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Příloha č. 5: Transkript interview  

1. Jakou pozici zastáváte ve společnosti XXX a co je náplní Vaší práce? 

R: „Moje pozice je interně nazývána jako spolutvůrce projektu. Co se týče funkcí, 

je to vlastně vše, co má na starosti zakladatel firmy (pousmání). Tedy tvorba strategie, 

obchodního modelu, řízení rozvoje podnikání, marketing, právní a účetní záležitosti.“ 

2. Jaká je právní forma společnosti XXX a v které oblasti provozujete svoji 

činnost? 

R: „Jsme společnost s ručením omezením a podnikáme v oblasti masérských, 

rekondičních a regeneračních služeb.“ 

3. A jak dlouho působíte na trhu? 

R: „Na trhu působíme již několik let.“ 

4. Můžete mi Vaše služby stručně popsat? 

R: „Hlavní službou jsou programy do firem, které se dělí na dvě části. První část 

se týká programů, které jsou poskytovány buďto v offline, online nebo hybridní formě. 

Konkrétní forma, délka a obsah programu jsou vždy přizpůsobeny potřebám dané firmy. 

Druhou část tvoří multimediální projekty, které mají tu výhodu, že si je zaměstnanci ve 

firmách mohou pustit kdykoliv a kdekoliv. Vedlejší službou pro firmy jsou 

teambuildingové aktivity. Dále nabízíme vzdělávací online kurzy pro veřejnost.“ 

5. Jaké jsou cíle programů, které dodáváte do firem? 

R: „Základem je změna myšlení (odmlčení). Tím myslím, aby lidé začali pracovat 

se svým tělem i během pracovní doby, čímž předchází typickým problémům plynoucím ze 

sedavého zaměstnání, jako jsou chronické bolesti zad, karpální tunely, migrény, pálení 

žáhy a další. Lektoři se snaží zábavnou formou předat naše znalosti, skrze pohyb 

stmelovat týmy a motivovat účastníky k péči o vlastní tělo, což je bohužel často opomíjeno 

(vážný výraz).“ 

6. Jestli dobře chápu, existuje zde tedy určitá forma edukace zaměstnanců? 

R: „Přesně tak, lidé se s námi učí správně hýbat (pousmání).“ 

7. V jakých oblastech působí lektoři, kteří vedou jednotlivé části programů do 

firem? 

R: „Lektoři se pohybují na poli fyzioterapie, trenérství či psychologie.“ 

8. Jakým způsobem vybíráte uchazeče o pozici lektora? 



 

R: „Výběrové řízení probíhá v několika kolech (odmlčení). Nejprve si projdeme 

životopis uchazeče, a pokud se nám zamlouvá, pozveme ho na úvodní pohovor. Jestliže 

uchazeč postoupí do druhého kola, následně se již setká se všemi vedoucími osobami ze 

společnosti XXX. V případě postupu do třetího kola je uchazeči zadán praktický úkol, po 

jehož zhodnocení padne finální verdikt o přijetí na pozici lektora. 

9. Jsou nějaké vlastnosti, kterými by měl lektor disponovat? 

R: „Obecně je pro nás důležité, aby daná osoba dokázala pracovat v týmu, uměla 

přijímat zpětnou vazbu, vyzařovala z ní určitá osobnost a dokázala zaujmout skupinu lidí. 

Lektor totiž u nás nezastává pouze roli člověka, který vede jednotlivé aktivity, ale společně 

s námi vytváří obsah programů do firem a reprezentuje vizi společnosti XXX.“ 

10. Projevuje se vliv Vašich aktivit na zdraví zaměstnanců v krátkém či delším 

časovém horizontu? 

R: „Lidem říkáme, že změny přichází až po provádění pravidelné pohybové aktivity 

v horizontu týdnů až měsíců. Je to ale velmi individuální, vše závisí na zdravotním stavu 

zaměstnance, jeho ochotě si vytvářet zdravé pohybové návyky. V praxi se setkáváme 

s případy, kdy naše služby pomohly jedincům prakticky ihned.“ 

11. Komu všemu byl program v nejmenované firmě poskytnut? 

R: „Program byl poskytnut všem zaměstnancům z oddělení mzdového účetnictví, 

kteří projevili zájem o účast v programu.“ 

12. Kolik zaměstnanců pracuje v uvedeném oddělení? 

R: „82 zaměstnanců.“ 

13. Kolik z nich projevilo zájem o účast v programu? 

R: „(zamyšlení) Méně než polovina, 40 zaměstnanců.“ 

14. Kdo hradí těmto zaměstnancům program? 

R: „Program hradilo zmíněné oddělení.“ 

15. Došlo k nějaké úpravě programu pro tohoto konkrétního zákazníka? 

R: „Ano, program probíhal online skrze streamy a aplikaci Microsoft Teams, 

jelikož zaměstnanci pracují na dálku. Dále v průběhu programu byly přidány záznamy 

z jednotlivých streamů, aby zaměstnanci mohli zpětně zhlédnout probraná témata.“  

16. Jakým způsobem byl program poskytnut zaměstnancům v nejmenované 

firmě? 



 

R: „Zaměstnanci čerpali program ve formě benefitní služby s tím, že účast na 

dílčích částech programu byla dobrovolná.“ 

17. Můžete mi ještě říct, jak dlouho program celkově trval? 

R: „Určitě, 3 měsíce.“ 

18. Z jakých částí se program skládal? Můžete mi je v krátkosti přiblížit? 

R: „Program byl složen ze 3 oblastí. Část A v sobě kombinovala teoretický výklad 

a praktické cvičení. Celkově proběhlo 6 částí A, a to na různá témata z oboru fyzioterapie 

a psychologie ve vztahu k tělu člověka. Jedna část A trvala 60 minut (odmlčení). Část B 

navazovala na část A. Ta je již výhradně zaměřená na pohybovou praxi, i když zde lektoři 

také předávají zaměstnancům teoretické poznatky během cvičení. Část B se v součtu 

uskutečnila 18× a doba trvání byla 15 minut. Vždy během 14 dnů proběhla 1× část A a 

3× část B prostřednictvím streamů (odmlčení). No a poslední část C se zaměřovala na 

motivaci zaměstnanců k pohybu. Úkoly byly zadávány skrze aplikaci MS Teams, kde si 

zaměstnanci v každém týdnu odškrtávali splnění úkolu. Ti nejpilnější získali za odměnu 

cvičební relaxační pomůcky.“ 

 


