných 

případech. Supervizorka Radka se však s prosbou o poskytnutí hovoru setkává častěji, 

maximálně však jedenkrát do týdne. Zdůrazňuje však, že důvodem poskytnutí hovoru není 

motivace operátora k rozvoji zkoumáním hovorů, ale doplnění informací, které operátor 

opomněl: „není to z toho důvodu,že by chtěli jako zpětnou vazbu, že by ten hovor chtěl slyšet 

jako co se v něm dělo, ale spíš potřebuje právě nějaký to číslo smlouvy, nebo něco, na co 

zapomněl, což si myslím, že je strašně škoda. A my bysme do budoucna tady chtěli, aby ti 

lidi, kteří opravdu i v rámci toho rozvoje se posouvají, v rámci toho kontaktního centra třeba 

na seniora nebo pak i třeba supervizora, tak aby si o tu zpětnou vazbu říkali sami a právě i 

si třeba vyžádali nějaký ten hovor. „Hele já si ho chci poslechnout, nebyl sem si tam úplně 

jistej, jestli dobře třeba reaguju na to úmrtí. Chtěl bych se slyšet, jak to vyznělo“. A to jako 

zatím jako teďko není no.“. Pavel však nevidí jako důvod to, že by operátoři neměli zájem o 

rozvoj, nýbrž o časové vytížení operátorů: „Myslim si, že to to hodně daný, hodně tim časem 

asi tady. Že víme tady prostě jeden hovor za druhym, že tak jako, že by se sami chtěli rozvíjet 

na základě nějakýho hovoru, tak ne, protože spíš je to dáno prostě tím časem.“.  

Monitorované hovory jsou taktéž předávány školící firmě, která pro zaměstnance call 

centra pořádá komunikační školení. Školící firma poskytnuté hovory prochází a připravuje 

podle nich celodenní program školení. Během školení probíhá několik druhu cvičení, ve 

kterých jsou hovory využívány. Jedná se o jak o běžné komunikační dovednosti, tak o 
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nestandartní případy jako jednání s naštvaným klientem, emocionálně náročné úkony jako 

úmrtí či těžké pojistné události nebo třeba i komunikace s klienty, kteří mají určité postižení 

jako koktání, nedoslýchavost a podobně. Kromě rozboru hovoru si operátoři během školení 

zkouší, jak by reagovali oni na místě operátora. Zkouší různé situace hraním rolí ať už se 

samotným školícím pracovníkem, tak i mezi sebou.  

Hlavní výhodu pro samotné operátory spatřují především právě jako prostředek 

k rozvoji. Další výhodou je podle Radky možnost obrany: „já si myslim, že to je výhodný 

pro obě strany – jak pro operátora, tak toho klienta. Protože klient vlastně má možnost 

odvolat se, vznést stížnost, pochybení na naší straně samozřejmě může být. Na druhou stranu 

operátor zase má nějakou obranu proti tomu, může dokázat právě v čem je dobrý.“. Často 

se stává, že se klienti odvolávají na poskytnuté informace jiným operátorem. V těchto 

případech se hovory zpětně dohledávají a poskytnuté informace se kontrolují. Jak již bylo 

uvedeno na předchozích stránkách, v případě negativních NPS je v 80% případů zjištěno, že 

poskytnuté informace byly v pořádku.  

Měsíční hodnocení hovorů se odráží i na finančním ohodnocení operátora formou 

přiznaných bonusů. Kvalita hovorů je vnímána jako velmi důležitý faktor, což se odráží i na 

samotném finančním ohodnocení. Kvalita hovoru tvoří přibližně polovinu celkového 

měsíčního bonusu. Kromě kvality hovorů zkoumají supervizoři i kvalitu e-mailů. Součástí 

bonusů je i hodnocení měsíčních testů. Testy absolvuje každý operátor a slouží především 

k osvěžení znalostí a zároveň zjištění, které okruhy otázek jsou pro operátory kritické. Na 

call centru Firmy X je využíváno bonusové schéma, které obsahuje následující bonusy:  

 Týmové bonusy 

o Týmový service level 

 Individuální bonusy 

o Kvalita hovorů 

o Kvalita e-mailů 

o Testy (chybovost) 

 Speciální bonus kvality – operátoři s nejlepší kvalitou hovorů mají možnost 

získat speciální bonus kvality 
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První supervizor v rozhovoru upozornil na to, že jeho rolí je řízení provozu a 

plánování směn. Monitoring hovorů v tomto ohledu pomáhá vedení call centra ke zjišťování 

struktury klientských požadavků a následné přizpůsobování provozu call centra. Díky 

monitoringu mohou být vytvářeny statistiky za předchozí období. Statistiky poté pomáhají 

k odhalení období se zvýšením počtem klientských požadavků, kdy může být provoz 

krizový. Jedná se buď o zvýšený počet požadavků, změnu struktury hovorů či kombinace 

obojího. Následující graf ukazuje počet klientských požadavků od 1.10.2017 do 31.10.2018.  

Na grafu vidíme výrazné rozdíly v počtu klientských požadavků v průběhu roku. Dle 

dlouhodobých statistik, které s tímto ročním průřezem korespondují, jsou v průběhu roku 

dvě statisticky výrazné období. První období začíná lednem, kdy počet hovorů i e-mailů 

radikálně stoupne. Zvýšený počet klientských požadavků v tomto období je způsoben 

především vystavováním daňových potvrzení pro možnost slevy na dani. Leden je 

každoročně nejnáročnějším obdobím, zvýšený počet požadavků ovšem přetrvává až do 

března. Dalším výkyv je zaznamenán v květnu, kdy se opět počet požadavků navýší. Výkyv 

hodnot v květnu 2018 byl způsoben tím, že byly odeslány roční výpisy penzijního 

připojištění a zároveň nabyl účinnosti nový zákon na ochranu osobních údajů GDPR.  
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Graf 1 - Celkový počet klientských požadavků v průběhu roku 
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Z grafu 2 vyplývá, že klienti stále dávají přednost hovorům před e-maily. Formou e-

mailu je řešeno přibližně 20% požadavků. Tato statistika byla vytvořena díky zadávání 

speciálních kódů zvaných call codes. Tyto kódy slouží k jak k vytváření statistik, tak k lepší 

orientaci operátorů. Zadávání těchto kódů je součástí administrativní práce po hovoru. Call 

kódy jsou rozděleny do 4 nadskupin a to: 

 Životní pojištění – produkty životního pojištění, veškeré historicky nabízené 

produkty životního pojištění, otázky a servisní požadavky s nimi spojené 

 Penzijní připojištění – smlouvy penzijního připojištění a doplňkového 

penzijního spoření a servisní požadavky týkající se těchto smluv 

 Portál – podpora pro klienty v rámci webového portálu, pomoc s registrací, 

orientace v portále, zjištění stavu portálu (například v případě blokace, 

nepřístupného portálu apod.) 

 Obecné dotazy – obecné otázky, při kterých operátor nevstupuje do smlouvy 

jako například kontakt na pobočku, obecné informace o produktech. 

Na grafu 3 a 4 lze vidět, že klienti se na call centrum obracejí s obecnými dotazy 

převážně telefonicky a e-mail využívají pro konkrétní dotazy k vybraným smlouvám. 

Zajímavým faktem je to, že v telefonních hovorech je v průměru poměr dotazů na produkty 

životního pojištění a penzijního připojištění vyrovnaný, zatímco v e-mailové komunikaci se 

klienti na penzijní připojištění dotazují častěji. 
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Sledování těchto údajů pomáhá vedoucím zaměstnancům pro predikce hovorů, kdy 

je předem odhadováno vytížení linky a nutnost personálního zajištění. Tyto predikce 

pomáhají plynulejšímu provozu call centra a rychlejšímu zpracování požadavků. Na změny 

ve struktuře požadavků navazuje i školení zaměstnanců. Dle statistik z předchozích hovorů 

jsou před krizovými obdobími zaměstnanci opět proškoleni. Jedná se o krátké školení, které 

má za úkol zopakovat problematiku dané oblasti, změny v zákonech či procesech a zjistit 

případné nedostatky ve znalostech operátorů. Následně jsou shrnuty nejdůležitější informace 

a nejproblematičtější části a toto shrnutí je poskytnuto operátorům v tištěné formě jako 

opora.   
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10 Přínos monitoringu hovorů pro klienty 

Na zákaznických linkách se před hovorem ze záznamníku obvykle klient doslechne 

větu, která oznamuje, že hovor je nahráván v rámci zkvalitnění služeb. Pro klienta však může 

být těžko představitelné, jakým způsobem zkvalitnění služeb díky monitoringu probíhá. 

Z pohledu supervizorů je zkvalitnění služeb především formou zpětných vazeb. Operátor je 

prostřednictvím náslechu a hodnocení hovorů neustále zdokonalován. Jedná se jak o 

zdokonalování produktové, tak především komunikační. Současně se operátor učí řešit 

požadavky rychleji a komplexněji. Tímto procesem může být operátor rozvíjen tak, že je 

schopen vést rozhovor v přátelském duchu, ovšem stále na profesionální úrovni a řešit 

klientský požadavek rychle a efektivně.  

Přestože klienti vnímají průběh rozhovoru, styl komunikace operátora a především 

rychlost řešení, s výhodou monitoringu je spojený z jejich pohledu spíše nepřímo. Výhodou, 

kterou si sami klienti uvědomují je kontrola poskytnutých informací. Často se klienti 

odvolávají na to, že jim informace byly poskytnuté na klientské lince. Díky monitoringu má 

supervizor možnost daný hovor dohledat a zkontrolovat, jaké informace byly klientovi 

operátorem předány, a na základě toho je možné určit další postup. Monitorované hovory 

bývají taktéž využívány při řešení klientských stížností přímo na oddělení, které se jejich 

řešením zabývá. Jelikož jsou hovory uchovávány společností dle zákona po dobu 10 let, je 

možné ověřit komunikaci s klientem velmi důkladně. Při řešení stížností se hovory 

dohledávají podle čísla smlouvy a všech využívaných telefonních čísel klienta pro případ, 

že by v minulosti volal z jiného telefonního čísla. K samotným hovorům pak může být 

doložena i e-mailová komunikace.  

Nespornou výhodou je i zpětná vazba pro vedení společnosti. V případě 

nespokojenosti klientů v určité oblasti je možné tyto hovory shromažďovat, analyzovat 

jejich počet, míru nespokojenosti a dopad na společnost. Pro vedení společnosti má takováto 

statistika podložená konkrétními hovory od klientů mnohem vyšší výpovědní hodnotu, než 

by mělo samotné předání zpětné vazby cestou operátor – supervizor – manažer call centra – 

management firmy.  

Monitorované hovory se využívají i při takzvaných servisních voláních. Servisní 

volání je požadavek z oddělení na kontaktování klienta. Jedná se o nejrůznější doplnění 

chybějících údajů či jejich oprava – například číslo účtu pro výplatu prostředků. Klient může 

prostřednictvím takového hovoru opravit chybné údaje bez nutnosti sepsání písemné žádosti, 
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která by jinak byla k provedení úkonu potřebná. Kromě úspory času je pro klienta hlavní 

výhodou rychlost řešení jeho požadavku.  

Klienti mají taktéž prostřednictvím hovoru možnost měnit některé údaje na smlouvě 

či žádat o dohledání a přeúčtování plateb. Výhodou je opět úspora času klienta, ale v tomto 

případě i možnost zpětné kontroly operátorem. Může se stát, že se informace nepropíše do 

systému nebo že si operátor zapíše poznámku, kterou ztratí. V takovém případě má možnost 

v historii dohledat daného klienta a o hovor zažádat nadřízeného. Informace si může ověřit 

ze záznamu hovoru místo toho, aby se na klienta opakovaně obracel a informace od něj 

znovu vyžadoval.  

11 Přínos monitoringu pro zaměstnance call centra 

Přínos monitoringu hovorů pro zaměstnance call centra, tedy pro operátory Firmy X, 

byl realizován formou dotazníkového šetření. Do průzkumu byly zapojeni všichni operátoři 

inbound týmu call centra Firmy X, které v době provádění výzkumu zaměstnávalo celkem 

22 operátorů ze 3 týmů. Konkrétním metodám, jejich průběhu a výsledkům se věnují 

následující kapitoly této diplomové práce.  

11.1 Provedení dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření je velmi často využívanou formou výzkumu. Probíhá formou 

dotazníku poskytnutého v tištěné nebo elektronické formě. Tazatel má možnost se jeho 

prostřednictvím dostat k velkému množství respondentů. V dotazníku můžeme využít 

různých typů otázek. Získaná data se v dalším kroku analyzují pomocí statistických metod.  

Do dotazníkového výzkumu jsem se rozhodla zařadit všechny pracovníky inbound 

týmu call centra Firmy X. Operátory jsem o vyplnění dotazníku požádala prostřednictvím 

interní pošty. Ve zprávě jsem podobně jako u supervizorů uvedla, z jakého důvodu průzkum 

provádím a k čemu budou jeho výsledky sloužit. Operátory jsem upozornila na to, že 

odpovědi jsou zcela anonymní. Dotazníky jsem poté v předem avizovaném termínu 

operátorům poskytla v tištěné formě. Tištěnou formu jsem zvolila z důvodu očekávaného 

vyššího procenta vyplnění. S operátory jsem předem diskutovala, jaká forma dotazníku by 

jim vyhovovala více. Ve většině případů operátoři preferovali právě tištěnou verzi. Průzkum 

mezi operátory probíhal v termínu od 3.12.2018 do 21.12.2018.  
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11.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník odevzdalo celkem 17 respondentů, což odpovídá 77% úspěšnosti vyplnění. 

Respondenti jsou muži i ženy v různých věkových kategoriích. Liší se i vzdělání, přičemž 

minimální vzdělání je středoškolské s maturitou (jedná se o požadavek při náboru 

zaměstnanců z důvodu certifikátu pro nabídku služeb Doplňkového penzijního spoření 

požadovaného Českou národní bankou).  

Zajímavým zjištěním bylo to, že téměř všichni respondenti jsou rádi, že jsou veškeré 

hovory v call centru Firmy X monitorovány. Pouze jeden z respondentů uvedl, že není rád. 

U jednoho operátora objevila neutrální odpověď „někdy ano, někdy ne“. V grafu 5, který 

znázorňuje odpovědi na otázku, je tento výsledek zanesen jako odpověď „občas“. Jeden 

z operátorů taktéž u odpovědi poznamenal, že je monitoring hovorů užitečný. Samotný 

monitoring hovorů tedy vnímají operátoři velmi pozitivně.  

 

Supervizoři v rozhovorech uvedli, že operátoři nemají k monitorovaným hovorům 

přístup. Pokud si přejí hovor dohledat, je nutné se obrátit na svého supervizora, který může 

operátorovi hovor poskytnout. Chtěla jsem vědět, jak vnímají přístup k hovorům samotní 

operátoři. Otázku, zda mají přístup k monitorovaným hovorům jsem tedy záměrně 

formulovala jako otevřenou. Celá polovina respondentů uvádí stejnou odpověď jako 

supervizoři, tedy že k hovorům mají přístup po vyžádání. Někteří operátoři dodávají, že 

hovor získají vždy, když jej potřebují. Celkem 29 % operátorů uvedlo, že k hovorům přístup 

mají a jen 18 % uvedlo jako odpověď „ne“. Operátoři tedy nevnímají nutnost dohledání 

hovoru supervizorem jako překážku. Někteří dokonce i přes tento nutný krok mají pocit, že 

k hovorům přístup mají. V grafu 7 poté vidíme, kolik operátorů již využilo možnost 
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Graf 5 – Spokojenost s monitoringem hovorů 

Zdroj: autor 
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dohledání hovoru svým supervizorem. Minimálně jednou si hovor nechalo dohledat 76 % 

tázaných.   

Monitoring hovorů slouží dle slov supervizorů hlavně k tomu, aby operátoři 

zlepšovali svůj výkon. K tomu mají pomáhat pravidelné zpětné vazby. V další části 

dotazníku jsem se věnovala právě zpětným vazbám a zlepšování výkonu. Jak můžeme vidět 

v grafu 8, celkem 76 % tázaných monitoring ke zlepšování pomáhá. Z toho přibližně 

polovině velmi pomáhá a polovině pomáhá částečně. Čtvrtina dotazovaných nevnímá 

monitoring jako nápomocný, z toho jeden operátor uvádí, že mu monitoring ke zlepšování 

výkonu nepomáhá vůbec.  

Graf 8 - Vliv monitoringu na výkon operátorů 
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Graf 7 - Přístup operátorů k hovorům Graf 6 - Využití dohledání hovoru 

Zdroj: autor 
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Kromě toho vlivu monitoringu na samotný výkon mě zajímal i vliv na motivaci 

operátorů. Motivace totiž, jak již bylo uvedeno v teoretické části, ovlivňuje samotný výkon. 

Pokud není zaměstnanec motivovaný, může se jeho výkon postupně snižovat. Proto jsem se 

rozhodla zkoumat i pocit motivace během zpětné vazby, kde se monitorované hovory 

hodnotí. Jako velmi motivační vnímá zpětnou vazbu celkem 23 % operátorů, jako částečně 

motivační celkem 41 %. Celkově tedy vnímá pozitivně, ať již více či méně, 64 % operátorů. 

Pocit demotivace po zpětné vazbě není u operátorů vzácný, objevuje se u 35 % operátorů. 

Z celkového počtu respondentů vnímá téměř čtvrtina zpětnou vazbu jako částečně 

demotivující (24 %) a 12 % jako demotivační.  

Kromě vnímání motivace ze zpětné vazby měli operátoři možnost popsat, jaké pocity 

v průběhu zpětné vazby vnímají. Odpovědi korespondují s pocitem motivace – tedy 

operátoři, kteří pociťují pozitivní pocity ze zpětné vazby, poté vnímají zpětnou vazbu 

motivačně, zatímco operátoři s negativním zážitkem vnímají zpětnou vazbu spíše jako 

demotivující. Operátoři často uvádějí, že jejich pocity jsou smíšené, pociťují nervozitu, ale 

zároveň vědí, že jim zpětná vazba pomůže. Některým z nich není příjemné poslouchat vlastní 

hovory či nemají dobrý pocit v případě, že v hovoru dělali chyby (ať už komunikační, tak 

produktové). V případě pozitivních pocitů operátoři uvádějí, že mají pocit z dobře odvedené 

práce. Velký vliv na pocit motivace má i pochvala, ze které mají operátoři radost. Mezi 

pozitivními názory na zpětnou vazbu zaznívá: „supervizorka podává i kritiku velmi 

pozitivně“. Někteří zaměstnanci po zpětné vazbě kromě motivace pociťují i zlepšení nálady. 

Na druhou stranu se u operátorů objevují i velmi negativní pocity. Dle odpovědí lze původ 

negativních pocitů ze zpětné vazby rozdělit do tří kategorií, a to nespokojenost způsobená 

vnímáním operátora, rozdílný pohled na vedení hovoru a nespokojenost související se 

supervizorem.  
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Graf 9 - Vnímání zpětné vazby 
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Nespokojenost způsobená vnímáním operátora pramení dle mého spíše z povahy 

operátora a jeho pohledu na kritiku. Jedná se o případ, kdy operátor nevnímá negativně 

zpětnou vazbu jako takovou, ale právě kritiku jeho výkonu. Jeden z operátorů v souvislosti 

s tím uvádí, že má negativní pocity, protože vidí množství chyb, které dělá.  

Druhým zdrojem negativních pocitů je fakt, že někteří operátoři mají na vedení 

hovoru jiný názor, než jejich supervizor. Možná i v souvislosti s rozdílným názorem poté 

mají pocit, že kritika jejich výkonu je neoprávněná. Příkladem může být třeba následující 

popis pocitů od jednoho z operátorů: „Tak už to mám zase konečně za sebou a to mi tam zase 

našla pěkné kraviny který mě vyčítá nebo na ně upozorňuje, vždy každý ten hovor proběhl 

procesně správně a všem jsem pomohl co to šlo…“. Jeden z operátorů dokonce uvedl, že ho 

v tomto jeho supervizor silně demotivuje. 

Nespokojenost související se supervizorem se týká supervizora samotného, způsobu 

vedení zpětné vazby, jeho přístupu a vědomostí. V tomto případě například zazněl jako 

důvod nespokojenosti ten, že nadřízený je produktově nezkušený:  „Vzhledem k tomu, že 

nadřízený neumí produktové informace, je zpětná vazba demotivující a bezpředmětná“. 

Zajímalo mě, zda může mít na pocit motivace ze zpětné vazby to, jak dlouho operátor 

na své pozici pracuje. Porovnala jsem tedy délku pracovního poměru operátora s pocitem 

motivace ze zpětné vazby. Výsledek zobrazuje graf 10. 
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Z grafu 10 je viditelné, že určitá závislost mezi délkou pracovního poměru a pocitem 

motivace existuje. Zatímco pocit částečné motivace se objevuje rovnoměrně mezi všemi 

operátory, pocit výrazné motivace se objevuje spíše u operátorů, kteří ve firmě pracují spíše 

kratší dobu. Pocit výrazné motivace se neobjevil u nikoho, kdo ve společnosti pracuje 2 roky 

a více. Naopak pocit demotivace se objevuje spíše u těch, kdo už hranici 2 let překročili.  

Přestože někteří operátoři vnímají zpětnou vazbu negativně, uvádí velká část z nich, 

že je monitoring pro jejich práci velmi důležitý. Důležitost se týkala jak důležitosti pro 

operátora samotného, tak pro klienty. Operátoři vnímají monitoring jako důležitý především 

pro ně samotné. V žádné odpovědi se neobjevilo, že by byl monitoring nedůležitý. Podrobné 

výsledky jsou zobrazeny na grafu 11. 

Graf 11 - Důležitost monitoringu pro operátory a pro klienty 

 

Jako největší výhodu monitoringu uvádějí operátoři možnost ověření poskytnutých 

informací a jejich správnost. Z jejich pohledu se jedná o určitý druh obrany před klienty, 

když jsou nařčeni z toho, že poskytli chybné informace či některé informace nesdělili. 

V případě negativní odezvy od klienta nebo stížnosti může být postup operátora ověřen a 

jeho vedoucí se ho může zastat. V opačném případě má operátor možnost se pučit ze svých 

chyb, což uvádí jako další výhodu. Současně s tím mají možnost slyšet sami sebe a zlepšovat 

své komunikační schopnosti. Operátoři jsou si tedy vědomi toho, že monitoring přináší 

výhodu pro jejich rozvoj. Jako výhodu vidí respondenti i možnost dohledání informací, které 

zapomněli zaznamenat – například novou adresu klienta, kterou mohou změnit v průběhu 

hovoru. Pokud zapomenou nové informace zaznamenat, mohou je jednoduše dohledat po 

poskytnutí hovoru supervizorem. Současně operátoři vnímají i výhodu pro klienta, kdy 

připouští možnost pochybení z jejich strany. 
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Z pohledu operátorů zaznívaly i případné nevýhody monitoringu. Třetina operátorů 

říká, že nevýhody nejsou nebo je žádné nenapadají. Zbytek operátorů jako případnou 

nevýhodu zmiňuje možnost nepřiměřené kritiky nadřízeného („Pro nadřízené se 

monitorovaný hovor dá využít pro šikanu podřízených, případné nechápání situace, ve které 

se operátor nacházel“, „Hypoteticky když kdokoli zpětně poslouchá hovor, tak tedy vždy 

když chce na hovoru najít nějaké chyby, když hledá, vždy se nějaká najde“). Někteří operátoři 

mají pocit, že jsou neustále sledováni. Negativum spatřují i v nespokojenosti klientů. 

Operátor musí klienta vždy informovat o tom, že je hovor monitorován. V případě hovoru 

ze strany call centra o klientovi (například v rámci servisních volání) jsou někdy klienti 

s tímto postupem nespokojeni a může se stát, že hovor odmítnou.  

Výsledkem zpětné vazby, ke které slouží monitorované hovory, je i finanční 

hodnocení. V současnosti tvoří výsledek hodnocení hovorů přibližně polovinu bonusu. 31% 

operátorů tento systém vyhovuje, 50% spíše vyhovuje a 19% spíše nevyhovuje. Neobjevil 

se nikdo, kdo by odpověděl, že mu systém vůbec nevyhovuje. Váhu vlivu hodnocení hovoru 

ve finančním ohodnocení by si operátoři přáli velmi rozdílnou. V odpovědích měli uvést 

procento a rozsah odpovědí se pohyboval od 0% do 90%. V průměru všech odpovědí byla 

výsledná hodnota 35 % finančního ohodnocení. 

Graf 12 - Spokojenost s vlivem hodnocení na výši bonusu 

 

Jako největší pozitivum práce operátora uvádějí respondenti příjemný kolektiv 

(včetně přístupu nadřízených, jejich podpory a snahy pomoci), možnost zlepšení 

komunikace, přičemž tyto dovednosti využívají i v osobním životě, či variabilní směny. Jako 

další výhody uvádějí operátoři neustálý rozvoj („pořád se vzdělávám a učím nové věci“, 

„člověk se naučí pohotově reagovat“), možnost přivýdělku prostřednictvím bonusů či 
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50%
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Zdroj: autor  
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možnost práce z domova. V souvislosti s monitoringem by si přáli změnit to, aby měli přístup 

ke všem svým hovorům bez nutnosti žádat o dohledání svého nadřízeného.  

U otázky „Co byste si přál jako operátor na Vaší práci změnit?“ byly nejčastější 

odpovědi týkající se finančního ohodnocení. Jeden z operátorů komentoval tuto odpověď 

tím, že operátor se v hovorech vystavován stresovému zatížení (řešení pojistných událostí, 

úmrtí či naštvaní klienti). Operátoři se však často setkávají naopak s podceňováním tohoto 

povolání. Jeden z operátorů přímo uvádí: “Práce operátora je jako každá jiná a bylo by nám 

všem ku prospěchu, kdyby tento tip práce byl všeobecně víc u znáván a od toho by se odvíjelo 

vše ostatní“. Další možnost zlepšení vidí operátoři ve zlepšení komunikace a spolupráce 

s jinými odděleními, kdy se jim současná situace zdá neefektivní a příliš byrokratický.  

12 Doporučení vyplývající z rozhovorů a dotazníkového šetření 

12.1 Doporučení 1 – Role supervizorů 

První doporučení míří na supervizory call centra, a to uvědomit si tři hlavní role, 

které má plnit: vzdělávací, řídicí a podpůrnou. Z mého průzkumu se domnívám, že na roli 

podpůrnou je kladen oproti ostatním velmi malý důraz. Tyto role by měly být rovnoměrně 

zastoupeny. Nemyslím si, že by tato role nebyla supervizory plněna, spíše je některými 

supervizory podceňována její důležitost. Je také třeba, aby o existenci podpůrné role věděli 

i samotní operátoři a aby jim supervizoři dávali dostatečně najevo, že tuto roli zastávají. 

Zdůraznění podpůrné role může zvýšit pocit podpory z pohledu operátora a tím současně 

pomoci vnímat zpětné vazby s náslechem monitorovaných hovorů pozitivněji.  Supervizor 

je v některých případech podle průzkumu vnímán spíše jako přílišný kritik, než pomocník. 

12.2 Doporučení 2 – Zdůraznění možnosti dohledání hovorů 

Operátoři z velké části vědí o tom, že mají možnost zažádat o dohledání hovoru svým 

supervizorem, který jim hovor může poskytnout. Z průzkumu se domnívám, že tuto 

informaci ne vždy dostanou noví operátoři a této možnosti se dozvídají až později. Přestože 

operátoři využívají možnosti poskytnutí hovoru, téměř vždy je důvodem doplnění informací 

z hovoru (například aktualizace adresy). Supervizorka Radka potvrzuje, že se jen výjimečně 

setkává s prosbou o dohledání hovoru v rámci osobního rozvoje. Podle Pavla je důvodem 

nedostatek času operátorů z důvodů vysokého počtu klientských požadavků. Dle mého 

názoru je nedostatek času druhým důvodem, tím prvním je podle mě to, že si operátoři tuto 
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možnost vůbec neuvědomují. Hovory si nechávají dohledat spíše ve výjimečných případech, 

aby nemuseli klienta znovu kontaktovat. Pro osobní rozvoj hovory nevyužívají i proto, že se 

jim může zdát prosba o dohledání hovoru jako přítěž pro jejich nadřízené. Po rozhovoru se 

supervizorkou Ditou bylo potvrzeno, že po upozornění na tuto možnost se na ní operátor 

s prosbou o dohledání hovoru obrátil. Tuto teorii potvrzuje i fakt, že někteří operátoři 

v dotazníku uvedli, že by si přáli mít přístup ke svým hovorům i bez nutnosti žádat o 

poskytnutí svého nadřízeného. Jelikož tato možnost není v souvislosti s GDPR možná, 

přistoupila bych k řešení právě častějším připomínáním možnosti dohledání a především 

zdůrazněním toho, že tento krok není pro supervizory přítěží, ale naopak jej oceňují.  

12.3 Doporučení 3 – Práce s pocity operátorů během zpětných vazeb 

Operátoři jsou si vědomi toho, že monitoring hovorů je pro ně důležitý. Celkem 76 

% operátorů uvedlo, že jim monitoring (ať již více či méně) pomáhá ke zlepšování jejich 

výkonu. K tomu operátorům pomáhají zpětné vazby, kde se hovory hodnotí a určují se 

rozvojové cíle. Ze zpětných vazeb však mají operátoři často negativní pocty, na které se váže 

i jejich pocit motivace. Jako demotivující vnímá zpětnou vazbu celkem třetina operátorů. 

V první řadě je nutné, aby si supervizoři uvědomili, že operátoři negativní pocity prožívají. 

V rozhovorech zaznívalo, že si myslí, že negativní pocity jejich zaměstnanci nemají. Jako 

první krok ke zlepšení je tedy potřeba přijmout tento fakt a začít se soustředit na vnímání 

pocitů během zpětné vazby. V tomto ohledu doporučuji postup supervizorky Radky, která 

začíná zpětnou vazbu krátkým osobním rozhovorem, během kterého se operátor uvolní a je 

navozena přátelská atmosféra. Dále pokládám za důležité zdůraznit, že zpětná vazba je 

zaměřená nikoliv na kritiku operátora, ale na hledání rozvojových příležitostí. Není možné 

zajistit, aby byly pocity ze zpětné vazby vždy pozitivní, přijímat kritiku může být pro některé 

lidi v souvislosti s jejich osobnostními rysy náročné. Je však možné pracovat na způsobu 

předávání kritiky tak, aby byla pro operátory co nejpřijatelnější. Důležité je nezapomenout 

kromě kritiky i chválit a především zachovat konstruktivní kritiku. V případě, že má 

supervizor na vedení hovoru jiný pohled než samotný operátor, je důležité, aby svůj pohled 

zdůvodnil. Zdůvodnění může pomoci operátorovi pochopit pohled supervizora a třeba mu i 

pomoci do budoucna. Bez tohoto zdůvodnění může mít operátor pocit přílišné kritiky a 

v tomto případě jsou negativní pocity pochopitelné.  

Pramenem demotivace ze zpětné vazby je u některých operátorů i to, že operátor má 

pocit, že jeho nadřízený nemá dostatečné produktové informace. Supervizor by měl být pro 
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operátory oporou, proto je důležité, aby se produktové informace snažil neustále 

zdokonalovat. V případě, že je supervizor ve společnosti nový, bylo by vhodné, aby se na 

zpětnou vazbu připravil a informace zaznívající v hovoru si předem ověřil.  

12.4 Doporučení 4 – Neustálé udržování motivace  

Dalším doporučením je zaměřit se na udržování motivace u operátorů, kteří ve 

společnosti pracují více, než 1,5 roku. Po uplynutí této doby se již v dotazníku neobjevil 

nikdo, kdo by vnímal zpětnou vazbu jako velmi motivační. Naopak v počátcích práce na 

pozici operátora se neobjevil nikdo, koho by zpětná vazba zcela demotivovala. Osobně se 

domnívám, že důvod je v tom, že noví operátoři vidí při zpětných vazbách velké pokroky. 

V prvních hovorech je operátor nezkušený, obzvláště po komunikační stránce. Postupem 

času se operátor zdokonaluje, komunikace se zlepšuje, pracuje rychleji se systémy, umí se 

lépe vypořádávat s námitkami a nepříjemnými situacemi. Pokrok je pro operátory v tomto 

období opravdu znatelný. Po roce a půl je však již operátor dostatečně zkušený a při hledání 

rozvojových příležitostí je třeba jít „hlouběji“. Někteří operátoři tak mohou vnímat hledání 

těchto příležitostí jako přílišnou kritiku. Může se také stát, že operátor po několikaleté praxi 

získá pocit, že již nemá na svém výkonu co zlepšovat. Supervizor by se měl naučit poznat, 

kdy jeho podřízení začínají cítit demotivaci a s těmito pocity pracovat.  
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Závěr 

Řízení pracovního výkonu je důležitou součástí řízení lidských zdrojů v organizaci. 

Prostřednictvím řízení pracovního výkonu je možné využívat lidskou sílu efektivně a 

dosahovat tak lépe požadovaných výsledků. K samotnému řízení pracovního výkonu je 

nutné využívat dalších nástrojů jako hodnocení pracovního výkonu, odměňování, vzdělávání 

a rozvoj. Dalším nezbytným nástrojem je také motivace pracovníků.  

Praktická část se věnovala řízení výkonu ve specifickém prostředí call center. 

Stěžejní částí diplomové práce byla analýza využívání monitorovaných hovorů pro 

zlepšování výkonu operátorů. Analýza byl provedena prostřednictvím rozhovorů se 

supervizory call centra a dotazníkového šetření provedeného mezi operátory. Výsledky 

rozhovorů byly porovnány s výsledky dotazníkového šetření a na základě výsledků byla 

určena doporučení, která mohou vést ke zlepšení využívání tohoto nástroje.  

Po porovnání rozhovorů a odpovědí v dotaznících bylo zjištěno, že monitorované 

hovory jsou pro řízení výkonu zaměstnanců zcela zásadní. Jejich důležitost si uvědomují 

supervizoři i operátoři call centra. Většina z operátorů taktéž uvádí, že jim monitorované 

hovory využívané při zpětných vazbách pomáhají pracovní výkon zlepšovat. Přestože jsou 

operátoři rádi, že jsou hovory nahrávány a uvědomují si jejich důležitost, v mnoha případech 

je pro ně hodnocení monitorovaných hovorů nepříjemným zážitkem. Pro celou třetina 

operátorů není zpětná vazba a poslech hovorů motivující. Z výsledku dotazníkového šetření 

se ukazuje, že je možná souvislost s motivací a délkou pracovního poměru. Pro zefektivnění 

systému řízení pracovního výkonu je tedy nezbytně důležité soustředit se na zmírnění 

negativních pocitů operátorů během zpětné vazby, snaha udělat zpětnou vazbu pro operátory 

co nejvíce motivační a současně motivaci stále udržovat i u operátorů, kteří ve firmě pracují 

déle než 1,5 roku.  
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 Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník pro operátory call centra 

Vážení operátoři,  

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude součástí diplomové 

práce na téma „Monitoring hovorů se zaměřením na řízení pracovního výkonu zaměstnanců 

call centra“. Vaše odpovědi mi pomou ke zpracování praktické části diplomové práce.  

Dotazník obsahuje celkem 16 otázek. U některých otázek jsou uvedeny varianty 

odpovědi a já Vás prosím, abyste křížkem označili tu variantu, se kterou nejvíce souhlasíte. 

Na některé otázky je nutné zformulovat vlastní odpověď. Dotazníkové šetření je jedním 

z klíčových nástrojů pro úspěšné zpracování diplomové práce, a proto Vás prosím o co 

největší upřímnost při odpovídání. Dotazník je zcela anonymní.  

Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas 

Denisa Ficencová 

 

1. Jak dlouho jste operátorem call centra? 

 

 

2. Jste rád/a, že jsou hovory v call centru monitorovány? 

 

 

3. Máte k zaznamenaným hovorům jako operátor přístup? 

 

 

4. Využil/a jste již někdy aktivně možnosti dohledání a poskytnutí hovoru s klientem 

od svého vedoucího? 
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5. Uveďte prosím, co považujete za výhody monitorování hovorů z pohledu operátora. 

 

 

 

 

6. Existují dle Vás i nějaké nevýhody, které by s monitoringem souvisely? Pokud ano, 

uveďte, prosím, jaké.  

 

 

 

 

7. Záznam z hovorů je součástí finančního ohodnocení. Ohodnoťte na stupnici, jak 

Vám tento systém vyhovuje.  

 

vyhovuje 

 

spíše vyhovuje 

 

spíše nevyhovuje 

 

vůbec nevyhovuje 

 

8. Jakou váhu by podle Vás mělo hodnocení hovoru ve finančním ohodnocení? 

Uveďte v procentech.  

 

9. Ohodnoťte na stupnici, jak Vám poslouchání zaznamenaných hovorů pomáhá ve 

zlepšování Vašeho pracovního výkonu.  

 

velmi pomáhá 

 

částečně pomáhá 

 

spíše nepomáhá 

 

vůbec nepomáhá 

 

10. Vnímáte zpětnou vazbu formou poslechu hovorů jako motivační? 

 

velmi motivační 

 

částečně motivační 

 

spíše mě demotivuje 

 

demotivuje mě 

 

11. Popište prosím stručně, jaké jsou Vaše pocity po pravidelné zpětné vazbě s Vaším 

supervizorem. 
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12. Jak důležité je z Vašeho pohledu monitorování hovoru pro Vás jako operátora a 

pro klienty? Označte na stupnici.  

 

Pro operátora: 

 

velmi důležité 

 

důležité 

 

spíše nedůležité 

 

zcela nedůležité 

 

Pro klienty: 

 

velmi důležité 

 

důležité 

 

spíše nedůležité 

 

zcela nedůležité 

 

13. Je něco, co byste si přál/a ohledně monitorování hovorů změnit? Pokud ano, co? 

 

 

 

 

14. Co na práci operátora ve Firmě X považujete za pozitivní? 

 

 

 

 

15. Co byste si přál jako operátor na Vaší práci změnit? 

 

 

 

 

16. Zde je prostor pro jakékoliv Vaše poznámky či připomínky. 
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Příloha č. 2 – Otázky pro supervizory 

1. Jaká je role supervizora v call centru Firmy X? 

2. Ve Firmě X jsou všechny hovory monitorovány. Jakým způsobem je nejčastěji využíváte  

3. Jak často pracujete s výstupy monitorovaných hovorů? 

4. Jakou největší výhodu podle Vás monitoring přináší? 

5. Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10 důležitost monitoringu hovorů z pohledu  

6. Monitoring hovorů slouží i pro hodnocení zaměstnanců. Jak velkou část hodnocení 

7. Jak Vám pomáhá monitoring v řízení výkonu podřízených zaměstnanců? 

8. Jak často dostávají zaměstnanci zpětnou vazbu a jaký je její průběh? 

9. Jaké pocity projevují Vaši podřízení během poslechu hovorů v rámci zpětné vazby?  

10. Mají operátoři přístup k monitorovaným hovorům? 

11. Jak často projevují operátoři aktivní zájem o poskytnutí záznamu z vybraného hovoru? 

12. Jaký přínos spatřujete v monitoringu hovorů pro samotné zaměstnance call centra? 

13. Jaké výhody může podle Vás přinést monitoring hovorů pro klienty společnosti? 
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Příloha č. 3 – Přepis rozhovoru se supervizorkou Radkou 

Tazatel: Denisa Ficencová 

Jméno respondenta: Radka 

T: Tak mám tady první otázku: Jaká je role supervizora v call centru u nás ve firmě.  

R: Tak, role supervizora je velmi rozmanitá. Má na starosti hodně věcí. Můžu to porovnat i s ostatníma z jiných 

kontaktních center, kde opravdu třeba supervizor má na starosti jenom lidi a dává jim jenom zpětný vazby, 

věnuje se pouze jim. Což u nás neni, protože supervizor řídí provoz a, což jakoby je jako nám zabere hodně 

času a já třeba konkrétně mám na starosti ještě rozdělování směn, takže musim dle predikce vlastně se dívat na 

to, kolik tady má být lidí a podle vlastně uzpůsobit tu docházku. Takže ta role jako je strašně rozmanitá. Je to 

opravdu od těch lidí, to znamená aby vlastně se ti rozvíjeli, zaškolování nováčků, nevim jak moc to chceš do 

hloubky, prostě veškerej jejich rozvoj, podpora, hlavně jsme tady pro vás jako podpora, jak znalostní, tak 

procesní. Nemůžete vědět úplně všechno. Zase, abysme vám dali třeba náhled nějakej do firmy, na koho se 

obracet na oddělení a tak dále. Protože to samozřejmě je o praxi, takže ten supervizor by měl mít ty znalosti, 

dovednosti, aby moch vám předávat právě nejenom ty produktový ale i ty procesní a zastřešil to tak jako celý. 

Abyste měli tady tu, někoho, na koho se máte, můžete obrátit. Takže jestli to takhle stačí? 

T: Určitě. A pak tady mám teda že u nás na lince jsou všechny hovory monitorovány a jakým způsobem 

je právě vy jako supervizoři nejčastějc využíváte.  

R: Tak máme samozřejmě systém, který k tomu používáme, abychom si mohli pustit jakýkoliv hovor. Hodně 

lidí neví, že nejenom že sou nahrávané odchozí hovory nebo příchozí hovory s klientem, ale sou nahrávané i 

komunikace s odděleními. Což například tuhle jsem využila, protože jsem potřebovala zjistit, co nám na 

oddělení slíbili a potom se to nestalo. Takže mám taky důkaz jako nahrávanej hovor v rámci oddělení, jo. 

Využíváme to tak, že ty hovory vybíráme namátkově, není to jakoby že prostě bysme poslechli všechny, to 

bohužel nejde, takže vybíráme náhodně hovory, zohledňujeme samozřejmě jestli ten daný den třeba nebyl 

zakázaný prodej, potom ty hovory většinou nehodnotíme, protože je jasný, že budou bez prodeje a my chceme, 

aby ty hovory prostě byly úplný. Takže zohledňujeme všechny tyhlety parametry. Potom jiná věc je, když se 

zaměříme na nějakej, nějakou oblast, která nás trápí, třeba teďkon aktuální GDPR. Takže na základě call codů, 

který vy zadáte, tak si vytáhnem třeba od všech hovor s GDPR, abysme věděli – mají o tom ty operátoři přehled, 

nebo v čem bysme jim mohli pomoct, tápou tady v tý obalsti. Takže potom si vytaháváme jako ty konkrétní 

oblasti co nás zajímaj.  

T: Jak často takhle pracujete s těma výstupama z monitorovanejch hovorů?  

R: Tak, máme každý týden máme pravidelně kalibrace, jednou vždycky týdně máme na HPP, na hodinu, takže 

tam posloucháme všechny lidi z HPP a jednou za čtrnáct dní vlastně sou kalibrace pro brigádníky. Zase, všichni 

se tady sejdem, to znamená, metodik, manažer, všichni supervizoři z INu i z OUTu, což je strašně důležitý, 

protože tam je ten náhled vlastě všech a i třeba jako toho Marka z OUTu, který jako vůbec neví, jakoby detailně, 

o co se jedná, ale zase nám může moc dobře poradit komunikačně. Takže on to vidí zase trošku z jiný stránky 

a vopravdu si někdy jako hezky radíme v rámci IN, OUT. Zase my radíme i prodejním hovorům. Takže, není 

to o tom, že on to nedělá a nemoh by do toho co vnést, ale určitě má co říct k tomu. Takže to jsou takový jako 

oficiální. A potom samozřejmě probíhaj náslechy hovorů, každý supervizor si hodnotí svoje hovory. Na HPP 

je to že musí mít minimálně 5 hovorů hodnocených jako oficiálně a z toho je jeden takzvaný nominovaný – to 

znamená, že ten operátor má možnost si říct za ten měsíc tenhle hovor se mi povedl, chci si ho dát do hodnocení. 

Takže je tam i nějaká ta sebereflexe toho operátora, což je strašně důležitý. A ten nominovaný hovor 

neznamená, že bude stroprocentní. Naopak, někdy jako zjistíme, že ten operátor si myslí, že jako tam řekl 

všechno, že ten hovor je dokonalý, a zjistíme, že to tak vůbec není. Takže naopak třeba zase narazíme na nějaký 

jako další věci, co bysme mu měli říct.  

T: Dobře. A tady vlastně když děláte teda ty kalibrace, tak tam se probírá co přibližně, na těch 

klibracích? 

R: Na kalibracích hodnotíme teda hlavně komunikační stránku, odbornou stránku, to znamená je tady Katka - 

metodik přísedící, co hned zastaví, jakmile tam vlastně slyší, že tam bylo něco nepřesně sdělenýho. Hodnotíme, 

jak byl klient spokojený s tim oprerátorem, jestli pochopil ten daný jakoby to daný řešení. Zase, jakmile se to 

slyší takhle se spožděnim, tak tam právě můžeme slyšet, že klient vůbec nerozumí tomu, co mu ten operátor, i 

když to říká dobře, říkal. Takže hodnotíme samozřejmě jestli se kladl otázky, jestli se klienta doptával jestli je 
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mu to jasný. No a potom hodnotíme samozřejmě prodej a retenci, což je velmi důležitý. Jak byla provedená 

retence, jak do hloubky do toho operátor šel, a to samý i s nabídkou. Ať už novýho produktu nebo navýšení 

příspěvku. Vždycky se tady o tom bavíme i jestli byl ten prodej vhodný nebo nebyl. Taky někdy se jako v tom 

rozcházíme. Někdo tvrdí, zarytě, měl bejt vždycky a někdo zase „hele, ale tady prostě to nebylo vhodný, tady 

prostě ten klient vyloženě už byl jako načatej, že se mu to jako fakt nelíbí“. Takže tam potom ten prodej třeba 

vůbec nehodnotíme.  

T: Dobře. Jakou největší výhodu podle tebe ten monitoring přináší jako z tvýho pohledu? Kdybys měla 

jmenovat prostě co -  

R: Tak, když pominu, to, že je to ze zákona povinný, tak já si myslim, že to je výhodný pro obě strany – jak 

pro operátora, tak toho klienta. Protože klient vlastně má možnost odvolat se, vznést stížnost, pochybení na 

naší straně samozřejmě může být. Na druhou stranu operátor zase má nějakou obranu proti tomu, může dokázat 

právě v čem je dobrý. Pro něj je strašně důležitý, že se slyší, i když to pro něj je hodně nepříjemný, tak my mu 

můžeme říkat stokrát říkáš „jakoby“, ale dokud to on neuslyší v reálu, takže díky tomu monitorovanýmu hovoru 

mu to můžeme pustit. A myslím si, že to je jako největší přínos. Dá se s tím pracovat, samozřejmě, s tím 

monitorovanym hovorem taky v rámci školení. Kdybysme neměli nahrávaný hovory, nemůžeme je pustit 

prostě firmě, s kterou spolupracujem a nemohla by prostě nám dávat ňákou zpětnou vazbu. Samozřejmě úplně 

něco jinýho jsou online náslechy, kdy já sedím u vás a ty hovory můžou bejt úžasně dokonalý, protože v tu 

chvíli, kdy tam je ten supervizor, tak ten operátor samozřejmě se jako snaží žejo, většinou. Nebo měl by se 

snažit (smích) a ty hovory sou třeba i kvalitnější, než když takhle je posloucháme z toho nahrávanýho hovoru.  

T: Dobře. No, to sem se chtěla zeptat. Ty zákony máme někde doledatelný? Já už jsem kvůli tomu psala 

Honzovi… 

R: To bude určitě vědět Mirek. 

T: Mirek... Tak já uvidim, co ještě ten Honza... 

R: Musíme deset let dozadu určitě, to sem si jistá. Deset let a je to kvůli Český národní bance.  

T: Kvůli Český národní bance. 

R: Jo, kvůli ničemu jinýmu, protože ona, jakmile by tam vzesla se stížnost k ČNB, tak oni vlastně napíšou „k 

této smlouvě prosíme doložit veškerou komunikaci s klientem“. Takže jak písemnou, tak e-mailovou, tak 

telefonickou. Všechno musíme doložit.  

T: Takže deset let zpětně. Já ještě uvidim, co mi napíše pak ten Honza. Já sem se snažila něco najít a 

vůbec se mi to jako nepodařilo. Je to hrozně těžký, našla jsem v podstatě jenom to, že se musej ty poradci 

ve chvíli, kdy se tam jako investuje, ale to se nás netýká, žejo. Ty fondy, to jde trošku mimo nás, protože 

tam my ty změny neděláme.  

R: Jo. 

T: Tak tady mám ještě jak důležitý pro tebe jako pro supervizora je ty, ten monitoring hovorů na 

stupnici od jedničky do desítky kdybys měla oznámkovat.  

R: Jako to já si myslim, že by to mělo bejt deset, protože jako bez toho bysme se vůbec neobešli. Samozřejmě 

něco jinýho kdyby sme se bavili, že se nahrává třeba nějaké procento, ale zase nedovedu si představit, že mi 

tady příde NPSko, negativní, ten klient si stěžuje a bohužel… nebo v 80 % já vždycky si to poslechnu a tam 

na naší straně je to v pořádku. Takže já vlastně bych vás jako nemohla v uvozovkách hájit, i před tím klientem 

a navopak, když je tam vopravdu nějaká chyba, tak pro toho operátora je strašně přínosný že prostě jdeme si 

ten hovor poslechnout a jako může si z toho vzít zase něco do budoucna. Takže já si to vůbec jako nedovedu 

představit, kdyby nebyl jako monitorovanej hovor.  

T: Já to tady mám taky jako součást tý otázky, jakoby to zdůvodnění, takže píšu si to tady. A to NPSko 

to je pro případ, že klient je s něčím nespokojenej, tak on vlastně - 

R: Vlastně klient nám dává zpětnou vazbu – Net Promoter Score. Net promoter score se to píše, je to vlastně, 

de to e-maielm dotazník na to, jak byl klient spokojen s vyřešením požadavku v rámci klientský linky a ptáme 

se ho, jestli by na základě této zkušenosti doporučil vlastně naší firmu. A on má možnost tam napsat i svoje 

vyjádření, takže nějaký komentář a na základě toho komentáře dává známku od nuly do deseti. Sedm, osm, 

ehm, ne… osm, devět, deset je dobrá známka, to je pozitivní, jakmile je to míň, tak už to vlastně řešíme jako 

negativní zpětnou vazbu a většinou je tam i ten komentář. Takže samozřejmě si ten hovor poslechneme a 

pracujeme s tim dál.  
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T: Takže sedm, osm, devět, deset je pozitivní, nebo sedmička ne? 

R: Počkej, já přemýšlim.. osm, devět, deset… Hm. No, vono počkej, šest, sedm je myslim neutrálí, právě, a 

potom níž už je jako negativní.  

T: Hm, dobře, super. To je taky docela zajímavý, to NPSko, k tomu si určitě taky něco najdu.  

R: To bys tam určitě mohla dát, to určitě.  

T: To tam dám, já tam mám service level a tohle tam určitě taky zahrnu. Tak, další otázku tady mám, 

že monitoring hovorů slouží právě i pro to hodnocení zaměstnanců a jak velkou část hodnocení 

zaměstnance tvoří právě ten výsledek z toho hovoru.  

R: Tak teďko je nový od srpna nový bonusový schéma. To bych ti potřebovala dát asi to spíš Pavel s Ditou to 

vědí detailně. 

T: Já sem koukala, že Pavel nám něco posílal, tak to bych tam mohla asi taky zahrnout.  

R: To tam můžeš zahrnout. Teďko ta kvalita hovoru je samozřejmě pro nás velmi důležitá a tvoří nevim kolik 

procent, to si potom vypočítej. Maj velmi vysokou částku maj za service level, týmovej. To znamená – my se 

jich ptá… my chceme od nich, aby byli týmoví a nebylo jim jedno vlastně jak zvedaj hovory, jak sou efektivní 

a tak dále. V rámci toho týmu by měl být vždycky teda vyšší service level jak 80 a díky tomu získáváj bonus. 

No a ta kvalita hovorů tam za to samozřejmě dostávaj nějakou částku, tam asi nebudeme chtít, abys uváděla 

částku, ale to -  

T: Určitě. 

R: - ale to procento a to ti teď přesně neřeknu. Oni sou tam i testy, hodnocení mailů, kvalita hovoru a tenhleten 

service level. Takže ono je tam toho víc. A za tou kvalitou hovoru samozřejmě vidíme jako vyšší smysl, na 

kterym pracujem tady už strašně dlouho. A to, aby vlasně ta zkušenost toho klienta s náma říkala, že je rád, že 

se k nám dovolal, že ten požadavek vyřešil a že tady vlastně tu, mmm, ta profesionalita lidí je úplně na jiný 

úrovni, než v jiný společnosti. A snažíme se i toho klienta vlastně odlišovat tím, že právě s ním mluvíme hrozně 

lidsky, nechceme bejt stroje, chceme bejt na něj empatický, rozumět tomu, že třeba i v těžký situaci a nebrat 

ho jako jednoho z tisíce, ale jako prostě jednotlivce a dát mu najevo, že pro něj máme nějaký jako možnosti a 

varianty. A ne prostě „zaplaťte, dlužíte a naschledanou“. Takhle si myslim, že to funguje ve většině společností. 

A to je tim právě, čim se chceme odlišit. A tohle nechceme. 

T: Takže my vlastně nedodržujeme nějaký call skripty, my jednáme na základě nějakejch postupů - 

R: To si tam můžeš klidně i napsat, to je zajímavý, tadyto kontaktní centrum myslim že má dvacetiletou historii 

a nikdy jsme call skripty nepoužívali. Ani historicky. Dneska je taky trend, že se od nich jako zcela opouští. 

Samozřejmě když Marek volá nějakou kampaň v rámci Ouboundu, tak musí mít zhruba mustr nějaký, co by 

v tom hovoru zhruba mělo zaznít. Ale zase, nikdo jim neříká, jestli má první zaznít tohle, druhý tohle a poslední 

tamto. A jak má třeba tu otázku specifikovat, to je úplně jako zcela,  zcela na nich. A myslim si, že to ani není 

vhodný někomu, každý prostě vnímá ten hovor jinak. A to samý třeba jak jsem se setkala u retence a smála 

sem se, že třeba Eva žejo má ten styl trochu jinej, že nejdřív jako řekne, jak se ta výpověď udělá, všechno mu 

jako odřiká tomu klientovi, až na konci dojde k tomu, k tý retenci a začne teprv jako z jinýho… Vlastně to 

vezme obráceně, než je standartně. A já tomu strašně jako fandim. A myslim si, že každej si má najít ten svůj 

styl. Nebo příklad, Lukáš se ptá na kontaktní údaje až na konci hovoru. Taky, v normální společnosti by za to 

měl vždycky strhnutý body. Tady určitě mu to nestrháváme, je to na něm kdy, v jaký části hovoru to zmíní, ale 

musí to tam být. Pak samozřejmě jiná věc je GDPR, který prostě bez souhlasu nemůžeme prodávat, takže to 

musí začít bohužel na začátku. Tam asi ten supervizor moc jako tý fantazii nedá, ale.. Jako snažíme se právě 

vás rozvíjet a myslim si, že – můžeš to tam klindě i zmínit, že si myslim, že to je důvod, proč tady třeba i vy, 

brigádníci, vydržíte delší dobu. Vy prostě nemáte tady ty pravidla tak striktní a ta volnost tady je. I v rámci 

těch e-mailů. Máme prostě nějaký šablony, ale chceme po vás, abyste naopak je upravovali a pracovali s nima, 

dávali si tam prostě svoje nějaký empatický věty. Jak na začátku, tak v závěru toho e-mailu. Takže, myslim si 

že, že ta volnost tady určitě je.  

T: Takže u nás naopak se vlastně za třeba to projevování empatie jakoby dávají plusový body -  

R: Naopak je to plus. Přesně tak –  

T: - a ne že -  
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R: Ne že strhnutý. Takže zase jako v porovnání s jinou společností, kdy sem měla možnost porovnat jako 

chování supervizorů, tak tam opravdu oni fungují, nechci to slovo používat, ale sou tam nad těma lidma jako 

supi. A to jako já si myslim, že my to tak… To možná nepatří ani  sem -  

T: Nepatří no. 

R: - ale to si dej někam jinam, že my prostě tady opravdu takhle nefungujem, ani na vás takhle nenahlížíme. 

Všude jinde už koukaj prostě na to, ten operátor prostě chce, to jakoby nás jako vočůrat a chce prostě… 

podvádět. A my takhle na to vůbec nenahlížíme jako. Ani by nás to nenapadlo. Právě potom jsme v šoku, že 

všude jinde jenom jako jak ještě víc kontrolovat svoje lidi. Což nám příde úplně strašný prostě.  

T: To jenom taková zajímavost, když se o tom bavíme -  

R: To je taková třešnička. 

T: - na nějakym call centru, vyloženě takhle jako prodejnim, kde ve chvíli, kdy ty lidi neměli ten prodej, 

kterej měli splnit, tak jim vzali židli a museli jako stát. A na některých dokonce ve chvíli, kdy nesplňovali 

prodeje tak volali do tý doby, než to napravěj ve spodním prádle.  

R:  (Smích) 

T: Takovýhle věci se dovzídám při práci na diplomce. Takže jako supi, tak to jako vopdovídá.  

R: (Smích) 

T: Tak mám tady další věc. Jak monitoring pomáhá v řízení výkonu podřízenejch. Jak jakoby se zlepšuje 

ten výkon právě díky tomu monitoringu a díky tomu že máte poskytnutý ty hovory.  

R: Tak já bych to vzala asi úplně od nováčka, kdy vlastně tomu nováčkovi potřebuju, potřebuju s ním pracovat 

a potřebuju aby se slyšel, jak třeba opravdu tu komunikaci zlepšit, protože opravdu ten hovor mu může přít 

online, když se jako neslyší, tak mu může přijít že mluví jako velmi dobře, sofistikovaně a neříká žádný „ehm, 

aha, jakoby“ a podbně a potom, když se to pustíme,tak zase ta sebereflexe je velmi důelžitá. Takže od nováčka 

vlastně, který vlastně jako vůbec neví co říká až po toho velmi vyspělýho, který je tady dva, tři roky a naopak 

si to moc dobře uvědomuje, jak třeba dělá chyby. A zase potom spíš tam se může jít po tý empatii a 

zdokonalování, jakoby, tam už ten hovor se jako jenom vybrušuje do prostě největšího jako, co ještě se tam 

mohlo říct jakoby lépe. A tam uvidim hlavně tu empatii. Jak si moh zareagovat na klienta, můžeš krásně při 

tom když pouštíš tomu člověku ten hovor právě se ho ptát a doptávat se, co bys udělal nyní jinak. A ten operátor 

to může vidět potom za dva, za tři týdny s odstupem, je tam taky důležitý ten odstup času, kdy vlastně může 

se k tomu vlastně nějak jako zpětně vyjádřit a myslim si že je dobrý i takhle si poslechnout nějaký hovor kdy, 

třeba operátor mu ujely nervy, opravdu jako vybouchl, ví o tom, tak si ten hovor poslechnout. A potom, když 

podruhý uslyší toho klienta, jak na něj třeba byl nepříjemný, tak už si třeba řekne: ale ono to nebylo zase tak 

strašný. A jako můžu s nim zase pracovat i tady v těch negativech. Ne jenom jako v posunování toho výkonu 

jako v tom dobrym slova smyslu ale i jako – hele tady ti ujely prostě nervy, co prostě pro to udělat příště, aby 

se to nestalo“. 

T: Ty tady právě říkáš, že to, že dostávaj takhle tu zpětnou vazbu, že jsou ty hovory prostě takhle 

poslouchaný s tim operátorem, tak jak často teda dostáváme tu zpětnou vazbu? 

R: Tak standartně u nás je to minimálně jednou měsíčně, což si myslim, že je naprostý minimum. Ideální by 

bylo dvakrát za měsíc. Ale bohužel z časových důvodů, jelikož my máme na starosti i ten provoz a víš to, že 

taky se jako zaologováváme, což taky je důležitý, pomoc toho supervizora, vidí, že tým toho má hodně, tak jde 

mu napřed a pomůže mu taky, zvedá hovory, dělá maily a tak dále. A i je třeba důležitá zpětná vazba, často si 

to ani neuvědomujete ale taková jako dílčí. Taková jenom na jeden hovor. „Evo, teď jsem slyšela hovor, moc 

se ti povedl“. Myslim si, že tu zpětnou vazbu, jakmile je nějaká příležitost, pozitivní NPSko, hned to na vás 

posílám. Takže někdy vopravdu tu zpětnou vazbu máte třikrát, čtyřikrát do měsíce, aniž já bych si to uvědomila 

vlastně. Ale dostáváte jí. No, takže asi takhle. A jinak potom ještě speciální jako jsou ty online náslechy, kdy 

vlastně třeba provoz to neumožňuje abychom poslouchali vyloženě tady, ale na druhou stranu ty online 

náslechy, víš to, že my to, mě i tobě to hodně přineslo v tom, že vidim, s jakejma obrazovakama pracujete, kam 

se díváte, protože nemáme nahrávaný obrazovy. To asi taky tam můžeš zmínit. Chtěli bysme ale bohužel, bylo 

by to jako náročný hlavně na to kam to ukládat, bylo by to hodně, zabíralo by to hodně místa. Takže zatím to 

nemáme, ale určitě bysme to jako do budoucna uvítali, protože to by bylo skoro vlastně jako ten online náslech. 

Já vidim jak pracujete se všema těma systémama a jelikož jich máte tolik, tak vám můžeme třeba v něčem 

poradit, do jaký tabulky se dívat dřív, „hele tady vidíš tady tu částku na první dobrou a nemusíš lézt do dalších 

třech tabulek. Takže spíš tady z toho důvodu, že by vám to mohlo jako ulehčit a že vám teda jako pomáháme 
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s tim ulehčenim. A zase můžeme s váma pracovat jakmile ten online náslech, tak vám dáváme tu zpětnou vazbu 

okamžitě. Takže zase je tam zase tadyta výhoda. Že to můžete hned napravit třeba v tom dalším hovoru. Když 

vám řeknu „hele, tady si neověřil kontakty“, tak v tom dalším hovoru si dám pozor a hned je ověřim. Takže si 

to vlastně, je tam okamžitá možná náprava, což je jako taky velká výhoda toho online náslechu. 

T: A když je taková ta klasická zpětná vazba, ta co je teda jednou měsíčně, někdy dvakrát, podle toho 

když nám to teda ten provoz dovolí, tak tam je teda ten její průběh takovej, že si vlastně teda sedneme, 

pustíme si ten hovor a hodnotíme jak vlastně operátor, tak ten supervizor.  

R: Tak na zpětný vazbě určitě bych začala tim, že je důležitý s operátorem probrat, jak se cítí, jestli má nějaký 

prostě požadavky na supervizora, co mu chybí k tomu, aby se mohl zlepšovat. Jestli řeší momentálně nějakou 

nesrovnalost, s čím by zase mu supervizor moch pomoct. Nebo řeší prostě vztahy tady na pracovišti, jak je 

tady spokojenej. Prostě celkově s nim probrat jako tu situaci. Není to jenom o tom hovoru. Mělo by to být jako 

celkově vyřešení prostě, nebo probrání prostě s nim čehokoliv. A může to být i něco osobního. Pracujeme 

samozřejmě s lidma, takže může se stát, že najednou ty hovory začnou tomu supervizorovi připadat jako úplně 

jiný, než ty před tim,. Tak by se měl zeptat jako jestli se něco neděje. Samozřejmě může bejt něco osobního 

v rodině a tak dále. Takže to všechno na ty lidi působí a samozřejmě by k tomu i ten supervizor měl přihlížet. 

No a potom samotný vlastně to hodnocení. Zase tam je několik jako druhů jak to s tím operátorem probrat. Tak 

určitě by ten hovor se měl pustit a teď záleží, jestli se pustí celý najednou, nebo se může pouštět po kouskách, 

takže se stopovat v těch chvílích, kdy vlastně supervizor chce na něco upozornit. A ať už se jedná o upozornění 

něčeho negativního a nebo naopak pozitivního. A já to teda takhle dělám, nevim jak ostatní supervizoři, ale 

vždycky chci, aby ta zpětná vazba první zazněla z vaší strany. Takže první se hodnotíte vy a víš, jak to probíhá, 

že první vlastně si říkáte to, co se vám povedlo. A myslim si že taky pro toho operátora je to těžký ze začátku, 

protože si myslí, že se mu nepovedlo nic. A potom, když to začneme probírat, tak zjistí, že třeba měl napsaný 

dvě věci a my přídeme na dalších pět. Takže to je pro něj hrozně jako taky pozitivní, že vlastně tam už je na 

začátku hned pochvala. Ne jako nebereme to jako samozřejmost, ověřil si kontakty, tak to máš stejně dělat 

vždycky, tak co tě za to budu chválit. Ale naopak jako vyzdvihnout ty přednosti toho operátora, co se mu 

povedlo. A potom spolu řešíme ne negativní věci, ale možnosti na zlepšení tomu řikám. Takže možnosti, 

návrhy na zlepšení a vy si sami vlastně říkáte, co byste chtěli na tom hovoru zlepšit nebo co si myslíte, že 

mohlo být jinak. No a když samozřejmě z vaší strany nezazní a bylo to něco jako zásadního, tak je samozřejmě 

na mě, abych to zmínila. Že to navrhuju já, aby došlo tady k tomu zlepšení třeba tady v tý věci – například 

nebyla závěrečná otázka. No a závěr je takovej, že dojde vlastně k nastavení cílů do příští zpětné vazby. Ty 

cíle by měly být maximálně tři a z toho by měl ten jeden ten cíl velmi snadno dosažitelný. Takže nedávat si 

všechny tři cíle strašně dlouhodobý třeba z horizontu tři až šest měsíců, ale mělo by to být něco, když operátor 

se na to opravdu zaměří, třeba neříkat slovo problém, dám příklad, tak dá se to odstranit téměř ihned. Takže 

tak. A na těch cílech by se měly oba dva jako shodnout, měla by tam bejt teda nějaká domluva a potom já teda 

ještě volim teda písemnou formu, to znamená že z toho, z tý zpětný vazby ještě písemný jako zápis. Takže se 

to dá vlastně i zpětně dohledat, co sme spolu řešili, jaký hovory sme poslouchali. Takže tak. Stačí. 

T: Určitě. Tys tady právě zmínila i to, že vlastně ten operátor má k tomu někdy trošku jako takovej.. že 

je vystrašenej, že tam nevidí hodně jako těch pozitiv tolik, jako ten supervizor. Tak mám tady právě 

otázku, jaký pocity se právě tam takhle projevujou. Já sem si tady poznamenala, že někdy právě se ty 

operátoři neuměj jako pochválit, tak ještě jestli něco k tomu myslíš, k těm pocitům něco dodat? 

R: Maj hroznej strach z toho hovoru že ho pustim a že uslyší sami sebe. To je úplně u nováčka vždycky vlastně 

hrůza v očích. 

T: Vzpomínám (smích).  

R: A taky možná, že si neuvědomují, že vlastně jim to jako celý má pomoct. A není to o tom, abych já někoho 

kárala, ale právě abysme se oba dva jako vlastně to dali dohromady a zlepšovali. Aby se ten člověk zlepšoval. 

Takže o ničem jinym to neni. Vždycky ten člověk má strašný strach, že když spolu deme na zpětnou vazbu, že 

tam vyplyne něco nějakej jako nějaký velký negativum, což se mi jako téměř nikdy nestalo. A když samozřejmě 

je nějaký negativní hovor, třeba stížnost, tak se to neřeší, já to nikdy neřeším v rámci zpětný vazby, ale vždycky 

to řešim aktuálně, hned, co nejdřív. Takže to sou takový vopravdu jako věci, který sou mimo tu zpětnou vazbu. 

Ale pravidlená zpětná vazba, tam se probírá ten výkon jako celkověj za celej ten měsíc, nikoliv ňáká jako ad 

hoc stížnost nebo velmi jako negativní zpětná vazba, která přišla prostě teď.  

T: A myslíš, že když už takhle operátoři sou tady dýl, tak že se to mění ten pohled, jak oni vlastně choděj 

-  
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R: Myslim si že jo, myslim si že jo, určitě. Strašně důležitý je ode mě ze začátku abych to vysvětlila. Jak to 

probíhá, co od toho mají očekávat. A myslím, si, že když už je tady člověk delší dobu, tak z toho nemá už 

strach jako. Nebo třeba minimální, ale už ví jako co ho čeká a už mu tolik nevadí, že se slyší a tyhlety věci už 

s nim jako nemusim nějak řešit. 

T: Jo, potvrzuju. Z mýho pohledu zase.  

R:  (Smích) 

T: Sem si říkala, že by bylo zajímavý slyšet můj první hovor teď tyjo. Bych se asi jako se smála, kdybych 

se slyšela. Tak, jak je to takhle s přístupem k těm monitorovnajem hovorům? Maj operátoři k nim 

přístup? 

R: Tak operátoři přístup k monitorovanýmu hovoru nemají, to mají pouze supervizoři a manažerka call centra. 

Ale samozřejmě na vyžádání můžeme operátorovi ten hovor poslat. Nevidím jako důvod proč by se k němu 

nemohl dostat nebo proč bych mu ho nemohla pustit. Často se právě stává, že potřebuje ho slyšet, že potřebuje 

zpětně si dohledat například aktualizaci adresy nebo prostě nějaký číslo, který se tam domluvili a ten operátor 

ho potom třeba někde ztratí nebo zapomene si to poznamenat, 

T: A jak často takhle se setkáváš s tím, že bysme projevovali aktivní zájem o poslání toho hovoru. O 

dohledání. 

R: Tak já myslím tak maximálně jednou za týden vždycky někdo potřebuje ten hovor dohledat, ale jakoby není 

to z toho důvodu,že by chtěli jako zpětnou vazbu, že by ten hovor chtěl slyšet jako co se v něm dělo, ale spíš 

potřebuje právě nějaký to číslo smlouvy, nebo něco, na co zapomněl, což si myslím, že je strašně škoda. A my 

bysme do budoucna tady chtěli, aby ti lidi, kteří opravdu i v rámci toho rozvoje se posouvají, v rámci toho 

kontaktního centra třeba na seniora nebo pak i třeba supervizora, tak aby si o tu zpětnou vazbu říkali sami a 

právě i si třeba vyžádali nějaký ten hovor. „Hele já si ho chci poslechnout, nebyl sem si tam úplně jistej, jestli 

dobře třeba reaguju na to úmrtí. Chtěl bych se slyšet, jak to vyznělo“. A to jako zatím jako teďko není no. 

Nevim, jestli je to to tim, že jako si myslíte, že nemáte tu možnost a nebo prostě… Jako nevim no. Nebo jestli 

nechcete. To je, to nedokážu jako posoudit.  

T: Mě to jako ani nenapadlo doteď. Že prostě ta zpětná vazba takhle vazba probíhá, a většinou si pak 

přijdu dost zaměstnaná tím, co třeba mám pro toho klienta udělat, že mě to jako nenapadá no. Ale vím, 

že třeba Lenka minule brečela, chudák, že na ní byl hnusnej a vona si říkala, jestli třeba jako neudělala 

něco špatně a pak si to myslim s Janou šla poslechnout, že jí to Jana nabídla, že jí to nechá dohledat. 

Možná jako je to taky takovej trošku podnět na zamyšlení, že když bych si třeba nebyla něčím jistá, že 

můžu přijít a můžu si to poslechnout. 

 R: Jo určitě.  

T: Tak, poslední dvě otázky. To je vlastně trošku z pohledu zaměstnanců a klientů, jakej si myslíš, že je 

přínos monitoringu právě pro nás, pro ty zaměstnance. Už to tam možná trošku asi zaznělo si myslim. 

R: Nevim, z jakýho pohledu to myslíš, jako pro nás jako pro zaměstnance.  

T: Co je pro mě jakoby vlastně dobrý v tom, že ty hovory máme zaznamenaný. 

R: Jako pro operátora? 

T: Jo.  

R: No tak určitě že vlastně jako důkazní materiál pro to, že ten hovor byl v pořádku. Odborně tam bylo všechno 

sděleno co mělo. A pro tebe je to taky důležitý komunikačně, abys si prostě se slyšela co třeba tam říkáš za 

chyby nebo jak by si se mohla. Jako tobě to může jenom pomoct v rozvoji. 

T: A co je vlastně výhoda pro klienta, kterej k nám volá.  

R: A pro klienta to je zase, že prostě má nějakou třeba výhradu k nám, že mu něco nebylo sdělený, takže má 

možnost se k tomu obrátit. Na to obrátit. Odkázat. Myslím si, že hlavně v rámci tý stížnosti, ale třeba je to pro 

něj důležitý v rámci, že chce podat nějakou zpětnou vazbu na nás jako na firmu. A že my můžeme ten hovor 

předat dál, managementu a tak dále. Mám nějakej prostě, nějakej námět na zlepšení. A my samozřejmě v rámci 

toho hovoru bysme museli ručně psát doslova to, co ten klient říká a pak to někomu posílat. Ale myslím si že 

i tak by to nebylo důvěryhodný, že i pro třeba ten management, když si ten hovor poslechne, tak jako je to pro 

něj víc jako důvěryhodnější. Kdyby my sme mu říklai hele klient říkal že, tak jako to nemá žádnou váhu. Takže 

mě napadly tyhle dva důvody. Stížosti, aby se klient moch bránit a druhá věc, pro nás dobrá zpětná vazba, když 
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klient nám chce něco sdělit, vlastně, ať už je to z jakýkoliv oblasti, že máme zlepšit. A nebo nás třeba spoustu 

pochval, žejo, takhle jsem zíksla. Že prostě klient řek operátorovi předejte tadyten hovor svému nadřízenýmu, 

chci aby prostě dostala ste pochvalu. Takže i tohleto. Zase pomáhá vám, že můžete takhle získávat vlastně 

hezký zpětný vazby, pochvaly a dá se to zpětně dohledat. 

T: Tak, tohle byla poslední otázka.  

R: Jsem zvědavá, co ostatní, jak budou ukecaný.  

T: Já taky no.  

R:  (Smích). 

T: Myslíš, že tam třeba něco chybí, jako z tvýho poheldu, když se na to takhle podíváš, to jak vlastně vy 

ty hovory používáte, něco, co třeba já teď nevidim, protože mám jako úplně jinej pohled, než vy. 

R: Tak potom mě ještě napadá, že používáme a to je pro pro interní účely v rámci prezentací, když se 

prezentujeme tady v rámci ještě dalších třech oddělení, se kterejma úzce spolupracujeme. Tak například jim 

ukazujeme na nějaký jako nedokonalosti, který sou tady v procesech. Třeba prostě hovor zbytečně dlouhý, 

protože klienta musíme ověřit, zeptat se ho na GDPR, tohle, tohle, tohle. Je tam prostě šest povinejch bodů. A 

jako na zamyšlení, nedalo by se to zkrátit, zlepšit? Takže v rámci takhle interních vlastně meetingů ty hovory 

si pouštíme abychom slyšeli, co se dá zlepšit. A naopak třeba se chlubíme tím, jak operátor zvládl danou situaci, 

jak ty hovory sou náoročný. Že tam vopravdu řešej do detailů pojistný události. To sou většinou hovory 10, 20 

minut. Takže aby prostě sme jako ukázali ostatním jako tady v rámci jiných oddělení, kteří třeba si tu práci 

nedovedou představit a říkají si že jako jenom třeba právě odpovídáme na call skripty, call skripty, což není 

pravda. Takže se jako sebeprezentujeme no. V rámci tady prostě i firmy. Takže to mě napadá, pro to je 

používáme. Potom samozřejmě kvůli stížnostem. To je asi jasný, na vyžádání. Jenom aby se na to 

nezapomnělo. A potom je používáme třeba kvůli obchodní službě, když si stěžuje, že klient vlastně za nima 

pro to, že má smlouvu ukončit, a my zjistíme, že sme mu to vůbec neřekli. Takže ještě jako v rámci obchodní 

služby, kdy vlastně poradce třeba sděluje, že sme tady řekli mylnou informaci. Takže k ověření prostě no, jestli 

to tak bylo. No a nic dalšího mě asi nenapadá.  

T: Tak jo, tak paráda, moc děkuju.  
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Příloha č. 4 – Přepis rozhovoru se supervizorem Pavlem 

Tazatel: Denisa Ficencová 

Jméno respondenta: Pavel 

T: První otázka je, jaká je role supervizora ve firmě.  

P: Tak. Vedení a řízení operátorů, jejich osobní rozvoj a za mě teda můj osobní, klíčový pohled, tak je určitě 

posunutí těch lidí. Ideálně ve společnosti, přímo tady, ne směrem ven.  

T: Tak. U nás ve firmě se všechny hovory monitorujou. Jakým způsobem je ty, jako supervizor, 

využíváš? 

P: Tak, primárně je to při zpětných vazbách, dále hodnocení hovorů v rámci bonusů, v rámci řešení stížností, 

nespokojených klientů a v rámci řetězových reakcí. To znamená, pokud je nějakej případ klienta, kde je 

evidentní, že k nám třeba už volal několikrát opakovaně. To znamená v rámci opakovaných volání klienta. 

Z jakých důvodů volá, jestli je to chyba operátora, chyba procesu, chyba toho produktu a tak dále.  

T: Takže jestli je to chyba operátora, jestli sme nemohli udělat něco líp? 

P: Přesně tak.  

T: Jak často pracuješ s těma výstupama monitorovanejch hovorů.  

P: Já si myslim, že každej den. Každej den se najde vlastně ňáká, něco, kdy vlastně musim vlízt do toho 

systému a nějaký hovor dohledat, nějaký hovor řešit. Takže na denodenní bázi defakto, s nějkým 

monitorovaným hovorem se pracuje.  

T: Tak, jakou největší výhodu v tom monitoringu vidíš ty? Co podle tebe je úplně to nejlepší, co nám to 

přináší? 

P: Tak za mě je to určitě ten pohled ze strany, ze strany klientů. Tak určitě pohled klientů na nás jako na firmu. 

To znamená, co z toho i vidim je obecně. Takže klientskou spokojenost dokážu z toho poznat. Obecně jak 

klienti nás vnímaj jako firmu. Takže to je spíš jako ze strany globálního poheldu na tu firmu. A co se týká 

jakoby mě osobně, tak pro mě určitě – jakoby sleduju vývoj těch jednotlivých operátorů. To znamená od toho, 

kdy sem příde nováček až po dobu, třeba, nevim, do tý doby než třeba odchází, to znamená třeba nějakej ten 

kariérní růst, vývoj toho operátora, zaměření hlavně na komunikační dovednosti. To je pro mě si jakoby to 

„to“. A vidí se v tom i ten samotnej operátor. To znamená, je tam vidět, že nováček příde k nám, tak ty 

komunikační dovednosti někde jinde než třeba po tom jendom roce. Podle mě je třeba dobrý to, že když už 

jakoby ten člověk je na nějaký bázi, kdy si myslí, že třeba úplně není tak jako dobrej, tak sem třeba i pouštěl 

hovor, ten byl půl roku starej, a po školení s Editou fakt bylo vidět, ten člověk to viděl, že se někam pousnul. 

A za mě já to vždycky říkám tak, že ty komunikační dovednosti nejsou jenom pro to, aby si tady udržel jakoby 

dobrý místo v rámci toho kontaktního centra, ale já vždycky říkám, že ty komunikačny sou hodně dobrý i pro 

ten osobní život. Že to není tady jenom pro práci, ale i vyrovnaně.  

T: Jo, to určitě souhlasim.  

P: Já si myslim, že hodně z toho, co vlastně bych použil já osobně v osobním životě a v tom partnerskym 

životě, se hodně naučí.  

T: Takže si myslíš, že tohle je takovej trochu benefit pro zaměstnance? 

P: Určitě, stoprocentně. Jako sice je to na. Je to určitě jedna z nejnáročnějších prací, za mě, co se týká operátorů 

kontaktních center, ale v rámci monitoraných, monitori, moni.. 

T: … Monitorovaných… 

P: Monitorovaných hovorů fakt člověk se naučí komunikovat s tim klientem. Protože vlastně když já s někym 

mluvim, tak tim, že se neslyšim, tak nevim jestli zadrhávám, jestli mluvim plynu, jestli to má hlavu a patu. A 

když se potom člověk slyší, tak vlastně říká: tohle není jenom to, že takhle mlvuim s kietnem, takhle mluvim i 

s přáteli, takhle mluvim s rodinou, s přítelem a defakto tím by se člověk měl trošku učit v tom obšírnějším 

jakoby pohledu.  
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T: Dobře. Tak, kdyby si měl ohodnotit důležitost monitoringu na stupnici od jedničky do desítky, kolik 

by si řek, že to je? 

P: Jak je důležitý jakoby pro mojí práci?  

T: Jojo.  

P: (zamyšlení). Teď je otázka. Pokud by existovala samozřejmě varianta online náslechů, tak tady z toho 

důvodu tam dávám osm. Samozřejmě online náslechy nefungovaly, tak samozřejmě deset. Třeba online 

náslechy sou fajn, ale je to, je mínus je v tom, že ten člověk samozřejmě když u něj sedím a poslouchám, to 

vnímá. Takže minimálně osmdesát procent já dávám váhu opravdu na ten monitorovaný hovor, dvacet procent 

jakoby zůstává, že kdyby tady nebyly, tak jakoby… Z mojí práce vim, že to co chci toho člověka naučit v rámci 

komunikačky a tak, tak by bez monitorovaných hovorů to zvládnu tak pouze z dvaceti procent. Pokud mám 

monitorovaný hovory k dispozici, mám možnost i online náslechů, tak je to na těch sto. Takže je to pro mě 

osmdesát procent k tomu, abych můj… ne materiál, ale prostředek k tomu, abych toho člověka doved tam, kam 

chci. 

T: A když si říkal, že by si měl teda možnost těch online náslechů tak to máš na mysli takovejch online 

náslechů, kdy ten operátor ale neví, že u něj sedíš? 

P: No ale já to beru tak, že pokud už dělám online náslechy, tak už musim mít nějakej systém, kterej mi vlastně 

umožní monitorovat hovory. Protože vlastně to se tak většinou se tak dělá. Že vlastně teda pokud by to ten 

člověk nevěděl a já bych poslouchal, tak už musim mít nějakou možnost monitorovanýho hovoru. Ale myslim 

že jako u něj sedim a dělám online náslechy.  

T: Takže podle tebe ten monitoring jako takovej, jako máme teď, z pohledu tý zpětný vazby, když ty si 

tady poslechneš ten hovor, je důležitější, než ten online náslech? 

P: Takhle jako ne, online násleh… tak se to nedá říct. 

T: Protože ty vlastně říkáš, abych ti teď uvedla, co myslím. Ty říkáš, že kdyby sme neměli ty hovory 

online, kdy přijdeš a sedíš tam s operátorem, tak bys tomu dal osm.  

P: Hm, jo. 

T: Takže pro tebe … 

P: Možná jinak. Takhle. Pro mojí práci jako sou důležitý a ta důležitost těhle věcí je tak 8 z 10. To znamená je 

to strašně důležitý mít protože když já si k tomu člověku sednu, tahle zpětná vazba je strašně důležitá. To jako 

teďkon, ta je za mě hodně důležitá. Ale vlastně ten člověk, nekterý, působí na něj stres, působí to, že vedle něj 

sedim, na ty hovory je samozřejmě připravenej a tak dále. Ale to, jak ten člověk skutečně vlastně s tim klientem 

hovoří, to, kam se vlastně dostal, tak já si ověřim ve chíli, kdy on neví, že ty hovory poslouchám, je to náhodnej 

výběr v době, kdy já tady nejsem. A k tomu potřebuju ten monitoring těch hovorů.  

T: Takže vlastně to nevnímáš, že to má důležitost deset, protože ty k tomu potřebuješ ještě něco doplnit.  

P: Určitě, přesně tak.  

T: Už jsem si to trošku ujasnila.  

P: Protože ještě možná jedna věc. Pokud ten člověk, pokud já zjistim u monitorovanejch hovorů, že ty hovory 

sou strašný, sou šílený, tak mě zajímá proč. To znamená, já jdu k němu si sednout a poslechnu si pár hovorů. 

Tam zjistim, že tam to de. To znamená, pak si řeknu upřímně třeba ok, vypadá to, že ho to asi nebaví, protože 

když tady člověk neni, tak tu práci nedělá, tak, jak by dělat měl. Takže potřebuju tady ty dva zdroje vlastně 

k sobě.  

T: Takže zjistit, jakej je ten důvod, proč vlastně ten hovor neni tak dobrej.  

P: Přesně tak.  

T: Tak, my vlastně sme se tady bavili už o tom, že ten monitoring slouží trochu i pro hodnocení 

zaměstnanců. Tak jak velkou část hodnocení ten monitorovanej hovor zabírá? V rámci toho hodnocení 

měsíčního? 

P: Tak dneska je to plus mínus padesát procent.   

T: A jak monitoring pomáhá v řízení výkonu zaměstnanců? Co vlastně ty jako supervizor, je ten výstup 

kterej máš a jak můžeš toho zaměstnance posunout dál? 



 

 

88 

 

P: Tak, za mě, jak řikám. Určitě ta priorita číslo jedna sou komunikační dovednosti. Protože je to jednak 

směrem k té komunikaci směrem ke klientovi, ale říkám, tak jak ten člověk se naučí komunikovat ke klientovi, 

tak bude komunikovat i směrem do firmy, směrem ven. To zanemná, pokud bych navázal zase směr na to, kam 

ty lidi chci já dotáhnout, to znamená, když je chci někam povznést jakoby směrem nahoru v rámci tý firmy. 

Tak tím, že se naučí tady komunikovat s klientem, naučí se na nějaký úrovni komunikovat i v rámci jiných 

oddělení v rámci řešení nějakých požadavků, tak tím potom samozřejmě podporuju nějaký výběrový řízení, 

tak bude trošku na profesionální úrovni komunikovat i v rámci toho výběrovýho řízení. Nebude to jenom ano, 

ne, ale naučí se argumentovat, naučí se dávat správný podněty a tak dále. Druhá věc, která mi z toho hodně 

dává, tak je samozřejmě ta znalost báze. To znamená, vim, jestli se ten člověk orientuje se v produktech, 

v procesech. A hlavně jestli má prostě pro mě důležitej selskej rozum. To znamená jestli umí propojit ty 

jednotlivý body jo. Jestli se orientuje, jestli to není jenom ano, ne, co je výsluhovka, ale propojit to se všim 

všudy.  

T: A tak my vlastně sme se bavili o tom, že zaměstnanci dostávají zpětnou vazbu, kde právě děláme 

třeba ten náslech. Tak jak často ta zpětná vazba probíhá a jakej je samotej průběh? 

P: Tak. Základní dvě zpětný vazby… Takhle. První zpětná vazba, jedna, je na základě těch hodnocených 

hovorů, který jsou v rámci těch bonusů. Tak. Já možná raději řeknu ty typy a potom k tomu vlastně všechno. 

Tak, druhá je online zpětná vazba, kterou sem chtěl. Takže máme jednou mě zpětnou vazbu, je to vždycky na 

čtyři hovory, to znamená hovory, který dou na toho operátora. A pak je x nespočet takových těch dílčích 

krátkých zpětných vazeb, co se týká v rámci hovorů, je to přesně to, co se ke mně dostane třeba v rámci NPSka, 

od Blanky, abych prověřil, zavolal, udělal, To co se ke mně dostane v rámci stížností a nebo taky hodně často 

třeba i sám slyšim, tak si to du poslechnout. Tak, ta hlavní zpětná vazba, ta mě tak trvá hodinu,  z toho ce týká 

monitorovanejch hovorů, tak tomu se věnuje tak padesát procent tý hodiny. Zbytek se věnuje výsledkům 

kompletních bonusů, hodnocení e-mailů a dávám vždycky samozřejmě prostor i těm lidem. To znamená mají 

tam desetiminutovku, podněty ke mě, co je trápí, co by chtěli zlepšit. A plus taková pětiminutovka ode mě, 

která de ke všem stejná. To znamená pokud já mám něco, co bych chtěl sdělit všem, ale je to spíš na osobní…. 

Tak ještě s nima probírám na tý zpětný vazbě. V rámci těch monitorovaných hovorů, v rámci té půlhodiny, tak 

vlastně máme nahodnocených pět hovorů, vždycky proberu s nima hovor nominační, který si nominovali oni, 

to znamená, to je hodně důležitý, to jak oni vnímaj, jak má vypadat stroprocentně odbavenej super hovor. To 

znamená, kde my vlastně vidíme takovej ten střet, kde se dokážeme shodnout: ano, tady chceme, ano, to tady 

má prostě být. A potom z těch zbývajících čtyřech hovorů poslechneme dva. Jeden, naprosto povedenej hovor, 

ten nejlepší. Pak jeden hovor, kterej se povedl co nejméně. Samozřejmě to já jim neřikám, kterej hovor to bude. 

Takže celkem vlastně posloucháme dva hovory a detailně potom probereme ten hovor nominační.  

T: Jaký pocity ty vnímáš během tý zpětný vazby? Když se lidi poslouchaj? 

P: Podle mě to byla taková… pro mě to byla docela… Já sem třeba zpětnou vazbu vždycky bral strašně 

pozitivně, protože nevim jak ostatní, ale já třeba, ta negativní jo, je ta, kterou já potřebuju slyšet. Protože sem 

člověk, kterej trvrdí, že… Jako říct někomu jako seš super, fajn, je samozřejmě to, to je strašně důležitý, ale 

vždcky ten člověk by si měl brát hodně z tý negativní. Když mi někdo řekne třeba „seš blbec“, můžu to tady 

(ukáže na nahrávací zařízení)… tak nejsem člověk, kterej řekne „ale ty seš blbec“, ale řeknu, v hlavě si řeknu 

„hele, ten člověk mi řekne sem blbec“, zamýšlim se nad tim vlastně, proč to řekl. Jestli za tim nemůže být 

nějaký jako důvod, proč si to myslí. To, že s tim nesouhlsim, je věc jedna, ale spíš jako něco ho k tomu vede a 

to se já snažim nad tim zamyslet. Mě, tim chci říct že, tady tohle ta zpětná vazba je důležitá k tomu, abych se 

rozvíjel, abych se někam posunul a tohle sem hned na začátku lidem řekl, když sem přišel. Že negativní zpětná 

vazba neni špatná o tom, že něco děláš blbě, ale ta špatná zpětná vazba, kterou si dáváme, tak je o tom se nad 

tím zamyslet a říct si, jestli by to tak skutečně mělo být a jestli to nemělo bejt jinak, jestli mě to fakt nedokáže 

někam posunout. A pokud ne, tak to už je mezi lidma. Ale nikdy těm lidem neříkám „musíš to dělat takhle, 

takhle to je správně“, ale snažím se, aby se spíš zamysleli nad tim, když si tohle řikáme, jestli na tom nemůže 

bejt aspoň ždibec pravdy, jestli by za to nestálo to aspoň zkusit. A to je možná druhá věc, která s tim ještě 

souvisí, to už možná skáču, přeskakuju, ale je to pro mě strašně důležitý, že vždycky tvrdim, že by se mělo 

v životě vyzkoušet všechno. Teď nemyslim jakoby činy, ale takový věci jako že buď mám nějakou, mám 

nějakou praktiku, kterou si myslim, že by v rámci třeba tý komunikace s klientem pomoci mohlo, tak i když 

s ní nesouhlasim, tak si jí prostě vyzkoušim a ten závěr si prostě udělám až potom. Protože si myslim, že svět 

je o inovacích a pokud budeme žít pouze na nějakym standartu, pořád na nějaký stejný úrovni, tak se v životě 

nikam neposunem. 

T: Takže myslíš, že ty zaměstnanci třeba mají nějaký negativní emoce? 
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P: Jo, nemaj. Co se týká, já sem přišel, tak tenkrát, když měli vlastně Jitku, tak vim, že voni na ty zpětný vazby 

chodili strašně, strašně, hm, neradi. A vidim to i u tý Ivety. Ale je to spíš o tom, jak jim člověk udělá tu 

atmosféru. Takže já sem zjistil, to sem už nějak jako nějak odkoukal, že třeba Iveta chodí ráda, má ráda kafe, 

takže řeknu „uvař si kafe, vem si kafe, vem si tam co chceš“, to znamená je to o tom, aby si to tady udělali fakt 

pohodlný. Pak je to spíš taková ta hodina o tom, že i když děláme tu, ten rozbor těch hovorů, tak chci, aby to 

bylo taková ta atmosféra jakoby fakt rodinná a bylo to furt vo tom dialogu. Fakt nikdy, během tý hodiny, nikdy 

neřeknu, ani jednou „musíš to dělat takhle, dělej to takhle, tohleto mi vadí“. A vždycky říkám o tom, že 

„zamysli se, mohlo by to bejt teda, co ty myslíš“ a tak dále.  

T: Hm. Dobře. Tak, maj samotný operátoři přístup k těm hovorům, monitorovanejm?  

P: Ne, přímo k monitorovanejm nemají. Ale když samozřejmě jakejkoliv hovor si chtěj nějakym způsobem se 

k nim dostat, tak může si ho u mě poslechnout.  

T: A jak často projevujou třeba zájem o to vyhledání? Aktivní zájem, ne v rámci týhle zpětný vazby, ale 

že přijdou a řeknou „potřebuju si poslechnout tenhle hovor, protože…“? 

P: Tak upřímně pomalu minimálně, skoro vůbec.  

T: Myslíš si, že to má nějakej jako základ, že… 

P: …Hm, proč ne. Myslim si, že to to hodně daný, hodně tim časem asi tady. Že víme tady prostě jeden hovor 

za druhym, že tak jako, že by se sami chtěli rozvíjet na základě nějakýho hovoru, tak ne, protože spíš je to dáno 

prostě tím časem.  

T: Jakej ty spatřuješ přínos těch hovorů pro tvoje zaměstnance, pro ty lidi, co pracujou pod tebou, pro 

tvůj tým? 

P: No, tam se budu asi zase opakovat no. Pořád komunikace, ale i co možná zapomínám, tak i prodejní a 

retenční dovednosti jo. Já si myslim, že je to taky hodně důležitý. Hodně se ptát, hodně používat otevřený 

otázky. Takže nejenom komunikace, ale zlepšení vlastně prodeje a retence. Na základě prodeje a retence se 

zase učí hodně ty lidi podle mě argumentovat. To znamená hledání argumentů a hlavně nebát se, když ten 

klient… řešení námitek. Strašně těžký jo. To, samozřejmě, je to, zase je to i v tom osobnim životě, v tom  

rodinnym vztahu jo. To znamen neumíme řešit námitky jinak, že buď to prostě přejdem a necháme to ležet, ale 

někdo se prostě ozvat umí a ozve se samozřejmě správně. Takže to je další forma, co si myslim, že pro něj je 

strašně důležitý.  

T: A ty když teda říkáš třeba právě ty prodejní dovednosti, tak to myslíš kvůli tomu, že ten operátor je 

potom schopnej se vypracovat a třeba mít i ten vyšší příjem, protože ta retence a ten prodej má nějaký 

finanční ohodnocení? 

P: Určitě, určitě jo. Ale zase když to vezmu tak jako, ten člověk začíná už v tuhle, tu fázi, začíná používat 

jakoby selskej rozum. V případě, když ten člověk řekne „vidím, že nemáte připojištění, chtěla byste nějaký“, 

tak asi nic moc. Ale pokud ten člověk řekne „tak, divám se na Vaší smlouvu, přemýšlím nad tím, uvažuju, 

nebo vidím, že je Vám třicet pět let“, tak za mě ten člověk začíná používat jakoby selskej rozum a začíná ho 

používat i v tom osobním životě. Že si dává pět a pět dohromady. To znamená, jednak chci prodej, ale i to, že 

ten člověk dokáže jakoby pospojovat jako, vzít si prostě pět různých nějakých věcí, dát to dohromady a udělat 

z toho něco, co má pro toho klienta prostě význam.  

T: Dobře. Tak a už si o tom taky trošku mluvil, ale ještě se k tomu vrátim. Jaký výhody si teda myslíš, 

že sou pro klienta? Když bys tomu klientovi měl říct proč ten hovor je monitorovanej, co mu to přináší? 

P: Tak pro mě hlavně to gro je spokojenost. To znamená spokojenost klientů v rámci… To, co nám všechno 

ten klient řekne, tak my monitorujem proto, abysme vlastně zlepšovali zákaznickou péči, zákaznickou linku, 

produkty, procesy, přístup k těm klientům. Veškeré ty podněty. Protože my samozřejmě máme nějakou 

představu jako manažeři, jako velkej management týhletý firmy, ale samozřejmě tady nemáme třeba přehled o 

tom, co by uvítali ty samotný klienti. Takže samozřejmě je to i o rozvoji nějakýho produktovýho portfolia do 

budoucna třeba. Když nám klienti řeknou, že zavolaj, že máme hodně velký fronty, tak samozřejmě, že víme, 

že máme málo lidí. Když nám řeknou, proč tady nejste v sedm večer, víme, že musíme prodloužit linku. Je to 

vo tý zpětný vazbě k nám. Jak se říká, přes to zrcadlo jakoby mít.  

T: Jo, Radka vlastně říkala v podstatě to samý. Říkala, že když přijdeme my za vedením a řekneme 

„klienti chtěj tohle“, hodně se ozývaj, tak že pro ně to třeba není tak přínosný jako když opravdu slyšej 

toho klienta, když slyšej, jak jich takhle volá dvacet. A slyšej to od danýho klienta a ne jenom … 
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P: … Co mě třeba sere (smích) je to, že třeba na portálu neni u DPSka, není prostě rozbor, detailní přehled 

plateb. To už tady řikám nějakou dobu. To mi strašně vadí. Hrozně. Klienti se ozývají, bohužel mám za to, že 

moc se to neřeší, možná začne. Dneska vidim, že tam mám nějakou částku, nevim. Pošlu tam halíře, kde mám 

to, jaký posloupnosti. Nevim. Je to prostě… Ne jak u toho starýho penzijka.  

T: Takže kdybysme třeba poslali nějakýho naštvanýho klieta takhle, tak by to třeba mohlo pomoct. Nebo 

kdybysme jich třeba sebrali nevim, padesát, už to bude mít nějakou výpovědní hodnotu.  

P: Určitě.  

T: Takže, tak to za mě je to takhle všechno. Já mám všechny odpovědi, který sem potřebovala. Máš 

případně třeba něco, co si myslíš, že mi z toho pohledu operátora uteklo? Co si myslíš, že by tam bylo 

důležitý, nebo co bys jenom k tomu chtěl dodat? 

P:  Možná ještě monitoring jakoby budoucnosti jo. Protože vim, že některý firmy už testují, nevim, jestli ti to 

říkala Radka nebo ne, ale testují monitoring na základě emocí, hlasu klienta. A vim, že už i před lety, když 

jsem byl v předchozí práci, tak se testoval se monitoring, kdy pokud v hovoru zaznělo nějaký konkrétní slovo, 

tak systém automaticky dokázal vopravdu vypípnout „hele, tady pozor, jsou vulgární slova“. A vlastně 

supervizor fakt jako věděl, že vlastně ten hovor by si měl poslechnout, že tam mohlo zaznít něco, co tam zaznít 

nemá. Nebo emoce. Nebo taky to, kdy operátor třeba zvýšil hlas. To znamená, že ten monitorovací systém 

dokáže dokáže bejt nejenom na obsah, ale i na emoce, na to, co v tom hovoru zazní a dokáže vlastně tadyto 

vlastně vyčíst. A to před těma dvěmi lety vim, že v tom předchozí zaměstnání prostě už se tadyto nějakym 

způsobem testovalo.  

T: My už sme se o tom teď bavili vlastě s Ráďou, že to existuje, ale že to využívá asi jenom devatenáct 

procent společností. Což mě teda přijde, že je docela dost.  

P: No jasně. Určitě. Za mě to není málo jako.  

T: Protože já to zase znám trochu z toho druhýho pohledu, z toho IT pohledu a je to jako náročnej 

systém. 

P: Já bych to upřímně tady jako nechtěl, protože přijde mi to jako už jakože. Takhle, když by to lidi věděli, že 

něco takovýho tady existuje, tak si myslim, že… Neni jako… Vono je fajn něco jako hlídat, pohlídat, ale tohle 

už mi přijde jako na hranici „hele, vy tam za cvhíli takhle nemůžete do toho hovoru říct dlouhý aaaaaa, protože 

to“. Takže já jako, je to moc fajn, bylo by to tady fajn, ale nechtěl bych to… 

T: A třeba co si myslíš o takovejch věcech, jako je, ježiš, já si nemůžu vzpomenout. Prostě online hovor, 

kdy se vidí klient s tim operátorem? 

P: Hm. No. Takhle. Já třeba osobně nejsem proti tomu. Samozřejmě pokud to na tý… Pokud ze strany 

operátora, nesmí to bejt nic nucenýho. Operátor řekne „hele, já s tim nemám problém, je to jakoby OK“ tak si 

na druhou stranu říkám, proč ne. Je tam strašný riziko v tom, že to může zklouznout do ňáký té neprofesionální 

stránky, kdy přecejenom chlap, žena, naproti sobě. Víme, jak to prostě v tom, jak to potom může jakoby být, 

jo. Ale rozhodně jako jsem vstříc tadytěm technologiím jo. Prostě jako tadyty inovace mám rád. Pokud to 

pomůže, pomůže. Můžou bejt případy, kdy teď mě napadá co. Ale třeba, nevim, když budu sestavovat nějký 

součástky, něco, tak na ty přístroje budu mít online pohled, kde mi bude ukazovat „strčte tohleto do sebe“, OK. 

Ale jakoby v rámci, že u nás by to bylo OK, tak to asi ne. Nemá smysl jakoby na těch klientských linkách typu, 

kde se řeší klasickej servis, požadavků, kde já sem v nějakým systému, že by něco takovýho fungovalo. Nedává 

to smysl prostě.  

T: Jo. A ještě jedna věc, to jsou vlastně sdílený obrazovky, kdy vlastně by šlo nahrávat kromě toho 

hovoru i to, jak se ten operátor chová. To si myslíš, že by vám… 

P: … My sme to měli v předchozím zaměstnání, já sem to používal úplně běžně a určitě to bylo fajn, protože. 

Já sem vždycky sem viděl, viděl sem… Hlavně u nováčků, ale i u těch běžnejch, tam byl spíš jinej důvod. 

Kolikrát byli na internetu a tak, co dělá po hovoru. To znamená viděl sem efektivitu práce. Kde hledá ty 

informace, kam cvaká. Samozřejmě že v rámci tý práce ty lidi používaj outlooky, takže hned sem viděl, jak má 

ten člověk udělaný složky, jak dlouho mu trvá, než vybere, jak pracuje ve wikině. To znamená, vidim vlastně, 

kam leze, jak se orientuje. Co mě vždycky strašně zajímalo byla práce po hovoru. Protože někdo po hovoru šel 

hned na internet, někdo po hovoru dělal zápis, dělal to, co dělat měl. A bylo to fajn jako sledovat. Takže za mě 

sdílený obrazovky určitě ano, protože to pomáhá, ale v rámci efektivity hovoru.  

T: Dobře. Tak to je takhle za mě všechno. Já ještě jednou mockrát děkuju, že sis na mě našel čas. 
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Příloha č. 5 – Přepis rozhovoru se supervizorkou Ditou 

Tazatel: Denisa Ficencová 

Jméno respondenta: Dita 

T: Takže první otázka je, jaká je vůbec role supervizora u nás ve firmě? 

D: Tak role supervizora u nás ve firmě. Supervizor je zejména vlastně na kontaktnim centru pro operátory, 

nebo aspoň já to tak vnímám. Já to beru tak, že my sme tady vlastně taková, vlastně pomoc, zároveň takový 

koučové a zároveň řídíme tady v uvozovkách nebo máme na starosti ten provoz a především ty lidi, jo. Máme 

na starosti kontroly jejich směn, kontroly jejich práce, hodnocení té práce. Takže spíš sme tady prostě právě 

pro hodnocení té práce. Zejména. Hlavně.  

T: Dobře.  

D: A pro ty lidi, když to tak řeknu. 

T: Tak u nás teda sou všechny hovory monitorovaný. Jakym způsobem je ty jako supervizor nejčastějc 

využíváš? 

D: Tak, ty hovory jsou monitorovaný samozřejmě. Samozřejmě jsou monitorovaný jak ty příchozí hovory, tak 

ty odchozí hovory. A my je využíváme zejména právě k hodnocení té práce operátorů. A samozřejmě potom 

když je potřeba cokoliv dohledat, například když si klient na něco stěžuje, něčim máme, když řeknu prostě 

mám k tomu, že na základě hovoru „mluvil sem s vašim člověkem“, tak my vždycky na základě toho hovoru 

tak to potom vlastně kontrolujeme. Když to řekne. A zároveň vždycky samozřejmě tu, když je to stížnost, tak 

to obhajujeme, ale potom se zase se z toho jakoby… ono je to i jako potom do budoucna k nějakýmu jako 

rozvoji jo. Víš, že z těch hovorů se dá poučit a tak dále. Jo, ale zejména prostě pro kontrolu a pro hodnocení.  

T: Takže kontrola a hodnocení jsou takovej největší faktor, kterej tady hraje roli.  

D: Hm.  

T: Jak často pracuješ s těma monitorovanejma hovorama? 

D: Jak často? Tak vlastně je to hlavně nejvíc do toho hodnocení. My hodnotíme hovory často. No v podstatě 

když to řeknu každý týden, aspoň dvakrát týdně. Dvakrát týdně určitě.  

T: Alespoň dvakrát týdně hodnotíte? 

D: Dvakrát. Dvakrát, třikrát týdně. Hodnotíme nebo kontrolujem ty hovory. 

T: Jakou největší výhodu podle tebe ten monitoring přináší?  

D: Tak je to určitě vlastně dobrý pro tu jako zpětnou vazbu. A právě jako pro tu kontrolu. A proto se vlastně 

z těch hovorů nějakym způsobem vlastně poučit, něco si z nich vzít a na základě nich se zlepšovat, jo. Jak po 

tý komunikační stránce, tak po tý informační, jo. Z hlediska tý odbornosti. Jo, takhle to vnímám.  

T: Tady je další otázka a to je abys ohodnotila na stupnici od jedničky do deseti jaká je pro tebe vlastně 

důležitost těch hovorů a zdůvodnila, proč si to myslíš. Proč třeba vlastně… 

D: … A důležitost těch monitorovanejch hovorů? 

T: Jojo, těch monitorovanejch. 

D: A od jedničky do desítky, jednička je nejmíň a desítka nejvíc? 

T: Ano.  

D: Jak je to důležitý.  

T: Jo. Jako pro tebe, pro toho supervizora. Ne třeba pro nás jako pro pracovníky, ale pro tebe konkrétně 

a pro tvojí práci.  

D: No desítka. Hodně důležitý.  

T: Kvůli tomu, co si řekla před tím? 

D: Hm.  
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T: Kontrola, zlepšování? 

D: Ano, přesně tak.  

T: Tady u nás ve firmě vlastně ten monitoring slouží i pro hodnocení zaměstnanců. Jak velkou část 

vlastně toho ohodnocení finančního obsahuje to hodnocení toho hovoru. Ten monitorovanej hovor jako 

takovej, jak moc vstupuje do toho hodnocení? 

D: Do toho hodnocení? Tak tvoří tam vlastně z tý částky v… Jakoby ty myslíš přímo jako hodnotu? 

T: Nemusí bejt přímo že prostě, nevim, pět tisíc, když to tak plácnu.  

D: Jo, tomu rozumim.  

T: Ale jak velkou hodnotu, jestli je to padesát procent, jestli je to devadesát procent.  

D: Hm, tak v podstatě z toho bonusu. V podstatě polovinu.  

T: Padesát procent bonusu. Jak ti teda pomáhá ten monitoring přímo v řízení výkonu toho zaměstnance?  

D: No tak samozřejmě tak je to právě ten prostředek, díky kterýmu vlastně potom to můžeme hodnotit tu práci, 

žejo. Díky tomu, že ty hovory máme všechny.  

T: Máte třeba žejo i zpětný vazby, tak jak často právě ty zpětný vazby zaměsntanci dostávaj a jakej je 

jejich průběh? 

D: Tak, nebo, vždycky dostávaj jednu zpětnou vazbu měsíčně, plus tam sou online zpětný vazby. Ale ta zpětná 

vazba je jednou měsíčně a to je taková ta která se váže právě na ty bonusy. Že vlastně si společně prostě 

sedneme, probereme si ty hovory, který byly hodnocený, co tam bylo dobře, co tam bylo š… nebo co by se 

mohlo zlepšit. Protože žejo, to se nedá říct špatně, ale samozřejmě to, na čem je potřeba pracovat. A, takže to 

je jednou měsíčně. Jednou měsíčně. To je taková ta jedna velká základní zpětná vazba. S tím, že když se cokoliv 

děje, když prostě posloucháme na kalibracích hovory se supervizorama nebo i s Bárou (pozn.: manažerka call 

centra), tak když tam je něco, prostě vopravdu špatně, nebo i zase dobře. To zas nechci říct jenom když je něco 

špatně. Jo, tak si s tim člověkem stejnak třeba deš na deset minut sednout, takže potom jakoby v těhletěch 

jakoby mimořádných situacích. Jo, takže je jedna zpětná vazba hodinová, pak sou jedna hodinová onlinová 

zpětná vazba, s tím, že když je potřeba, tak prostě se nedá jako ohraničit časem a když je potřeba. Prostě podle 

potřeby.  

T: Jaký pocity projevujou tvoji zaměstnanci v průběhu tý zpětný vazby, když ji spolu máte? 

D: Hm, tak jaký pocity. Já si myslim, že ty… Teď jako nevim, jak bych konkrétně měla popsat ty pocity, 

protože nad tim sem jako nikdy nepřemejšlela. Ale oni se k tomu tolik nevyjadřujou, až když já je prostě, až já 

od nich chci nějakou interakci, tak mi na to zareagujou. Jo. Nebo vyjadřujou prostě pocity „jo, já se na tom 

budu snažit zapracovat“, jo. Takže tam, jo, tyhlety, jako to z toho cejtim. Ale jako v tu chvíli samozřejmě si 

člověk jako samozřejmě není jistej, jestli to myslej vážně, nebo jestli to neřikaj jako „joo, prostě abych tady 

měl od ní pokoj, tak jí prostě řeknu, že na tom začnu pracovat“. Ale myslim si, že… Nebo jako celkově si 

myslim, že ty pocity sou pozitivní, jo. Že prostě to vnímaj. Protože doufám, že si uvědomujou, protože se jim 

to snažim sama říkat, že na základě tý zpětný vazby, když ty věci budou dělat líp, tak budou mít lepší hodnocení 

a tak dále. Že se je k tomu člověk snaží namotivovat, tak jako doufám, že sou pozitivní no.  

T: Myslíš, že třeba je tam nějaká nervozita? 

D: Určitě. Já si myslim, že jo. Prostě přece jenom když někomu řekneš prostě „pojď, půjdeme na zpětnou 

vazbu“, tak že nad tim žejo ty lidi přemejšlí. Nicméně když prostě, já se snažim, když tu zpětnou vazbu plánuju, 

tak prostě řeknu, že je to klasická zpětná vazba na hodnocení. Pak když sou takový ty zpětný vazby, kterou 

třeba shodou okolností budu mít jednu zejtra, jakoby s Bárou (pozn: manažerka call centra), zpětnou vazbu, 

tak to si myslim, že není úplně příjemný. Jo. To se právě snažim, jako ten člověk to ještě neví, já už to vim 

teda delší dobu, ale řeknu mu to až zejtra. Protože nechci, aby nad tim dneska a zejtra přemejšlel, že bude 

takováhle zpětná vazba jo. Prostě rovnou ať do toho zejtra deme, než aby se v uvozovkách právě bál toho, že 

ta zpětná vazba bude.  

T: Takže myslíš, že… 

D: … Protože nebude pozitivní, bude negativní.  
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T: Ve chvíli, kdy je ta zpětná vazba, ta klasická, na kterou sou operátoři zvyklí, tak ty pocity sou takový, 

že třeba se trošku bojej, co se tam bude dít, sou nervózní, ale vědí, že je to vlastně pro jejich dobro. Proto, 

aby se zlepšovali a podávali lepší výkon. 

D: Ano. Doufám, že to tak je. A snažim se to tak i prezentovat.  

T: A ve chvíli, kdy je takhle nečekaná, tak ž potom tam ta nervozita asi vystupuje víc a člověk se bojí, co 

příde.  

D: Je větší, protože třeba bojí se, nebo nečeká, nebo neočekává to, co já tam zrovna v tu chvíli probírat. Protože 

to je nestandartní. Jo, když mu to nenaplánuju do kalendáře a najednou s ním potřebuju jít na zpětnou vazbu.  

T: To je pravda. Že ve chvíli, kdy je to něco nestandartního, tak to vždycky trošku vykolejí. Mají 

operátoři přístup k těm monitorovanejm hovorům?  

D: Tak operátoři tak samozřejmě nemají přístup k těm monitorovaným hovorům, nicméně když mě někdo 

prostě požádá, že chce jenom v rámci já nevim nějakýho hovoru si poslechnout, jestli byl klient ověřenej 

rodnym číslem, tak jakoby nemám problém s tim ten hovor poslat. Nebo si to sama poslechnout a … Sama si 

ho poslechnout a říct jim, jestli to tam ten klient ověřenej byl, nebo nebyl. Nicméně je to jenom pro tu informaci, 

jo. Takže jakoby nemaj k nim přístup, ale já zas jako nemám problém jim ten hovor poslat. S tím, že ale jakoby 

ty hovory nesměj bejt teď už v rámci GDPR a tady těhletěch věcí nesmí bejt už jakoby v počítači. Takže jako 

když to řeknu takhle jako. Já jim ho sice můžu poslat, ale prostě voni to musej smazat. Jo. Takže jakoby 

popravdě to ani… Přemejšlim, jestli sem takhle někdy poslala hovor. Jo, když sem nestíhala zpětnou vazbu 

s nováčkem, tak sem jim vlastně popsala, jakoby dala sem jim zpětnou vazbu na papír nebo do Wordu a posala 

sem jim ten hovor. Ale teďkon to už vlastně nejde v rámci GDPR.  

T: Dobře.  

D: Ale jakoby přístup k těm monitorovanejm hovorům to nemaj. To je prostě na to přímo systém. To víš. A do 

toho nemaj přístup.  

T: Dobře. Jak často teda v případě tohohle, že by nějakej operátor chtěl vidět ten hovor, tak jak často 

se s tim setkáváš? Kolikrát se ti to třeba stalo? 

D: Že by chtěl vidět hovor jako svůj? Nějakej konkrétní? 

T: Jo, že by za tebou nějakej tvůj zaměstnanec přišel a řekl ti „Radko, Dito, potřebuju vidět tenhleten 

hovor z tohohle dne kvůli…“ 

D: Tak to se mi popravdě nestává. Stala se mi dvakrát situace… Nebo takhle. Stala se mi dvakrát situace, kdy 

sem obdržela stížnost na základě hovoru a právě sem tomu operátorovi řekla „proč si za mnou nepřišel, když 

prostě ten hovor byl takovej, jakej byl“. A když  prostě skončil na těch stížnostech a ten operátor se tam, když 

to řeknu, nezachoval úplně ten styl jednání, nebyl na tý úrovni, jak se chovat ke klientovi chceme. To znamená, 

že tam prostě proběhla nějaká arogance, to my tady vůbec neuznáváme. A tak sem řekla „pročs mi to neřek jo, 

když se tady tohleto stalo, mohla sem to potom řešit já, omluvit se za tebe“ a tak dále. Takže na základě tady 

týhletý zkušenosti už pak ten operátor za mnou přišel, s tím že „Ditu, radši si to poslechni, bojim se, aby z toho 

zase nebyla stížnost“. Jinak se mi nestává, že by někdo za mnou přišel s tim, že ten hovor, že by si chtěl prostě 

jako poslechnout nějakej hovor. Nebo vyžádat nějakej hovor. Ale teď mi to přijde, že bych to asi mohla 

připomenout. Kdyby se to stalo. Ale vono se to nestává. Tohle byla výjimka.  

T: Já sem třeba popravdě dlouho nevěděla, že to jako de, ten hovor si takhle jako zažádat vo něj. Že to 

de tak docela, když to řeknu, jednoduše vytáhnout a poslat.  

D: Je to strašně jednoduchý no.  

T: Jakej přínos spatřuješ v tom monitoringu hovoru právě pro nás, jako pro zaměstnance? Co je pro 

mě jako pro zaměstnance dobrý, že to tady máme? 

D: Tak právě je to skvělý v rámci těch zpětnejch vazeb. Že si můžeme říkat a můžeme v uvozovkách trénovat. 

Třeba minimálně tu přidanou hodnotu. Komunikaci. Že si můžeme vlastně poslechnout hovor. Já zase nechci 

jakoby někoho vyvyšovat a někoho, ne že prostě dám příklad hovor někoho, kterej je fakt dobrej, ukázkovej. 

Tak to třeba pustit nováčkovi a „takhle by ten hovor měl vypadat“. Jo, že se navzájem vod sebe můžeme učit. 

Nebo když někdo použije prostě skvělou přidanou hodnotu. Nebo někdo něco krásně vysvětlí, tak si to můžeme 

pustit a na krásnym příkladu. Teď zároveň tam vidíme tu interakci toho klienta. Třeba na tu přidanou hodnotu. 

Jo. Dá se krásně. Třeba když je nějakej naštvanej klient, tak třeba když sme dávali téma nominačních hovorů, 
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tak to byl naštvanej klient. Efektivita. Tak to sou v uvozovkách takový tréningy a my si tyhlety hovory pak 

třeba na společný poradě, na kalibraci, tak si je můžeme pouštět a zároveň se od sebe všichni učit. Jo, třeba 

žejo, je to hovor, teďkon třeba zavolá klient, my si je pak posloucháme nahlas a teďkon každej se pak může 

zamyslet „jak já bych se zachoval“. A teďkon slyší, jak se v tom popral, jak se s tim popral ten danej operátor. 

A můžeme si všichni i prostě spojit hlavy dohromady a říct si, jak by sme se mohli zachovat třeba líp, jo. Nebo 

co by bylo lepší, aby se ten hovor, aby třeba byl kratší. Když už třeba je to stížnost. Nebo rychlejc vyřešenej, 

efektivnější. Co se týká tý přidaný hodnoty. Tak si myslim, že prostě ten, kdo tu přidanou hodnotu nepoužívá, 

tak v rámci právě třeba poslouchání právě takhle nějakejch hovorů, tak se to dá krásně trénovat. Dá se to 

stopnout „a co bys udělal teďkon“. Jo. Můžeš při tý zpětný vazbě bejt i ve smlouvě žejo. A podívat se třeba jak 

to vypadá na životě s připojištěním a podívat se, kolik má třeba u penze, jaký má navýšení. A říct si to prostě 

„a jak bys to teda teďkon řek, když tady máš možnost se podívat do tý smlouvy“. Jako na tom sou potom i 

skvělý jako třeba ty online náslechy, ale to zas není ten monitoring. Ale prostě dá se to takhle k tomu tréningu 

využívat hodně.  

T: A jaký výhody si myslíš, že to přináší pro klienta? 

D: Ten monitoring? 

T: Hm.  

D: Tak pro klienta. Tak žejo samozřejmě, pro klienta je to taková, v uvozovkách taková ta obrana, když to jako 

řeknu. I když si myslim, že u soudu bysme, u soudu bysme stejnak ten hovor nikdy nedali. Protože my sme 

tim taky chráněný, žejo. Ale je to takový to pro toho klienta. Když on je naštvanej a stěžuje si, tak to vždycky 

proti nám použije – „a já vim, že ty hovory… ten operátor mi to fakt řek a ty hovory sou monitorovaný, pošlete 

mi ten hovor“ a tak dále. Jako že tim hodně. Myslim si ale, že to je, na jednu stranu je to pro toho klienta 

výhoda. Protože kdyby ty hovory, teda jako řikám to hrozně nerada, když teď nad tim přemejšlím. Ale je to 

pro toho klienta takový to „ten operátor mi to fakt řek, vy ste mi to slíbili, já to tak prostě chci“. Jo. A my 

stejnak většinou jako když to řeknu ustoupíme jakoby, omluvíme se mu a snažíme se pak víc vyjít vstříc. Ale 

jinak jako pro ty klienty. Jo, sou to takový v uvozovkách jako důkazy vo tom, co sme mu vopradu jako řekli 

no. Ten klient prostě má tu, my vždycky víme s kym mluvil a je to zase prostě. Jako my pak tomu klientovi 

taky řekneme „jo, víme kdo to byl, víme jakej operátor to byl, dáme mu na základě toho zpětnou vazbu, jo, 

budeme to řešit dál“, nenecháme to prostě tady prostě v šuplíku někde ale... Jinak pro klienta. Jo, je to prostě 

v rámci jako prostě zdokonalování těch… jako nechci říct služeb, protože to… no ale jo, je to vlastně i služeb. 

Ta komunikace s klientama a tak dále. A i ochranu. 

T: Dobře. Tak máš případně ještě něco, co by si mi chtěla říct mimo? Co si myslíš, že je třeba důležitý a 

já sem se na to nezeptala? 

D: Když přemejšlim, asi mě k tomu nic nenapadá. Máš ty otázky krásně postavený. 

T: Děkuju   
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že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
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