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Příloha N Analýza procesů ve společnosti T-Mobile 

Společnost T-Mobile působí na českém trhu od roku 1996. Na konci roku 2012 byl T-Mobile 

poskytovatelem služeb pro 5,4 milionů zákazníků. Nejdůležitějšími pilíři v podnikání je 

zejména důraz na kvalitu nabízených služeb, vynikající péče o zákazníky a etické chování 

k obchodním partnerům, zaměstnancům i životnímu prostředí. Od roku 2008 je T-Mobile 

poskytovatelem ADSL připojení k internetu 

a nabízí hlasové služby prostřednictvím pevné sítě elektronických komunikací. Od roku 2009 

rozšířil T-Mobile nabídku o ICT služby a v roce 2010 i o satelitní televizi. T-Mobile poskytuje 

i nejrychlejší 3G internet.  

T-Mobile je členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom  

a zaměstnává 3,5 tisíce zaměstnanců. Věkový průměr zaměstnanců se pohybuje kolem 31 let 

s vyváženým poměrem mužů i žen (Čevorová, 2012).  

V rámci společnosti T-Mobile Czech Republic, která byla vybrána pro výzkum, jsou 

organizovány rozvojové aktivity. Tyto rozvojové aktivity jsou zaměřeny na získání velkého 

spektra informací, znalostí i dovedností. Podle zaměření jsou rozvojové aktivity členěny do 

samostatných programů, v rámci kterých jsou jednotlivé rozvojové akce organizovány a pod 

jejichž hlavičkou mohou zaměstnanci aktivity vybírat. Mezi základní rozvojové programy ve 

společnosti T-Mobile patří program manažerského rozvoje, program „T- Mobile Univerzita“, 

který se zaměřuje na zákaznickou znalost pro osoby, které nejsou v denním kontaktu 

s externím zákazníkem. Dalším programem je i program zaměřený na diverzitu. Základem 

tohoto programu je zvyšování povědomí o tématu rovnosti mužů a žen a rovném přístupu ke 

všem sociálním skupinám. Kromě organizování rozvojových aktivit, zaměřených na rozdíly 

mezi muži a ženami, jsou do zmíněného programu zařazeny i akce pro handicapované, matky 

na mateřské dovolené a aktivity v oblasti společenské odpovědnosti.  V neposlední řadě je ve 

společnosti T-Mobile (dále jen TMCZ) organizován Koučinkový program, kdy si mohou 

zaměstnanci zvolit svého interního kouče a pracovat na tématech dle stanoveného a 

odsouhlaseného akčního plánu. Důležitým programem, který patří mezi výše zmíněné 

základní programy je i program Prevence psychosociálních rizik, do nichž řadíme zejména 

stres a syndrom vyhoření. Do tohoto programu je též zaměřován koncept rovnováhy mezi 

pracovním a osobním životem.  

Ve společnosti T-Mobile probíhají zároveň další programy, zaměřené na péči  

o zaměstnance. Péče je rozdělena do mnoha oblastí, které vycházejí z jednotlivých dimenzí 



kvality pracovního života, a proto bude dále podrobněji pojednáno  

o jednotlivých oblastech, ve kterých je péče organizována.  

1 Aktivity společenské odpovědnosti v T-Mobile 

V posledních letech se podstatně změnila role firem ve společnosti – široká veřejnost je již 

nevnímá pouze jako producenty výrobků a služeb, jejichž jediným cílem je generovat co 

nejvyšší zisk. Současným trendem je jednoznačně udržitelný rozvoj, a to z ekonomického, 

společenského i ekologického hlediska. Jedním z pilířů dlouhodobého úspěchu a stability 

podniku se tak pozvolna, ale jistě, stává odpovědné chování firmy ve společnosti, v níž působí 

– tzv. Corporate Social Responsibility (CSR). Od věci dnes není ani používání spojení 

Corporate Responsibility (CR), protože aktivity firem již přesáhly společenskou oblast a 

směřují i do sféry bezpečnosti, etiky, ekologie apod.  

Společnost T-Mobile je na poli CSR velmi aktivní. V rámci společenské odpovědnosti 

pomáhá jak finančně, tak prostřednictvím svých služeb a produktů nebo sdílením know-how. 

Mezi stěžejní projekty v této oblasti patří Fond T-Mobile. Fond T-mobile se mezi lety 2010 a 

2012 výrazně rozvíjel, zachovává však kontinuitu v podpoře dobročinných projektů lidí, 

kterým není lhostejně, co se děje v jejich okolí. Nově se společnost T-Mobile v rámci Fondu 

zaměřuje na oblast, která je blízká hlavní činností firmy. Tou je samozřejmě komunikace. 

Fond T-Mobile lze rozdělit do čtyř oblastí. Prvním pilířem je tvorba otevřeného grantového 

programu s názvem „Mluvme spolu“. V rámci tohoto programu bylo rozdělení 3,5 milionu 

korun na podporu aktivit neziskových organizací, obcí, škol, charit a diakonií. Příspěvky byly 

poskytovány zejména na projekty spojující lidi, kteří se spolu z nějakého důvodu míjejí  

a společnosti by prospělo, kdyby odbourali vzájemné bariéry a začali s dialogem.  Druhým 

pilířem v rámci Fondu T-Mobile je program „Pomáhejme si“. V tomto programu mohou 

zaměstnanci T-Mobile, kteří jsou ve svém volném čase činní v nějaké neziskové organizaci, 

získat finanční podporu pro tuto organizaci formou daru.  Třetím pilířem je program 

„Vymysleme to“. Cílem je najít společensky prospěšnou aplikaci pro mobilní telefony, která 

pomáhá lidem s určitým znevýhodněním či kultivuje sociální okolí. Posledním pilířem Fondu 

T-Mobile je program „Rozvíjejme se“. V tomto programu jsou zahrnuty veškeré projekty, kde 

se T-Mobile snaží sdílet své odborné znalosti s neziskovým sektorem. Patří sem semináře, 

které již čtvrtým rokem T-Mobile úspěšně připravuje pro nadace a občanská sdružení. 

Kromě Fondu T-Mobile probíhají v T-Mobile další stěžejní projekty, jako jsou „Rozjezdy“, 

snižování ekologické stopy a dobrovolnický program.  V rámci programu Rozjezdy pomáhá 

T-Mobile lidem, kteří chtějí začít s podnikáním a mají velmi dobrý podnikatelský záměr. Těm 



nejlepším pak T-Mobile pomáhá, aby své podnikání zahájili. V rámci ochrany životního 

prostředí a snižování ekologické stopy proběhly v letech 2010-2012 v T-Mobile aktivity, 

zaměřené na optimalizaci elektrické energie, prostřednictvím informační kampaně v interních 

médiích, která informovala  

o důležitosti hospodaření s elektrickou energií, s cílem úspory nákladů a ochrany životního 

prostředí. Optimalizaci elektrické energie se věnovala i kampaň o vypínání počítačů při 

odchodu z práce, optimalizace osvětlení ve vnitřních i venkovních prostorách a vypínání 

reklamních obrazovek. Kromě optimalizace spotřeby elektrické energie patří do programu 

ochrany životního prostředí i optimalizace spotřeby tepla, zemního plynu a propan-butanu. 

V této oblasti se věnovala i pozornost podpoře práce z domova, kdy dochází k úspoře všech 

druhů energií, možnosti pronájmu ušetřených prostor a možnosti zaměstnávání matek na 

rodičovské dovolené. Oblastí, které také v rámci tohoto programu byla věnována pozornost, je 

snížení emisí skleníkových plynů pomocí snižování spotřeby pohonných hmot služebních 

automobilů. Nedílnou součástí bylo i vytvoření systému trvalé zákaznické podpory zpětného 

odběru elektronického odpadu z vyřazených mobilních telefonů a zvýšení podílu separace 

ostatního odpadu provozu společnosti na znovu využitelné složky (papír, plasty  

a kovy). 

Do oblasti společenské zodpovědnosti patří i férové podnikání, jehož hlavním principem je 

trvale udržitelné podnikání, zároveň je však důležitou součástí vztah s obchodními partnery a 

dodavateli, kde se T-Mobile snaží budovat vztahy na platformě důvěry. Obchodní partneři 

jsou vybíráni nejen na základě cenové nabídky, ale i podle vztahu k životnímu prostředí, 

zaměstnancům či dodržování etického kodexu. Nejdůležitějším aspektem v této oblasti je 

vztah se zaměstnanci, kdy se T-Mobile snaží pečovat o zaměstnance v nejvyšší možné míře a 

zároveň péči neustále zlepšovat a prohlubovat.  

V letech 2010 – 2012 se výrazně rozvinul program ochrany dětí, jehož cílem je zvyšovat 

povědomí rodičů a dětí o bezpečném používání mobilních telefonů. Za tímto účelem byly 

vytvořeny webové stránky, na nichž rodiče i děti mohli najít dostatek informací o rizicích, 

které mohou být spojeny s používáním mobilních technologií. Na těchto stránkách byly i 

návody, jak situaci nejlépe zvládnout. T-Mobile je také členem Asociace provozovatelů 

mobilních sítí, která se tomuto tématu věnuje. 

Posledním důležitým programem v oblasti společenské odpovědnosti, která se týká každého 

zaměstnance, je vyhrazení jednoho dne v roce, kdy může zaměstnanec absolvovat „Den pro 

dobrý skutek“. Jedná se o aktivitu, která byla zavedena od roku 2007. Nejen, že aktivita 

pomáhá stmelení pracovního týmu, který většinou na společný „Den pro dobrý skutek“ 



vyráží, hlavně však přispívá k všeobecnému blahu a poskytuje pocit zaměstnanci, že udělal 

„něco užitečného“. V rámci tohoto projektu T-Mobile spolupracuje s portálem firemního 

dobrovolnictví „Zapojimse.cz“. Tento portál realizoval od roku 2005 akce pro více než 25400 

firemních dobrovolníků, z 50 firem se zapojením se do více než 400 veřejně prospěšných 

organizací (Zapojím se, 2013). Společnost T-Mobile získala v roce 2010 ocenění v soutěži 

TOP Filantrop v kategorii „Nejodpovědnější partnerství se zaměstnanci roku 2010“ právě 

díky projektu „Jeden den pro dobrý skutek“. Zaměstnanci odpracovali v letech 2007-2012 

dohromady 1729 dní, tedy 13 760 hodin ve prospěch neziskových organizací. Jen v roce 2011 

věnoval T-Mobile na podporu charitativních aktivit a místních společenství 9.900.000 Kč  

a počet hodin strávených na charitě a ostatních akcích charitativního charakteru byl 5262. 

V roce 2012 byly prostředky věnované na charitu 12 536 860 Kč a počet hodin 5686 

(Pavičová, 2012).  

2 Zvyšování zajímavosti a užitečnosti práce jednotlivých 

zaměstnanců v T-Mobile 

Princip zvyšování zajímavosti a užitečnosti práce je velmi důležitý pro motivování 

zaměstnanců, pro jejich retenci a zároveň zvyšování kompetentnosti pro zvládání pracovních 

úkolů, jejichž náročnost se neustále zvyšuje. Společnost T-Mobile na konci roku 2010 

představila zaměstnancům koncept, který kladl důraz na rozvoj pomocí metodiky 70-20-10 

(popsáno v teoretické části této práce). Výše zmíněný koncept pomohl nastartovat program 

rotací zaměstnanců, které lze také přeneseně nazvat jako „návštěvy“ zaměstnanců na 

segmentech společnosti, které jsou v přímém kontaktu s externím zákazníkem. Zaměstnanci 

mohou každoročně navštěvovat značkové prodejny, infolinky i další prodejní kanály. 

Zavedeny také byly rotace na technologické oddělení, které naopak umožňují zaměstnancům 

infolinek a značkových prodejen nahlédnout do pozadí jejich práce, tedy do oblastí, kde jsou 

vyvíjeny aplikace pro jejich práci a kde jsou spravovány telekomunikační sítě. V programu 

rotací jsou zároveň podporovány mezinárodní rotace, kdy mohou zaměstnanci rotovat do jiné 

země či na centrálu Deutsche Telekom a strávit tam několik měsíců na vybrané pozici. Tento 

model rotací poskytuje zaměstnancům výrazný posun a náhled na dosavadní práci a obohatí 

jejich práci o nové poznatky ze zahraničního prostředí.  

V neposlední řadě T-Mobile podporuje projektový management, který spojuje zaměstnance 

z různých odvětví společnosti v rámci jedné společné aktivity. V projektu se pak setkávají 

zaměstnanci, kteří si mohou předat různé náhledy na společnou práci a získají tak opět pohled 

na svou práci i z jiného úhlu.  



Větší zajímavost práce je od roku 2011 sledována a zlepšována též  

u zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do Talent programu společnosti. Tito zaměstnanci se 

pravidelně scházejí, sdílejí zkušenosti z různých oblastí a mohou sami obohacovat svou práci 

o nové nápady kolegů. Tyto nápady a menší projekty sami realizují  

a hledají si k tomu kolegy, které do projektů zapojí. V tomto ohledu je jejich práce 

obohacována o možnost stanovení cílů v rámci projektu a dosažení jich za pomoci ostatních 

kolegů. V roce 2011 bylo ve společnosti identifikováno 200 osob, kteří byli zařazeni do 

skupiny talentů. Výše uvedené informace vycházejí z rozhovoru s Ředitelem náboru lidských 

zdrojů v T-Mobile.  

Užitečnost práce jednotlivých zaměstnanců podporuje společnost T-Mobile prostřednictvím 

personifikace služeb. Služby jsou představovány ostatním zaměstnancům společně 

s informací, kdo je jejich autorem. Zaměstnanci tak mohou vidět skutečnou osobu, která 

produkt vyvinula. Fotografie a popisky v interní i externí komunikaci jsou v této oblasti 

samozřejmostí. 

3 Delegování zodpovědnosti a distribuce samostatnosti v T-

Mobile 

Významným krokem v oblasti delegování zodpovědnosti a distribuce samostatnosti bylo na 

začátku roku 2012 zejména zjednodušení procesu schvalování  

a nastavení autorizačních pravidel. Tato změna přinesla změnu globální změnu smýšlení 

zaměstnanců a zároveň změnu v počtu administrativních kroků. Zjednodušení a zkrácení 

procesu schvalování vybraných dokumentů v kombinaci s přenesením odpovědnosti na nižší a 

střední manažerskou úroveň docílila větší distribuce samostatnosti a osobní zodpovědnosti. 

Faktury, smlouvy i cestovní příkazy  

a vyúčtování není nutné schvalovat přes nadřízeného o dvě či více úrovní výše. V praxi se 

schvalovací proces smlouvy na dodávku zboží či služeb zkrátil z 12 kroků na 6 a ušetřil 

zhruba 6-12 dnů nutných ke schválení smlouvy (T-Mobile Czech republic, a.s., 2012). 

Výraznou změnou v delegování zodpovědnosti byla i změna distribuce nákladových středisek 

a tedy i zodpovědnost za finanční hospodaření daného úseku. Dříve měli na starosti finanční 

plánování a hospodaření ředitelé jednotlivých úseků, po změně byla zodpovědnost přenesena 

na senior manažery či týmové manažery. Změna zodpovědnosti za rozpočet se promítla i do 

plánování rozvoje zaměstnanců, jelikož nyní nemusí rozvoj schvalovat ředitel, ale jejich 

přímý nadřízený či nadřízený o jednu úroveň výše. Je tedy na zodpovědnosti liniového 

manažera, aby hospodařil s rozpočtem na vzdělávání. Liniový manažer má lepší přehled o 



individuálních potřebách jednotlivých zaměstnanců. Díky této změně jsou za čerpání rozpočtů 

zodpovědné osoby, které mají větší a detailnější přehled o efektivním vynakládání peněz. 

Cílem této iniciativy je mimo jiné snížení administrativy, protože i díky změně distribuce 

rozpočtů se zkrátí schvalovací proces minimálně o jeden krok.  

4 Odměňování a benefity ve společnosti T-Mobile 

Základními principy odměňování zaměstnanců v T-Mobile jsou transparentnost, spravedlnost, 

konkurenceschopnost a motivace. Pravidla z oblasti odměňování jsou otevřeně komunikovaná 

všem zaměstnancům, prostřednictvím různých komunikačních kanálů společnosti. Základem 

spravedlnosti v oblasti odměňování je porovnávání všech pracovních pozic napříč T-Mobile. 

Konkurenceschopnost je zajišťována maximální snahou o srovnatelnost se zvolenými 

oblastmi externího trhu  

a snahou je získat a udržet kvalifikované a výkonné zaměstnance. Motivační složka 

odměňování je jedním z nástrojů dosahování vysokého pracovního výkonu, který je 

odpovídajícím způsobem odměněn. Celková odměna zaměstnance je nastavena tak, aby 

zaměstnance motivovala k vysokým pracovním výkonům a podporovala tak řízení jeho 

pracovních výkonů prostřednictvím cílů. Odměna se skládá z velkého množství složek, 

přičemž základními dvěma schématy jsou standardní bonusové schéma  

a alternativní bonusové schéma, do kterého pak přichází variabilní složka mzdy. Zaměstnanci 

mají odlišný systém odměňování od manažerů, stejně je tomu tak i mezi zaměstnanci 

v podpůrných odděleních a zaměstnanci, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem a 

prodávají služby společnosti T-Mobile. Zaměstnanci mohou získat  

i mimořádné odměny a ocenění. Jedná se zejména o poděkování, které je udělováno za 

inovativní nápad, řešení vedoucí ke zlepšení stávajících postupů, nadstandardní pracovní 

výkon nebo zákaznickou orientaci nad rámec povinností stanovených popisem práce. Další 

mimořádné odměny jsou udělovány především za výjimečný pracovní výkon nad rámec 

povinností stanovených v popisu práce, splnění mimořádných úkolů ve vysoké kvalitě nebo 

za výrazný finanční přínos pro společnost T-Mobile. Mezi mimořádné odměny patří i 

projektová respektive programová odměna, Nejvyšším oceněním v oblasti odměn je odměna 

„DTAG“, tedy centrály německého koncernu Deutsche Telekom.  

Díky rozhovoru se Senior specialistkou odměňování a firemních benefitů, jsem získala 

komplexní náhled na to, co vše je do odměňování a firemních benefitů zařazeno a jaké jsou 

v současné době trendy v této oblasti péče o zaměstnance. Mezi zaměstnanecké výhody patří 

zejména Cafeteria, což je systém zaměstnaneckých výhod, které je možné čerpat pomocí 



externí aplikace. Tato aplikace umožňuje volbu zaměstnaneckých výhod pomocí 

internetového obchodu a to do výše ročního rozpočtu, přiděleného zaměstnanci. Mezi hlavní 

oblasti, ze kterých je možno v Cafeterii vybírat patří pojištění odpovědnosti, sportovní 

aktivity, kulturní vyžití, rekreační pobyty, vzdělávání, zdraví, programy pro rodiče s dětmi a 

další. Důležitou součástí zaměstnaneckých výhod je penzijní připojištění, dále pak 

nadstandardní zdravotní péče, slevy na nákup zboží a služeb u vybraných dodavatelů a 

možnost firemního stravování. Mezi ostatní benefity patří zvýhodněné služby T-Mobile pro 

zaměstnance a služby a vybavení v budovách T-Mobile (cvičení Pilates, nápojové automaty, 

sprchy, přebalovací koutky, odpočinkové koutky a odesílání soukromé pošty). Výhody 

z oblasti pracovní doby jsou zejména dny pro osobní volno a studijní volno. Jako mimořádné 

akce pro zaměstnance pořádá T-Mobile zejména firemní oslavy, teambuildingy a vánoční 

nabídky telefonů. Dle pozice má zaměstnanec nárok  

i na určitý typ služebního telefonu, případně služební auto, typ pracovních pomůcek  

a limity pro volání.  

Na podzim roku 2011 proběhlo „Salary review“, jehož cílem je navýšení mezd tak, aby byly 

srovnatelné s externím trhem a udržely tak konkurenceschopnost společnosti T-Mobile jako 

zaměstnavatele. Zhodnocení mezd probíhalo do zmíněného roku 2011 každoročně. V roce 

2012 z důvodu transformace společnosti a systémových změn externího i interního trhu 

zhodnocení mezd neproběhlo. Na začátku roku 2012 však proběhla výrazná změna v oblasti 

přidělování pracovních pomůcek. Pro nižší kategorie pracovních pozic zaměstnanců byly 

zprostředkovány pracovní pomůcky, které byly původně určeny jen pro vyšší kategorie 

pracovních pozic. Například administrativní zaměstnanci tak mohli využít větší nabídky 

služebních telefonů. Ten samý proces proběhl i v oblasti limitů pro volání. Většina externích 

zákazníků zná akci „Kouzelné úterky“, kterou však mohou využívat i zaměstnanci T-Mobile. 

V rámci této aktivity mohou každé úterý získat u vybraných dodavatelů výraznou slevu či 

službu zadarmo. Jak již bylo zmíněno výše, zaměstnancům jsou před Vánocemi poskytovány 

zlevněné telefony. V oblasti organizace pracovní doby proběhly v letech 2010-201ě též velké 

změny. Do pracovního řádu byly zakotveny body, týkající se práce z domova, případně 

sdílených pozic, a to umožnilo větší rozvoj flexibility pracovní pozice.  

V neposlední řadě je zaměstnancům poskytována nadstandardní zdravotní péče, která však 

obnáší i aktivity z oblasti projektu „Zdravá firma“. Minimálně dvakrát ročně jsou zaměstnanci 

kontaktováni a informováni o novinkách v oblasti péče  

o zaměstnance a jsou jim poskytovány bezplatné služby dle výběru. Jedná se zejména o 

očkování proti chřipce či encefalitidě, dentální hygienu, fyziologické poradenství  



a další služby. V roce 2011 byl otevřen v hlavní budově T-Mobile i obchod se zdravým 

stravováním. Zaměstnanci mají tedy na pracovišti přístup ke zdravým potravinám, které 

podporují jejich zažívání a zmenšují tak dopady stresu, který při každodenní práci vzniká 

(Mužíková, 2013).  

5 Nástupnictví a perspektiva postupu v T- Mobile 

Plánování nástupnictví je velmi kritická činnost, která je vyžadována zejména z důvodu 

udržení kontinuity podnikání. Nástupnictví přichází v úvahu zejména na nejvyšších 

manažerských pozicích a v liniovém mamangementu. V T-Mobile jsou plány nástupnictví 

přísně utajované, jsou však vypracovávány každoročně. Plánování nástupců je aktivitou, 

společnou pro všechny společnosti skupiny Deutsche Telekom. V rámci ročního 

vyhodnocování výkonu a cílů jsou v rámci tzv. „Round tables“ probírány veškeré klíčové 

pozice a jejich obsazení, aby bylo možné nadále plánovat kariéru zaměstnanců, zejména pak 

manažerů. Systémy řízení výkonu pro zaměstnance i pro manažery obsahují rozvojovou 

složku při plánování cílů na další hodnotící období. Součástí jsou i rozcestníky rozvoje podle 

toho, jakým směrem se chce manažer či zaměstnanec rozvíjet. U zaměstnanců se jedná o 

kariérní posun vertikální, tedy k manažerské pozici či horizontální, který předurčuje spíše 

expertní roli v oblasti práce, kterou zaměstnanec vykonává. Na základě plánování kariéry se 

pak může zaměstnanec ve spolupráci se svým manažerem zaměřit na rozvoj klíčových 

dovedností, potřebných pro zvolenou cestu kariérního postupu.  

V závislosti na pozici se u vyššího managementu vždy zvažuje i možnost interního postupu na 

jinou pracovní pozici, v letech 2010-2012 byly však postupy spíše výjimečnou záležitostí, 

jelikož firma procházela transformačním procesem.  

6 Bezpečnost práce, technické vybavení a kvalita pracovního 

prostředí v T-Mobile 

Oblast bezpečnosti práce zahrnuje ve společnosti T-Mobile širokou škálu činností, procesů a 

norem, které jsou pravidelně revidovány. T-Mobile (TMCZ) se snaží předcházet rizikům, 

která jsou spojená s výkonem práce zaměstnanců. V rámci bezpečnosti práce zaměstnanců 

(BOZP) jsou organizovány povinné kurzy, a to jak prezenční, tak elearningové. Dále jsou 

organizovány doporučené kurzy a aktivity, které mají za cíl právě předcházet možným 

rizikům a vést zaměstnance k bezpečnému chování na pracovišti. Program zdraví 

zaměstnanců a péče o zdraví je též součástí BOZP, ale bude o něm pojednáno v jiné části této 

práce.  



Mezi povinné kurzy jsou zařazeny zejména kurzy bezpečnosti práce a požární ochrany. Dále 

jsou mezi povinné kurzy zařazeny i prezenční kurzy práce ve výškách, práce ve skladu a 

školení řidičů referentů, Pro určité cílové skupiny je též určen kurz první pomoci. Pravidelně 

je školena skupina osob, které jsou požární hlídkou v budově pracoviště. Požární hlídka má na 

starosti proces evakuace osob z budovy a zajištění bezpečnosti osob i majetku při mimořádné 

události.  

Školení práce ve výškách bylo v letech 2010 – 2012 výrazně revidováno. Osnovy tohoto 

školení byly výrazně změněny a doplněny. Změna proběhla zejména v rozsahu praktické části 

nácviku práce ve výškách, kdy je výkon této činnosti aplikován přímo v terénu, tj. na věžích a 

budovách, kde jsou umístěny technické komponenty TMCZ. V tomto období vznikl 

projektový tým, tvořený školiteli, specialisty BOZP a pracovníky technologického oddělení 

TMCZ, V rámci změn v posledních dvou letech byl též zaveden „Panel BOZP“, jehož práce 

se skládá hlavně z porad na téma rizikových činností, jako je zmíněná práce ve výškách, 

distribuce osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), náplně školení ad. 

V neposlední řadě proběhla velká revize dodavatele školení první pomoci. Jelikož před rokem 

2010 byl kurz první pomoci pouze virtuální, byl poptán nový dodavatel, který nabízí praktické 

prezenční školení, zaměřené zejména na reakci v situacích, kdy je třeba poskytnutí první 

pomoci, případně poskytnutí pomoci v případě úrazu na pracovišti  

Společnost T-Mobile se nestará pouze o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců. 

Zajišťuje dále i fyzickou bezpečnost všech osob, které se na pracovišti vyskytují, 

prostřednictvím pravidelných i mimořádných kontrol všech prostor pracoviště. Pod odbor 

fyzické bezpečnosti patří i zajištění funkčního vybavení budovy, jako je bezpečnost pohybu 

osob po budově (pravidelné kontroly výtahů, schodišť  

a chodeb), zajištění vhodných pracovních pomůcek i vybavení kanceláří, aby nedošlo ke 

vzniku zbytečných rizik na pracovišti. Do oblasti fyzické bezpečnosti tak patří veškeré 

činnosti související se zabezpečením všech objektů a majetku společnosti. K tomu jsou 

využívány zabezpečovací, kamerové a přístupové systémy, dále pak fyzické střežení 

externími bezpečnostními agenturami. Vzniká-li někde nová budova, prodejna, kancelář, 

sklad nebo technologické místo, specialisté tohoto oddělení vyhodnocují případná rizika 

a připravují vhodná řešení z pohledu fyzického zabezpečení. Dále je zajišťován provoz 

recepcí ve větších budovách T-Mobile, výroba identifikačních karet, fotografií na intranet. 

Oddělení fyzické bezpečnosti spolupracuje na zajištění společenských akcí (akce pro 

zaměstnance, mezinárodní konference, valné hromady, tiskové konference, apod.). 



Mezi důležité oblasti ochrany bezpečnosti zaměstnanců i pokračování podnikání vznikl v roce 

2011 i model rozšiřující model řízení informační a datové bezpečnosti TMCZ. Hlavním 

úkolem zaměstnanců informační bezpečnosti je podílet se na zvyšování povědomí o ochraně 

citlivých dat, poskytovat v této oblasti podporu  

a konzultace z pozice centrálního kontaktu za daný útvar, a propagovat „need-to-know“ 

princip pro přístup k citlivým informacím. Za každý úsek T-Mobile je do této role nominován 

jeden zástupce. Veškeré výše uvedené informace vycházejí z rozhovoru se Specialistou 

firemní bezpečnosti. 

7 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v T-Mobile 

Od roku 2010 proběhla ve společnosti T-Mobile výrazná změna systému rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců. Hlavním cílem redesignu systému rozvoje bylo sladit rozvoj s novou strategií 

společnosti. Nová strategie vznikla po akvizici části Českých Radiokomunikací a měla 

přelomový charakter ve vývoji firmy. Dalším cílem bylo zvýšení efektivity rozvoje 

zaměstnanců. Společnost T-Mobile věnovala nemalé finanční prostředky na rozvoj svých 

zaměstnanců, jejichž profesní zaměření nebylo vždy přímo v souladu s firemními cíli. Nový 

systém vzdělávání byl tedy postaven na praktickém přístupu k rozvoji. Třetím cílem změny 

systému rozvoje a vzdělávání bylo přerozdělení rozpočtu na vzdělávání a úspora celkových 

nákladů na rozvoj. Nově bylo 25 % rozpočtu, určeného na vzdělávání a rozvoj, alokováno na 

korporátní rozvoj, zbylých 75 % bylo ponecháno na rozvoj individuální a týmový. Nově byla 

zavedena do rozvoje též metodika 70-20-10, o které bylo pojednáno výše v této práci. Ve 

společnosti T-Mobile je tento koncept implementován do plánování rozvojových aktivit a 

linkuje veškeré rozvojové aktivity. Procentuálně prozatím nedosahuje rozdělení dle konceptu, 

ale zaměstnanci i manažeři jsou vedeni k tomu, aby vnímali „on the job“ aktivity jako klíčové 

a snažili se veškeré rozvojové aktivity převést do praxe. Zvyšování zajímavosti práce je v této 

metodice zahrnuto zejména ve zmíněných „on the job“ aktivitách, které přinášejí 

zaměstnancům nové pohledy na jejich práci i na práci ostatních zaměstnanců. 

 Čtvrtým cílem změny bylo zavedení koučovací kultury, která měla za cíl přistupovat k řešení 

problémů z jiného úhlu pohledu, zároveň byla koučovací kultura trendem v rozvoji 

zaměstnanců a pomohla rozvíjet zaměstnance i manažery v souladu s jejich kompetencemi a 

dlouhodobými pracovními cíli. Posledním cílem měny bylo zaměření na cílové skupiny 

zaměstnanců, kde byly definovány povinné rozvojové aktivity v rámci korporátního i 

individuálního rozvoje a tím mělo dojít k efektivnějšímu plnění cílů celé společnosti.  



Hlavním očekávaným přínosem bylo zvětšení návaznosti rozvoje na novou strategii, úspora 

financí i zvýšení efektivity. Přínosem měla být též distribuce znalostí napříč společností. U 

manažerů se jednalo zejména o přínos v oblasti propojení rozvoje zaměstnanců s obchodními 

potřebami společnosti a v oblasti měřitelné efektivity rozvoje zaměstnanců. Zaměstnanci díky 

novému systému mohli získat nové znalosti, které byly navíc v souladu s novou strategií 

společnosti a jejími potřebami. V neposlední řadě byl identifikován i velký přínos pro 

oddělení lidských zdrojů, jelikož došlo k jasné distribuci rolí a zodpovědností za rozvoj 

zaměstnanců.  

Na změně systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců spolupracoval zejména tým rozvoje 

lidských zdrojů, ve spolupráci s business partnery a klíčovými osobami napříč společností. Do 

redesignu bylo z důvodu velkého množství změn třeba zapojit  

i externí dodavatele. Základní otázkou při přípravě projektu byla otázka připravenosti 

společnosti na tuto změnu, zejména to, zda je management připraven nový přístup k rozvoji 

zaměstnanců podporovat. Přínosy celé změny byly jasně komunikovány do společnosti a 

výhody byly vysvětlovány potencionálním zákazníkům. Strategie společnosti T-Mobile byla 

od roku 2009 zaměřená na získání prvenství na trhu v oblasti integrovaného operátora. Projekt 

byl spuštěn v druhé polovině roku 2010. Informování o změně systému rozvoje probíhalo 

interními komunikačními kanály, kterým poskytoval podporu intranet společnosti.  

V roce 2010 bylo nutné odstoupit od stávajícího systému rozvoje zaměstnanců  

a nazírat na něj z nového úhlu pohledu. Agentury, poskytující vzdělávání, nedodávaly novinky 

a metody v takové míře, aby bylo možné využít pouze externích zdrojů know how. Vznikly 

tedy skupiny zaměstnanců, které měly za cíl předávat znalosti i interně. Jednou z těchto 

významných skupin byli interní kouči, dále pak mentoři a interní trenéři.  

Korporátní rozvoj měl za cíl podpořit znalosti a dovednosti zaměstnanců v oblasti potřebné 

k naplnění cílů a vize společnosti. V této části rozvoje vzniklo několik programů, které 

přetrvávají i v roce 2013. Jedním z nich byl program „Fix’n’mobile“, jehož úkolem bylo 

zejména ukázat zaměstnancům dopad rozšíření zaměření společnosti o pevné linky na 

každodenní pracovní činnosti jednotlivých zaměstnanců. V rámci tohoto programu se 

odehrála řada přednášek i školení, zaměstnanci též absolvovali elearningy zaměřené na 

znalost systémů a funkčnosti služeb. Zaměstnanci technologického úseku a úseku prodeje a 

služeb zároveň prošli velkým množstvím interních i externích specializovaných školení. 

Všichni zaměstnanci v rámci programu „Fix’n’mobile“ prošli povinným elearningem 

zaměřeným na pevné sítě, 1500 zaměstnanců bylo vyškoleno na technologii ADSL 

a prodejní techniky tohoto produktu. Bylo uspořádáno 15 „Datových pátků“, kdy se 



zaměstnanci mohli v praxi naučit, jak služby fungují. Vznikla též znalostní platforma 

„Integrované wiki“, která kopírovala principy známého internetového slovníku Wikipedie. 

Pro rok 2011 byly v tomto programu novinkou webináře, které umožňovaly diskuse a 

přednášky odborníků sledovat online a tudíž nemuseli zaměstnanci z regionů trávit čas 

cestováním na školení.  

Program Fix’n’mobile se v roce 2012 přeměnil na T-Mobile Univerzitu, která sdružuje rozvoj 

v oblasti zákaznické znalosti (produkty a služby) pro všechny zaměstnance.  Studium na 

virtuální univerzitě je umožněno všem zaměstnancům T-Mobile a jedná se o dobrovolnou 

aktivitu. T-Mobile Univerzita má vlastní intranetové stránky, kde jsou pravidelně 

uveřejňovány termíny plánovaných rozvojových aktivit. Studenti mají vlastní index, do 

kterého jsou jim zapisovány kredity za absolvované aktivity. Celý program je provázán 

zábavnou interní kampaní, která přesně kopíruje komunikaci vysokých škol se svými 

studenty. Studijní oddělení je složeno převážně ze zaměstnanců týmu rozvoje lidských zdrojů 

a interních trenérů. Studenti T-Mobile Univerzity mohou též využít intranetové nástěnky, na 

kterou mohou přidávat otázky  

a odkazy na zajímavé články. Díky této platformě se neformálně rozvíjí sdílení znalostí mezi 

zaměstnanci. Cíli programu pro rok 2012 byly zejména podpora podnikatelského ducha 

zaměstnanců, podpora prodejních dovedností a schopnosti komunikaci při přímém styku se 

zákazníky a ambassadorství společnosti pro své okolí. Dalšími cíli byly zejména motivování 

zaměstnanců k rozvoji, vzbouzení soutěživosti  

a touhy po informacích, dosahování lepších prodejních výsledků, díky nově nabytým 

znalostem a posilování sdílení a spolupráce. Metody, které byly pro rozvojové aktivity 

využity, byly jak distančního, tak prezenčního charakteru. Jednalo se zejména  

o elearningy, přednášky, webináře, školení, workshopy, výuková videa, testy, diskuze  

i minirotace zaměstnanců mezi odděleními. Za rok 2012 se do studia na T-Mobile Univerzitě 

zapojilo 64 % zaměstnanců, z toho 76 zaměstnanců získalo potřebný počet kreditů a získalo 

titul univerzity „TMDr“. 

Jak bylo zmíněno výše, dalším cílem změny rozvoje a vzdělávání zaměstnanců od roku 2010 

bylo zavedení koučovací kultury a podpora interních koučů. Maximalizace výkonu, 

potenciálu i efektivity práce zaměstnanců lze dosáhnou úspěchu organizace, a proto je 

koučink účinným nástrojem k řízení výkonu, vytváření příležitostí a přináší změnu. 

Napomáhá jednotlivcům uvědomit si a aktivně využívat vlastní zdroje. Účelem zavedení 

koučování ve společnosti T-Mobile byl zejména rozvoj a změna. Jedná se o koučink 

transakční, nikoli direktivní. Interní kouči jsou od roku 2010 neustále rozvíjeni a dbá se na 



jejich profesionálnost. Jedná se  

o zaměstnance napříč společností, kteří koučink vykonávají dobrovolně mimo svou pracovní 

náplň. Společnost T-Mobile měla na konci roku 2012 32 interních koučů, kteří absolvovali 

půlroční vzdělávací program a následně sérii seminářů, workshopů, cvičení a diskuzí, které 

zlepšovaly jejich koučovací dovednosti.  

V roce 2011 vznikl projekt „Koučink posouvá business“, jehož cílem byl zejména rozvoj 

koučů společnosti, příprava týmových koučů a kategorizace koučů, včetně motivace a 

podpory sebevědomí týmových koučů. Manažerům přinesl tento projekt zejména pochopení 

své role ve společnosti a provázání na vizi, cíle a strategii společnosti. Nedílnou součástí je i 

rozvoj koučovacího manažerského stylu. Týmový koučink byl v roce 2012 úspěšně 

implementován do celé společnosti a je značně využíván zejména v oblasti plnění pracovních 

cílů. V roce 2011 vznikla tzv. „Coaching community“, která je platformou, sdružující interní 

kouče. Koučovací kultura byla podpořena i koučovací konferencí, která byla otevřena všem 

zaměstnancům a jejím cílem bylo zvýšit povědomí o koučinku v T-Mobile, přilákat další 

zájemce o tuto rozvojovou metodu a ukázat, v čem může být koučink pro zaměstnance 

přínosný. Pro každý rok jsou vyhlašována témata, na která se koučink mimo jiné soustřeďuje. 

V roce 2011 to byla sociální rozmanitost v T-Mobile, zvýšení prodeje produktů a služeb, 

týmová kultura a spolupráce procesních autorů a vlastníků. V roce 2012 se jednalo zejména o 

rozvoj měkkých dovedností, prostřednictvím koučinku, jako byly například komunikační 

dovednosti, sebeprezentace, delegování  

a další. V roce 2013 se bude koučink v T-Mobile orientovat na změnu, osobní zodpovědnost a 

úspornost. V roce 2011 bylo odkoučováno 600 koučovacích hodin, 80 zaměstnanců. Díky 

internímu koučinku ušetřila společnosti T-Mobile 3.500.000 Kč. Díky koučinkové konferenci 

se na rozvoj prostřednictvím koučinku přihlásilo dalších 30 zaměstnanců (Knotková, 2012). 

V korporátním rozvoji byl identifikován i cíl specifického přístupu k cílovým skupinám 

zaměstnanců. Před rokem 2010 byli zaměstnanci rozděleni do rozvojových aktivit zejména 

dle profesního zaměření. Nově bylo však potřeba doplnit rozvojové cílové skupiny o skupiny 

dle řídící úrovně nebo potenciálu. V roce 2010 tedy vzniklo 9 nových cílových skupin, které 

měly nadefinovaná povinná i doporučená školení v rámci korporátního rozvoje. Jednalo se o 

nové manažery, nové specialisty, manažery talenty, speciality talenty, manažery s vysokým 

výkonem, speciality s vysokým výkonem, zaměstnance s manažerskou ambicí a zaměstnance 

s expertní ambicí. Dočasnou cílovou skupinou pro rozvoj byl top management. Každá z těchto 

cílových skupin měla jasně daný rozvojový plán a další doporučené aktivity, které mohli, 

v rámci rozdělení do cílových skupin, zaměstnanci absolvovat. 



V návaznosti na korporátní rozvoj proběhla i výrazná změna individuálního rozvoje, který byl 

podpořen systémovou platformou pro plánování rozvoje a zároveň zařazením rozvojového 

rozhovoru do každého hodnocení výkonu zaměstnance. Při plánování rozvoje byl kladen 

důraz na metodiku 70-20-10 a zároveň s ní byly zaměstnancům nabízeny vhodné aktivity 

v jednotlivých oblastech dle metodiky. Při každém plánování rozvoje byly vyhodnoceny cíle a 

kompetence zaměstnance  

a manažer i zaměstnanec museli identifikovat silné stránky zaměstnance a oblasti pro rozvoj.  

Nový přístup k rozvoji byl společností přijímán velmi pozitivně, zaměstnanci oceňovali 

možnosti výběru interních školení i koučinku. Zároveň se velmi zvýšil zájem o rotace, které 

podporují „on the job“ aktivity, dle metodiky 70-20-10. Výsledky projektu byly též znatelné 

v oblasti naplňování cílů společnosti. Korporátní rozvoj vedl k lepší informovanosti 

zaměstnanců a tím i k lepším výsledkům v oblasti prodeje služeb a produktů. 

 

8 Transformace společnosti T-Mobile 

V roce 2010 dosahovala společnost T-Mobile uspokojivých výsledků i přes negativní vlivy 

pokračujících trendů na telekomunikačním trhu. Nasycení mobilního trhu i silná konkurence a 

regulační opatření ze strany EU však značně zasáhlo do celkových výsledků společnosti. 

Tržby společnosti T-Mobile přesáhly 22 miliard korun. Od tohoto období se T-Mobile začal 

orientovat na nová odvětví, jako byl trh s pevnými hlasovými službami, ICT a televize. Na 

konci roku 2011 byl zahájen program LeanCo, který zahájil dlouhodobý proces transformace 

společnosti. Klíčovými principy programu LeanCo jsou zákazník, efektivita a kultura. Změny 

ve společnosti byly ale zahájeny defragmentací manažerské struktury, která měla za cíl 

zeštíhlení organizační struktury a přesun úrovně na nižší úrovně řízení. Cílem defragmentace 

nebylo ušetřit náklady propouštěním velkého počtu manažerů, ale vytvořit manažerskou 

strukturu tak, aby se vyjasnily a zprůhlednily odpovědnosti, díky kterým bude moci 

společnost T-Mobile pružněji a rychleji reagovat na situaci na externím trhu a dojde tak i ke 

zlepšení spolupráce.  Nová struktura byla navržena tak, aby zpětná vazba od zákazníků 

rychleji a nezkresleně ovlivnila všechny manažery a ti aby byli schopni reagovat rychleji. 

Počet nemanažerů se zvýšil v průměru o 1,2 na jednoho manažera. Tímto byla nastartována i 

iniciativa „zero based budgetingu“, jehož cílem bylo zejména změnit smýšlení všech 

vlastníků rozpočtů v oblasti plánování zdrojů. Plánování probíhalo od 0 Kč do výše potřeb, ne 

naopak, kdy byl naplánován určitý obnos peněz, ze kterého se postupně „ukrajovalo“. 



Jednotlivé pilíře transformace a detaily, týkající se jednotlivých aktivit v rámci programu 

transformace, mi v rozhovoru uvedl Transformační manažer společnosti. 

Prvním klíčovým pilířem transformace je právě spokojenost zákazníků. Prvním cílem v této 

oblasti je snížení počtu stížností a zbytečných hovorů, což se mezi lety 2011 a 2012 podařilo o 

26 %. Dalším důležitým krokem je zvýšení počtu transakcí  

a efektivní předávání know how. Druhým pilířem je efektivita, která se promítá zejména do 

portfolia služeb společnosti T-Mobile. Velikost a komplexnost portfolia je pro zákazníky spíše 

nepříjemná a zbytečná. Úspornost a důraz na efektivitu se v roce 2012 projevil i v malých 

krocích, které však významně ovlivnily každodenní pracovní život v budovách společnosti T-

Mobile. Například došlo ke zrušení dodávek balené vody a k přechodu na kohoutkovou vodu. 

Třetím pilířem transformace je firemní kultura. Ta je předpokladem zvládnutí předchozích 

dvou pilířů. Tento pilíř má za cíl změnu myšlení všech zaměstnanců. Jedná se i o přístup 

k proaktivnímu hledání plýtvání a zbytečných nákladů, zefektivňování schvalovacích procesů, 

sdílení  

a transparentnímu nastavování cílů.  

Celkové nastavení programu změny firemní kultury a nasměrování cílů v této oblasti bylo 

revidováno v v posledním čtvrtletí roku 2012. Problém byl identifikován zejména v oblasti 

vzájemné spolupráce, komunikace a interní efektivity. Do nejpalčivějších aktivit, které 

přinášejí snížení zisku společnosti, byly zařazeny zejména nedůvěra a z ní plynoucí zbytečné 

informační toky (např. potvrzování informací emailem, aby měl zaměstnanec důkaz), dále 

neefektivita pracovních schůzek a nízká míra spolupráce mezi jednotlivými pracovními týmy. 

Dalšími oblastmi, ke kterým byla revize firemní kultury směřována, byly zejména nedostatek 

informací, osobní zodpovědnost i její předávání, prioritizace a byrokracie na pracovišti a jasné 

rozdělení kompetencí.   

Na základě defragmentace byla manažerská struktura zeštíhlena a zprůhledněna, což 

umožnilo nejen efektivnější nastavování cílů v návaznosti na cíle společnosti, ale  

i role manažera, o které bylo pojednáno v kapitole výše. V druhé polovině roku 2012 byly 

realizovány rozvojové aktivity, jejichž cílem bylo zefektivnit manažerskou strukturu. Pro rok 

2012 byla do cílů všech manažerů přidána právě role manažera.  

Přestože je proces transformace společnosti důsledně komunikován všem zaměstnancům, jsou 

jim představovány cíle, kterých má být dosáhnuto změnami ve společnosti, organizační klima 

je značně narušeno obavami jednotlivých zaměstnanců. Jistota pracovního místa i míra stresu 

na pracovišti a dosažitelnost stanovených cílů je narušena právě kvůli zdánlivě negativním 

změnám, které se v posledních dvou letech ve společnosti odehrávají. Změny v organizační 



struktuře negativně ovlivňují distribuci pravomocí a odpovědnosti, jelikož proces vyjasňování 

kompetencí v nové organizační struktuře teprve probíhá. Zaměstnancům jsou odebírány 

některé výhody, na které byli po dlouhá léta práce pro společnost zvyklí. V návaznosti na 

světovou ekonomickou krizi je však tento proces znatelný ve většině mezinárodních korporací  

a klima na trhu práce není příznivější. Velkou měrou ovlivňuje klima i outsourcing, který 

proběhl v roce 2012 v části technologického oddělení. „Hrozba“ outsourcingu dalších 

oddělení a týmů nadále trvá, proto se zaměstnanci obávají dalších změn.  

9 Identifikace s organizací T-Mobile, hrdost na organizaci a 

pocit sounáležitosti 

Zaměstnanci cítí pocit sounáležitosti hlavně díky externím reklamním kampaním, které jsou 

hodnoceny jako úspěšné. Dalším důležitým prvkem, podporujícím sounáležitost s organizací 

jsou sponzoringové akce, jako je podpora českého sportu, zejména fotbalu. Nedílnou součástí 

hrdosti na organizaci, pro kterou zaměstnanci pracují, jsou ocenění, za péči o zaměstnavatele 

či anketa Zaměstnavatel roku, kterou T-Mobile získal v roce 2008 a Zaměstnavatel regionu 

Praha v roce 2011. Mezi další ocenění, kterých si T-Mobile velmi váží, je ocenění Firma roku: 

Rovné příležitosti, které T-Mobile získal v roce 2008 a 2010. Pro podporu identifikace 

s organizací byly v letech 2010-2012 organizovány též rozvojové aktivity, jako byla například 

série workshopů s názvem „Když můžu, tak ti pomůžu“, orientovaná na zákazníky a 

zákaznickou znalost. Z důvodu transformace společnosti a změn, které ve společnosti 

probíhají lze očekávat, že se pocit sounáležitosti s organizací bude mírně snižovat, celkový 

rámec transformace má však naopak pomoci v konečném důsledku pocit sounáležitosti 

podpořit. V roce 2012 byla představena strategie společnosti, která je znázorněna 

zaměstnaneckým „DNA“, dle kterého by zaměstnanci měli podnikat veškeré aktivity, jak pro 

interní, tak pro externí zákazníky.  

Identifikaci s organizací podporují též společné zaměstnanecké oslavy, na nichž jsou 

zaměstnancům prezentovány výsledky firmy a zároveň je zde dostatečný prostor pro 

navazování neformálních vztahů a zábavné uvolnění atmosféry. K podpoře identifikace patří i 

programy „Roadshow“, které jsou organizovány dvakrát ročně a též prezentují výsledky 

společnosti, navíc však mají za cíl informovat zaměstnance o aktuálním dění a směřování 

organizace. Zaměstnancům je i prostřednictvím programu „Zdravá firma“ sdělováno, že jsou 

pro společnost důležití a že chce společnost pečovat o jejich zdraví a psychickou pohodu.  

Pomocí interních informačních kampaní jsou zaměstnancům sdělovány zajímavosti z dění ve 

společnosti i vize a cíle společnosti do budoucna. 



  

10 Zlepšování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem 

v T-Mobile 

Oblast prevence stresu a zlepšování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem je 

v posledních dvou letech sledovanou oblastí ve společnosti T-Mobile. Zaměstnanci mají 

možnost využít produkty, služby a akce v rámci projektu „Zdravá firma“, o kterém bylo 

pojednáno výše. Jedná se zejména o program proti bolesti zad, program fyzioterapeutického 

vyšetření, dermatologické prohlídky, očkování, preventivní vyšetření se zaměřením na 

civilizační onemocnění a onemocnění štítné žlázy. Na pracovišti jsou pravidelně organizovány 

sportovní aktivity a v roce 2011 také probíhala kampaň proti kouření. Veškeré aktivity jsou 

organizovány jak v centrální budově T-Mobile, tak i ve všech ostatních regionech, kde jsou 

přizpůsobeny struktuře provozu. V roce 2009 získala společnost T-Mobile titul „Podnik 

podporující zdraví I. Stupně, v roce 2012 byla firma T-Mobile znovu oceněna v soutěži 

„Podnik podporující zdraví“, kterou organizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a 

to titulem „Podnik podporující zdraví III. stupně. V oblasti podpory zdraví na pracovišti  

a politiky závodu bylo plnění kritérií z 89 % na 95 %. Kritéria jsou dlouhodobé plánování a 

realizace aktivit, které vedou ke zlepšení péče o zdraví a každoroční plán ochrany a podpory 

zdraví zaměstnanců v oblasti ergonomie a podpory zdraví. V oblasti lidských zdrojů a 

organizace práce byla společnost v roce 2009 hodnocena 93 %, posun v roce 2012 nastal o 2 

procentní body. Kritérii v oblasti lidských zdrojů a organizace práce jsou zejména pravidelné 

průzkumy spokojenosti, úvodní zaškolení nových zaměstnanců, průběžná analýza 

nemocnosti, fluktuace a také snaha  

o vytvoření rovnováhy mezi nároky práce a soukromého života. V oblasti plánování podpory 

zdraví na pracovišti společnost splnila kritéria na 90 % v roce 2009. Do roku 2012 se plnění 

kritérií posunulo na 97 %. V této oblasti se jedná zejména o plánování a úpravu plánu 

podpory zdraví zaměstnanců na základě dotazníků spokojenosti, zajišťování preventivní péče, 

„Dnů pro zdraví“ i „Veletrhů zdraví“. V oblasti podpory zdraví na pracovišti byl T-Mobile 

hodnocen v roce 2009 skórem 90 %. V roce 2012 byl hodnocen 95 %. Jednalo se zejména o 

posilování zdravého životního stylu a ochrany před civilizačními chorobami. Dále pak o 

nabídku sportovních aktivit a ocenění, zdravého stravování, péče o duševní stav a spokojenost 

zaměstnanců (zvláště na call centrech) i dojíždění zaměstnanců do práce na kole či pěšky. 

Z aktivit, věnovaných prevenci syndromu vyhoření a rovnováze mezi pracovním a osobním 

životem, je třeba zmínit rozvoj možností zaměstnanců využít práci z domova či sdílené 



pracovní místo. V letech 2010 – 2012 proběhlo více aktivit, zaměřených na work life balance 

a to jak pro manažery, tak pro zaměstnance. Jednalo se například o přednášku Jaroslava 

Duška na téma „Leadership a rovnováha v životě“. Jaroslav Dušek sdílel se zaměstnanci své 

postoje ke stresu, syndromu vyhoření  

i způsob dosahování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Další přednáškou v této 

oblasti bylo vystoupení Tomáše Hajzlera, zakladatele společnosti PeopleComm. Ve svém 

příspěvku se věnoval srovnání fungování tradiční rodiny, školy a firmy, jako na tři hlavní 

systémy, které modelují naše postoje k práci a k životu jako celku. Samostatnou částí 

prevence stresu, syndromu vyhoření a zlepšování rovnováhy mezi pracovním a osobním 

životem byla konference, konaná v roce 2012 s názvem „To chce klid“.   

11 Konference „To chce klid“ 

Konference se odehrála v srpnu 2012 a jejími účastníky byli zaměstnanci společnosti T-

Mobile. Každý zaměstnanec měl možnost se konference zúčastnit, konala se v pracovní době. 

Konferenci předcházely intenzivní přípravy. Jejím cílem bylo poskytnout osvětu 

zaměstnancům v oblasti prevence psychosociálních rizik, zejména prevence stresu a 

zvyšování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Dosavadní programy prevence 

byly zaměřeny spíše na péči o zaměstnance v oblasti zdraví. Bylo jim poskytováno očkování 

s příspěvkem zaměstnavatele, služby psychologa ad. Konference byla zaměřena na předání 

informací, znalostí i dovedností v oblasti prevence stresu a jejím cílem byla nejen osvěta ve 

zmiňovaných oblastech, ale také poskytnutí inspirace pro řešení aktuální situace každého 

účastníka, případně poskytnutí dalších možností rozvoje v oblastech, které byly pro účastníky 

klíčové.  

Konference byla rozdělena na dva samostatné bloky. Dopolední blok se sestával z řady 

workshopů na témata, týkající se cílů konference. Zaměstnanci mohli vybírat jak z fyzických 

aktivit, tak ze seminářů, zaměřených spíše na nabytí dovedností  

a znalostí. Mezi fyzické aktivity patřil Nordic Walking, Fit Box či masáže. Prioritními 

oblastmi však byly semináře, mezi nimiž byly například seminář o syndromu vyhoření, 

autogenní trénink, trénink Time managementu, osobnostní typologie, typologie v oblasti 

syndromu vyhoření a míry aktuálního stresu, tréninku „Smíchologie“ Prim. MUDr. Karla 

Nešpora CSc. a další.  Odpolední blok byl složen z přednášek s interakcemi a ukazoval různé 

směry práce se stresem a rovnováhou pracovního a osobního života. Celkem čtyři přednášky 

se týkaly zvyšování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (Mgr. Chytrý), dále 

teoretických informací, vycházejících z expertní znalosti patologie mozku při stresu MUDr. 



Františka Koukolíka, DRSc. a dalších přednášek o Stress managementu (Mgr. Studnička a 

PhDr. Rychnovský), kteří se soustřeďovali zejména na práci s tělem, jeho signály  

a uvolňováním stresu. Poslední částí konference byl seminář PhDr. Mertina a Mgr. Rumleny, 

kteří hovořili o stresové resilienci. Jedná se o fenomén, který do korporátního prostředí teprve 

přichází, a proto bylo cílem seznámit zaměstnance s tímto fenoménem a upozornit je na 

možnosti zvyšování stresové resilience. 

V rámci fenoménu kvality pracovního života jsou rovnováha mezi pracovním  

a osobním životem a systémy prevence stresu oblastmi, kterým není věnována příliš velká 

pozornost. Proto je do této práce zpracován doplňkový výzkum, který má za cíl ukázat, že 

rovnováha mezi pracovním a osobním životem do ukazatelů kvality pracovního života patří, 

jelikož je rozvoj v této oblasti důležitou součástí ovlivnění ukazatele kvality pracovního 

života.  

 

Příloha O Etický kodex výzkumníka 

Reichel (2009) vymezuje několik etických pravidel, kterými se v případě výzkumu snažíme 

řídit. Výzkumník nesmí ztrácet objektivní a citlivý náhled na řešenou problematiku, jakékoli 

upravování údajů je nepřípustné. Výzkumník nesmí také své role zneužívat k jiným 

neprofesním účelům a vyvarovat se jakýchkoli jiných projevů, které by zpochybňovaly jeho 

důvěryhodnost. Výzkumník vstupuje do terénu legálním způsobem (např. na základě 

ohlášení). Dalším etickým pravidlem je, že zkoumanou osobu lze do výzkumu zařadit pouze 

na základě tzv. informovaného souhlasu. Je nutné, aby pracovníci byli před provedením 

rozhovoru informováni  

o tom, pro jaké účely budou jejich výpovědi použity. Souhlas těchto osob se zařazením do 

výzkumu byl nahrán před započetím samotného rozhovoru na diktafon. Dalším pravidlem je 

též to, že osobní či jakékoli jiné citlivé a důvěrné informace je výzkumník povinen zajistit 

proti prozrazení a zneužití.  

Výzkumník musí respektovat anonymitu zkoumané osoby. Otázka zachování anonymity 

respondentů patří dle mého názoru k těm nejpodstatnějším. Jakékoli pořizování zvukového 

nebo obrazového záznamu musí být zkoumaným osobám předem oznámeno. Je 

bezpodmínečně nutné respektovat důstojnost zkoumaných osob, aby nebyly vystavovány 

stresům a situacím, které by je nutily k nedůstojnému chování a porušovaly jejich práva 

(Reichel, 2009). 

 


