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1. Úvod 

 

Motivace pracovníků je jedním z nejdůleţitějších předpokladů pro vytvoření a udrţení 

úspěšné společnosti. Právě pracovníci totiţ dělají společnost společností. Jedině spokojený 

pracovník představuje pro společnost polovinu úspěchu při budování jejího dobrého jména. 

To uţ je přece dostatečný podnět k tomu, aby kaţdá společnost, bez ohledu na právní 

formu podnikání, své zaměření či velikost, věnovala velkou pozornost tvorbě vhodné 

motivační strategie svých pracovníků.  

 

Vytvoření správné motivační strategie, tedy návodů, metod a praktických postupů přitom 

není vůbec jednoduché. Vyţaduje spoustu času a především kvalifikované odborníky. 

Kaţdý z nás má jiné představy o odměně za dobře vykonanou práci. To, co jednoho 

dostatečně motivuje ke zlepšení výkonu, nemusí mít na výkon druhého člověka vůbec 

ţádný vliv. Kaţdý má stanoveny vlastní cíle, kterých se snaţí dosáhnout, kterými se liší    

od ostatních a díky nimţ je jedinečný. Je velmi důleţité, aby společnost znala nejen 

potřeby a poţadavky všech svých pracovníků, ale především hodnotu, kterou pro 

společnost jednotliví pracovníci znamenají. Potom by mělo být v zájmu společnosti 

nalezení takových forem motivace a jejich následné implementace, které jí pomohou 

udrţet stávající výkonnost pracovníků nebo dokonce, v tom lepším případě, přispět ke 

zlepšení jejich výkonnosti. Vhodně sestavená motivační strategie dokáţe nejen zaujmout   

a motivovat pracovníky, ale navíc vede ke splnění strategických cílů společnosti. Tuto 

situaci si můţeme představit jako kolotoč, který správně funguje pouze za předpokladu,   

ţe jsou spokojeny všechny zainteresované strany. 

 

O motivační strategii, její implementaci a vlivu na výkonnost společnosti bude blíţe 

pojednáno v jednotlivých kapitolách diplomové práce na téma „Implementace strategie 

motivace pracovníků ve společnosti“. 

 

Cílem diplomové práce bude zjistit stávající a zavést novou motivační strategii pro 

finanční poradce společnosti OVB Allfinanz, a. s. s konkrétním výstupem, kterým bude 

komparace jejich výkonů prostřednictvím vybraných metod hodnocení.  
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Nejprve bude věnována pozornost teoretickým východiskům řešené problematiky, coţ 

bude obnášet vysvětlení základních pojmů a metod hodnocení výkonnosti pracovníků. 

Dojde k objasnění pojmů motivace, motivační systém, strategie a strategie motivace, 

výkon a výkonnost. V závěru kapitoly budou charakterizovány vybrané metody hodnocení 

pracovníků. 

 

Další kapitola bude zaměřena na charakteristiku sledované společnosti OVB Allfinanz,      

a. s.. Postupně dojde k seznámení se s historií společnosti v ČR i ve světě, logem 

společnosti a jeho typickými znaky, nabídkou sluţeb pro jednotlivé skupiny klientů            

a výčtem důleţitých partnerů, jejichţ finanční produkty společnost nabízí. V závěru 

kapitoly budou uvedeny hodnoty, které společnost uznává a důleţité mezníky z výroční 

zprávy společnosti za rok 2009. 

 

V poslední kapitole budou popsána praktická východiska sledované problematiky. 

Konkrétně půjde o sestavení SWOT analýzy stávajícího motivačního systému a systému 

hodnocení pracovníků, sestavení a následné vyhodnocení dotazníkového šetření a srovnání 

výkonů finančních poradců metodou párového srovnání, střídavého srovnání a prostého 

pořadí pracovníků. Konečným výstupem bude sestavení SWOT analýzy předpokládaného 

budoucího motivačního systému a systému hodnocení, určení nové motivační strategie       

a návrhy a doporučení, týkající se její vhodné implementace. 
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2. Teoretická východiska řešené problematiky 

 

V rámci této kapitoly budou představeny základní pojmy vztahující se k řešené 

problematice. Začátek bude zaměřen na vhodnou motivaci pracovníků ve společnosti            

a proces motivace, poté bude následovat strategie motivace, proces a principy její tvorby. 

V další fázi bude sledován vztah motivace a výkonu pracovníků, bude vysvětlen proces 

řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků. Poté bude následovat bliţší seznámení 

s komparativními metodami hodnocení pracovníků a moţnými problémy při samotném 

hodnocení. Závěr kapitoly bude věnován systému 360° zpětné vazby jako trendu ve vývoji 

hodnocení pracovníků a jeho základním charakteristikám. 

 

 

2.1  Motivační systém 

 

Jak uţ bylo řečeno v úvodu diplomové práce, společnosti by měly věnovat velkou 

pozornost vhodným způsobům motivace svých pracovníků. Cílem všech společností by 

měla být tvorba takového pracovního prostředí a rozvoj takových motivačních procesů, 

které pomohou pracovníkům dosahovat výsledků očekávaných vedením společností.  

 

Teorie motivace vysvětluje chování lidí a jejich úsilí při práci. Popisuje kroky společnosti 

pro povzbuzování lidí, které vede k vyvinutí většího úsilí a tím i k uspokojení potřeb 

pracovníků a ke splnění cílů společnosti. Úsilí pracovníků ovlivňuje nejen jejich 

spokojenost s prací, ale současně i odměna získaná za dobře odvedenou práci. Úsilí 

pracovníka by mělo být dobrovolné a zcela závislé na jeho vůli. Jedině tak můţe přispět 

k dobrému výkonu celé společnosti.  

 

Správné uplatnění motivační teorie vede k tomu, ţe hodnota výstupů bude vyšší neţ 

náklady vynaloţené k získání přidané hodnoty pro společnost. Proces motivace není 

jednoduchý. Kaţdý má stanoveny jiné cíle a kaţdý má různé potřeby. Jedno však mají 

všichni společné, a to podnikání různých kroků vedoucích ke splnění stanovených cílů                  

a uspokojení potřeb. Motivační systém bude fungovat efektivně jen za předpokladu, ţe 

společnost pozná a pochopí potřeby svých pracovníků a jejich hodnotu pro společnost. [25] 
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Obr. 2.1  Model motivace 

 

 

 

Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Přel.          

J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 226. ISBN 978-80-247-1407-3. 

 

 

2.1.1 Proces motivace 

 

Motivace je charakterizována jako cílově orientované chování, realizované prostřednictvím 

motivačních procesů. Jde o vnitřní stav zobrazující potřeby, přání, touhy a hnací síly 

určitého jedince. Je důvodem pro to, abychom se určitým způsobem chovali nebo něco 

udělali a uspokojili tak své potřeby. Potřeba určité formy motivace je výsledkem působení 

deficitu uvnitř kaţdého člověka. Dobře motivováni mohou být pouze lidé s jasně 

definovanými cíly. Ti totiţ podnikají kroky, od nichţ čekají, ţe povedou k dosaţení jejich 

cílů. Spouštěčem uvědomění si určitého deficitu bývá většinou vnější podnět, ale můţe jím 

být i vnitřní pohnutka. [5, 6, 7] 

 

Existují dva typy motivace:  

 

 motivace vnitřní - lidé motivují sami sebe hledáním a vykonáváním práce, která 

uspokojí jejich potřeby nebo dokonce splní jejich cíle. Vnitřní motivací můţe být 

příleţitost vyuţít své schopnosti a dovednosti k postupu v hierarchii pracovních pozic. 

Můţe jí být i odpovědnost, chápána jako pocit kontroly nad vlastními moţnostmi. 

Vnitřní motivátory se týkají kvality pracovního ţivota a mají dlouhodobější účinek, 

protoţe jsou součástí kaţdého z nás.  
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 motivace vnější - jde o motivaci prostřednictvím různých metod odměňování, 

povýšení nebo pochvaly udělené managementem podniku. Do vnější motivace však 

patří také tresty v podobě kritiky, odepření platu nebo disciplinárního řízení. Vnější 

motivátory jsou většinou bezprostřední s výrazným účinkem, který nemusí působit 

dlouhodobě. 1   

 

Motivace je vyvolána neuspokojenými potřebami (deficity), které vzbuzují přání něčeho 

dosáhnout nebo něco získat. Existuje tedy určitý vztah mezi motivací a uspokojením 

potřeb, který se dá vyjádřit maticí vzájemných vazeb podle Janouškové (2005).  

 

Tab. 2.1   Matice vzájemných vazeb 

 

  

Matice vzájemných vazeb 

Uspokojení 

Motivace 

  ANO NE 

ANO 1 3 

NE 2 4 

 

Zdroj: JANOUŠKOVÁ, J. et al. . Zaměstnanecké výhody a daně. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. s. 14. ISBN 80-247-1364-0.               

 

Vysvětlivky k matici vzájemných vazeb: 

 

 1 - ideální situace, kdy uspokojení i motivace nastalo současně. Pracovníkovi vyhovuje 

jak náplň jeho práce, tak odměna za vykonanou práci.  

 

 2 - pracovník je sice spokojený s pracovními podmínkami, ale nedostatečně 

motivovaný. Je spokojený s tím, co má, ale nemá potřebu se zlepšovat.  

 

 3 - tato situace je opakem předchozího bodu. Pracovník je správně motivovaný, ale 

nespokojený s platem nebo pracovním prostředím.  

 

 4 - zcela neţádoucí situace pro pracovníka i zaměstnavatele. Pracovník není nijak 

motivovaný a ani spokojený. Pokud společnost nepodnikne ţádné kroky pro udrţení 

pracovníka, je otázkou času, kdy pracovník sám odejde. 10, 25  
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Nalezení vhodného způsobu motivace je ústředním problémem většiny společností hned ze 

tří důvodů: 

 

 1. důvod - aby pracovníci podávali přijatelné výkony, musejí být motivováni 

 2. důvod - musí probíhat motivace samotných manaţerů, aby dělali dobře svou práci 

 3. důvod - všichni pracovníci (manaţeři i ostatní) musí být motivováni, aby vůbec 

vstoupili do společnosti 5, 6  

 

Teorii motivace si lze představit jako určitou hypotézu, která charakterizuje cíl a příčiny 

lidského jednání. Osobní motivaci pracovního jednání kaţdého člověka lze vyjádřit jako 

soubor myšlenek, zásad mezi podněty a samotným lidským jednáním. Součástí procesu 

vedení lidí je také pracovní stimulace. 7  Princip stimulace je jednoduchý. Dokud 

společnost kompenzuje výkon pracovníka zajímavými benefity, práce probíhá. 

V okamţiku, kdy benefity (vnější stimuly) přestane poskytovat, výkon pracovníka             

se zhorší. Nevýhoda stimulace tedy spočívá v tom, ţe práce a poţadovaného výkonu 

pracovníka je dosahováno jen v době působení stimulů. 

 

Podle Plamínka (2010) je smyslem motivace nenásilné vytvoření pozitivního přístupu 

k určitému výkonu nebo typu chování. Autor, na základě své praxe v oblasti motivace, 

sepsal několik obecných pravidel, která se mu osvědčila:  

 

 Pravidlo 1 - Motivace není jedinou cestou ovlivňování lidí. 

 Pravidlo 2 - Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem. 

 Pravidlo 3 - Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím. 

 Pravidlo 4 - Jiní lidé mohou být citliví na jiné podněty neţ vy. 

 Pravidlo 5 - Obava z nepříjemného můţe motivovat stejně jako touha po příjemném.  

 Pravidlo 6 - Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit. 

 Pravidlo 7 - Pod „nechci“ se můţe  skrývat „neumím“ nebo „nemohu“. 

 Pravidlo 8 - Při motivaci myslete na druhého, ne na sebe.  

 Pravidlo 9 - Aktuální motivy jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí a situace. 14  

 

Motivace by tedy měla naplňovat nejen vnější poţadavky, ale i potřeby motivovaného 

člověka, který nesmí mít pocit, ţe jde pouze o manipulaci. Manipulaci si lze zjednodušeně 
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představit jako zaměření se pouze na zájmy manipulátora (společnosti), které sice mohou 

v některých případech uspokojit i potřebu pracovníka, ale pouze jako vedlejší důsledek 

manipulace nebo výsledek dočasné taktiky.  

 

Plamínek (2010) popsal postup rozhodování o vhodném způsobu motivace, který mohou 

společnosti vyuţít, pokud se jim soustavně nedaří motivovat své pracovníky nebo pokud 

selţe intuitivní postup motivace u konkrétní osoby: 

 

 pozorně sledovat chování pracovníka, jenţ má být motivován a současně sledovat 

povahu podnětů, na něţ svým chováním reaguje 

 

 rozlišit krátkodobé a dlouhodobé sloţky chování a u těch dlouhodobých navíc 

rozpoznat ty, které souvisí s osobností a ty, které reagují na prostředí 

 

 pokud není třeba regulovat chování, nemusí se na krátkodobé sloţky vůbec reagovat     

a navíc  mohou být povaţovány za cenný zdroj informací o hlubších vrstvách 

motivačního pole 

 

 určit motivační polohu a posoudit, zda je stabilní sloţkou motivačního pole 

 

 určit motivační zaloţení a posoudit jeho kompatibilitu s podmínkami a nároky daného 

prostředí 

 

 posoudit relativní váhu motivační polohy a motivačního zaloţení s ohledem na zjištěné 

napětí v motivačním poli a na naše poţadavky 

 

 zvolit vhodný způsob prezentace poţadavků podle výsledků analýzy a ověřit, zda byly 

poţadavky pochopeny a zda jsou naplňovány 14  
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2.2 Strategie motivace 

 

Existuje zásadní rozdíl mezi strategií a dlouhodobými cíli. Zatímco cíle určují, čeho má být 

dosaţeno, strategie odpovídá na otázku, jak toho má být dosaţeno. Snad kaţdá společnost 

má stanoveny své cíle, ale ne kaţdá se zabývá otázkou, jak ke stanoveným cílům dojít. 

Určování cest vedoucích ke stanoveným cílům se nazývá strategickým řízením. To směřuje 

jak dovnitř, tak vně společnosti, a to proto, ţe kaţdá společnost nejenom disponuje 

určitými zdroji, ale také provozuje svou činnost v prostředí, které ji určitým způsobem 

ovlivňuje. Úlohou strategického řízení je především pomoc společnosti získat novou 

strategickou konkurenční výhodu nebo alespoň udrţet tu stávající. 2, 9  Strategický řídící 

systém stanovuje cíle společnosti, zabývá se jejími výstupy a současně sleduje zpětnou 

vazbu podávající informace o tom, zda je zvolená strategie společnosti v souladu              

se změnami probíhajícími uvnitř i vně společnosti. 4  

 

Jak uţ vyplývá z názvu podkapitoly, strategie úzce souvisí s motivací. Kaţdá společnost   

by si měla poloţit otázku, co bude motivovat pracovníky k tomu, aby se podíleli na tvorbě 

strategie a jak je současně motivovat k plnění cílů společnosti. Z pohledu společnosti 

potom lze říci, ţe motivovaný pracovník pracuje podle jejích potřeb a je tedy automaticky 

orientován na plnění cílů společnosti. 9  

 

Motivační strategii ovlivňuje celá řada faktorů a snahou personálního útvaru je dosáhnout 

co nejvyšší úrovně motivace. Tuto problematiku blíţe vysvětluje následující tabulka 

motivační strategie.  
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Tab. 2.2  Motivační strategie 

 

Faktory ovlivňující motivační strategie Úkoly personálního útvaru 

 Proces motivace je sloţitý, a proto 

zjednodušené přístupy teorie instrumentality 

budou pravděpodobně neúspěšné. 

 Vyhnout se strategiím nabízejícím 

zjednodušené vidění procesu nebo neuznávání 

individuálních rozdílů. 

 Lidé jsou více motivováni, jsou-li oceňováni 

za to, co jsou a co dělají. To znamená 

věnovat pozornost základní potřebě uznání. 

 Podporovat tvorbu procesů řízení pracovního 

výkonu nabízejících poskytování pozitivní 

odezvy na plnění úkolů. 

 Vytvářet systémy odměňování za splnění úkolů 

formou peněţních i nepeněţních odměn.        

Při vytváření  a pouţívání systému peněţních 

odměn musí brát v úvahu závěry plynoucí 

z expektační teorie, teorie cíle a teorie 

spravedlnosti. 

 Měla by být uznávána potřeba práce, která 

lidem poskytuje prostředky k dosaţení jejich 

cílů, rozumný stupeň autonomie a prostor pro 

vyuţívání jejich dovedností a schopností. 

 Doporučovat procesy vytváření pracovních 

úkolů a míst, které berou v úvahu faktory 

ovlivňující motivaci k práci. Jde o nabídku 

rozmanité práce nebo odpovědnosti za 

rozhodování.  

 Potřeba příleţitostí k růstu prostřednictvím 

rozvoje schopností a kariéry. 

 Nabízet zařízení a příleţitosti k učení pomocí 

plánování personálního rozvoje či programů 

vzdělávání. 

 Vytvářet a rozvíjet procesy plánování kariéry. 

 Kultura organizace ovlivňuje účinek 

přímých a nepřímých pokusů motivovat lidi. 

 Doporučovat tvorbu a rozvoj kultury, která 

podporuje procesy oceňování a odměňování 

pracovníků. 

 Vedení lidí udávající směr, povzbuzující 

k dosaţení cílů a zlepšující výkon zvyšuje 

motivaci.  

 Navrhnout systém schopností orientovaný       

na kvalitu vedení a očekávaného chování od 

manaţerů.  

Vzdělávat lidi, a tím formovat jejich vůdcovské 

kvality.  

 

Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Přel.           

J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 232. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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2.2.1 Proces tvorby strategie 

 

Proces je definován jako souhrn vzájemně souvisejících činností, zaměřujících se na jeden 

výstup, kterým můţe být právě strategie společnosti. Proces tvorby strategie, ať uţ celkové 

strategie společnosti nebo v našem případě strategie motivace, je procesem změny 

probíhající v určitých krocích. V rámci jednotlivých kroků by si měl management 

společnosti poloţit řadu důleţitých otázek: „Čeho se má zavedením strategie motivace 

dosáhnout?  Je zavedení této formy strategie nutné? Kdo ponese odpovědnost za tvorbu 

strategie a kdo a jakým způsobem ji bude implementovat? Jaké jsme ochotni poskytnout 

zdroje pro zajištění strategie motivace? Jak bude zjišťována odezva pracovníků týkající se 

zavedení nové motivační strategie?“ atd.. 9  

 

Bartoňková (2010) uvedla ve své publikaci následující principy, jejichţ uplatňování je 

důleţité při tvorbě strategie: 

 

 princip myšlení ve variantách - nutno vypracovat několik variant moţné strategie 

 princip vědomí práce s časem - orientace na výstupy, konkurenceschopnost společnosti 

 princip koncentrace zdrojů 

 princip vědomí práce s rizikem 

 princip tvůrčího přístupu 

 princip celosvětového systémového přístupu - sledování vývoje trendů ve světě 

 princip zpětnovazebního myšlení - zjištění úspěchů, neúspěchů, příleţitostí a hrozeb 

 

Charvát (2006) vymezil následující fáze tvorby strategie: 

 

 přesvědčení sebe sama o nutnosti disponovat dobrou strategií (komunikační strategie) 

 strategická analýza prostředí, zdrojů, konkurence a strategické způsobilosti 

 strategický výběr 

 vlastní implementace strategie 

 zpětná vazba 

 

Strategická analýza by měla být chápána jako prostředek k nalezení problémů, příleţitostí 

a k vyhodnocení jednotlivých variant strategie, ale ne jako prostředek vhodný k realizaci 
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strategických změn. Z výsledků strategické analýzy vychází společnost při definování 

svého poslání a stanovení cílů, které určují výběr vhodné varianty strategie (formulace 

strategie) pro jednotlivé úrovně řízení podniku. Hodnocení a následný výběr vhodné 

varianty strategie vyţaduje objektivní přístup a zvolená varianta by měla splňovat 

kritérium vhodnosti, přijatelnosti a proveditelnosti.  

 

Implementace zvolené varianty strategie s sebou přináší změny v řídícím systému podniku 

a někdy i změny v organizační struktuře, které mohou ve společnosti vyvolat konflikty, jeţ 

je nutné z důvodu úspěšnosti zaváděné strategie řešit. Implementací však proces tvorby      

a zavedení strategie nekončí, jak se řada společností domnívá. Ve stanovených časových 

intervalech se provádí kontrola - zpětná vazba, zda společnost dosáhla poţadovaných cílů 

ve sledované oblasti a sledují se změny, k nimţ vlivem nové strategie došlo. Základním 

cílem kaţdé podnikové strategie, a tedy i strategie motivace, je udrţení nebo dokonce 

zlepšení výkonnosti společnosti. Kaţdá společnost by proto měla věnovat pozornost 

zkoumání vzájemných vztahů mezi výkonností a jednotlivými variantami strategie. 4  

 

Obr. 2.2  Formulace a implementace strategie 

 

 

Zdroj: DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 6. 

ISBN 80-7179-603-4. 
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Při tvorbě strategie je důleţité zajistit, aby se vzájemně nevylučovaly jednotlivé cíle (čeho 

chceme zavedením strategie dosáhnout) a vlastní kroky zvolené strategie (jakým způsobem 

toho chceme dosáhnout). Předpokladem úspěšné strategie je týmová práce při jejím 

vytváření, která současně působí jako vhodná motivace pracovníků.  

 

Proces tvorby motivační strategie znázorňují tzv. „schody vědění“. Nejniţším stupněm 

těchto pomyslných schodů jsou data, která si lze představit ve formě symbolů nebo 

podkladů pro tvorbu strategie, ale bez vzájemných souvislostí, tedy bez významu. Naopak 

nejvyšším schodem je moudrost. Tu představují jiţ aplikovaná a vzájemně propojená data 

a informace, která dokáţou odpovědět na otázky kde, kdo, co, jak a proč. Jde o dokonalé 

porozumění a zhodnocení dostupných údajů, tedy nejvyšší stupeň vědění. Nejefektivnějším 

způsobem tvorby procesu strategie je postup od dat přes informace, vědění a porozumění 

aţ po moudrost. 9  

 

Řízení společnosti bez uplatnění jakékoli strategie sniţuje její výkonnost, způsobuje 

přetíţení lidí a následně sniţuje jejich motivaci. Existuje celá řada postupů, které usnadňují 

společnostem implementaci zvolené strategie. Obecně shrnula Bartoňková (2010) tyto 

postupy do následujících kroků: 

 

 přerozdělení zdrojů společnosti tak, aby vyhovovaly potřebám nové strategie 

 identifikace klíčových úkolů, které zajistí úspěch nové strategie 

 naplánování klíčových strategických aktivit 

 úprava organizační struktury, která umoţní efektivní vykonávání klíčových činností 

 vypracování nových standardů pracovních postupů 

 implementace prvků firemní kultury podporující strategii 

 vytvoření motivačního systému podporujícího úsilí pracovníků v realizaci strategie 

 zajištění podpůrného informačního systému 

 přizpůsobení systému hodnocení výkonnosti a kontroly nové strategii 

 zabezpečení správného fungování komunikačního systému uvnitř společnosti 

 zavedení mechanismů pro neustálé zlepšování procesů  

 převedení strategie do operativních cílů 
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2.3 Vztah motivace, výkonu a výkonnosti 

 

Pouze optimální motivace povede pracovníka k maximálnímu výkonu. Podmotivování 

nebo naopak přemotivování vede k nízkému výkonu. Rostoucí intenzita motivace vyvolává 

pokles výkonnosti a podněcuje pracovníka k podráţděnosti, neklidu, neschopnosti 

relaxace, úzkosti, panice a v krajních případech dokonce ke ztrátě výkonnosti. Je moţné 

tedy konstatovat, ţe vztah motivace a výkonu nemá lineární průběh, ale průběh závislosti 

výše uvedených veličin představuje obrácené písmeno U. 

 

Výkonnost pracovníků je ovlivněna jak subjektivními, tak objektivními faktory. 

Subjektivními činiteli mohou být tělesné a duševní vlastnosti jedince, schopnosti, 

dovednosti a dosaţená kvalifikace. K objektivním činitelům jsou řazeny technologie                  

a technické vybavení, organizace a řízení pracovního procesu, způsoby hodnocení              

a odměňování pracovníků, vybavení pracoviště a další. 15  

 

Pracovní výkon je výsledkem spojení úsilí, schopností a vnímání role či úkolů. 

K úspěšnému pracovnímu výkonu je potřeba přítomnost všech tří sloţek a navíc musí být 

tyto sloţky ve vhodném vzájemném poměru. Koubek (2004) ve své publikaci uvádí, ţe: 

„Jestliţe pracovník vynakládá mimořádné úsilí a má vynikající schopnosti, ale nerozumí 

dobře své roli, pak jeho výkon nebude pravděpodobně dobrý.“
1
 

 

Pojem pracovní výkon se tedy vztahuje ke stupni plnění úkolů, které tvoří náplň práce 

daného pracovníka. Nevyjadřuje ovšem pouze mnoţství a kvalitu práce, ale i ochotu, 

přístup k práci, pracovní chování, fluktuaci, vztahy na pracovišti a další charakteristiky 

pracovníka, které jsou významné v souvislosti s výkonem práce.  

 

Se zlepšováním pracovního výkonu souvisí problematika jeho měření. Bez změření úrovně 

výkonu lze jen těţko posoudit, zda došlo ke zlepšení, a tedy jaký je rozdíl mezi původním 

a novým pracovním výkonem. Značný problém můţe nastat ve chvíli, kdy není moţné        

nebo snadné pracovní výkon měřit. 12  

 

                                                 
1

 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. s. 23.                         

ISBN 80-7261-116-X.  
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Měřítka pracovního výkonu lze podle Koubka (2004) členit na: 

 

 finanční - hodnota odvedené práce 

 výsledková kvantitativní - počet nových klientů 

 výsledková kvalitativní - kvalita poskytovaných sluţeb 

 percepční - posouzení a vnímání pracovníka jeho kolegy, klienty 

 časová - rychlost reakce na poţadavky klientů 

 

 

2.3.1 Řízení pracovního výkonu 

 

Důleţitým úkolem kaţdého personalisty bylo, je a bude sledování pracovního výkonu 

pracovníků. Řízení pracovního výkonu v moderním pojetí si potom lze představit jako 

řízení pracovníků na základě ústní dohody nebo písemné smlouvy mezi manaţerem            

a pracovníkem. Smlouva se týká ujednání o budoucím pracovním výkonu a osvojení si 

potřebných schopností a dovedností potřebných pro splnění tohoto pracovního výkonu.    

Na základě výše zmíněné dohody nebo smlouvy dochází k propojení tvorby pracovních 

úkolů, vzdělávání a rozvoje pracovníků, jejich hodnocení a odměňování.  

 

Moderní pojetí řízení pracovního výkonu v sobě zahrnuje nejen zlepšování individuálního 

pracovního výkonu a výkonu společnosti, ale také rozvoj schopností pracovníků a jejich 

přizpůsobení se hodnotám společnosti. Princip řízení pracovního výkonu znázorňuje           

i obrázek 2.3. 11  
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Obr. 2.3  Řízení pracovního výkonu 

 

 

 

Zdroj: KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004.   

s. 21. ISBN 80-7261-116-X. 

 

Z obrázku je patrné, ţe dohoda (smlouva) o pracovním výkonu neobsahuje pouze závazky 

pracovníka v daném období, ale i závazky společnosti a manaţera, který s pracovníkem 

dohodu uzavřel. Právě manaţer by měl totiţ zabezpečit motivující vedení pracovníka          

a dbát na pravidelné poskytování zpětné vazby týkající se pracovníkova pracovního 

výkonu a plnění jeho vzdělávacích a rozvojových plánů. Mimořádný význam pro zajištění 

efektivního řízení pracovního výkonu má nejen soustavná a především efektivní 

komunikace mezi pracovníkem a manaţerem v průběhu sledovaného období, ale také 

soustavné monitorování pracovního výkonu kaţdého pracovníka. Velmi důleţité je také 

společné odhalení a následné řešení problémů vztahujících se k pracovnímu výkonu.     

11, 12  

 

Koubek (2002) ve své publikaci uvádí, ţe aplikace výše uvedené koncepce řízení 

pracovního výkonu bude úspěšná pouze tehdy, bude-li společnost vycházet z následujících 

zásad: 

 

 řízení pracovního výkonu bude v rukou liniových manaţerů, nikoli personálního útvaru 
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 důraz bude kladen na sdílení cílů a hodnot společnosti 

 koncepce řízení pracovního výkonu bude aplikována na všechny kategorie pracovníků 

 řízení pracovního výkonu není universální soubor řešení aplikovatelný v kaţdé 

společnosti, ale jde o soubor řešení, které se musí vytvořit a upravit individuálně        

pro kaţdou společnost či útvar 

 

Nepřetrţitý proces řízení pracovního výkonu lze charakterizovat následujícími fázemi: 

 

 definování role pracovníka 

 projednání a uzavření ústní dohody nebo písemné smlouvy o pracovním výkonu 

 zpracování plánu výkonu, tedy plánu osobního rozvoje pracovníka 

 řízení pracovního výkonu během předem stanoveného období (nejčastěji 1 roku) 

 závěrečné hodnocení pracovního výkonu pracovníka (formální hodnocení) 12  

 

Obr. 2.4  Cyklus řízení pracovního výkonu 

 

 

 

Zdroj: KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004.   

s. 41. ISBN 80-7261-116-X. 

 

Řízení pracovního výkonu si tedy lze představit jako proces nepřetrţitě probíhající 

komunikace mezi manaţery a pracovníky, která se týká především: 

 

 identifikace a popisu práce či pracovního místa a jejich vztahu k cílům společnosti 

 stanovení reálných a vhodných norem pracovního výkonu 

 poskytování a získávání zpětné vazby týkající se pracovního výkonu pracovníka 
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 písemného zpracování hodnocení pracovního výkonu a následné diskuse 

 plánování vzdělávání a rozvoje pracovníka za účelem udrţení či zlepšení jeho výkonu 

12  

 

Podle Koubka (2004) by mělo být řízení pracovního výkonu v souladu s následujícími 

etickými zásadami: 

 

 respektování jedince - pracovníci by měli být cílem veškerého snaţení společnosti  

 vzájemný respekt zainteresovaných stran v procesu řízení pracovního výkonu 

 veškeré postupy v procesu řízení pracovního výkonu by měly být spravedlivé a poctivé  

 průhlednost veškerých podkladů potřebných v procesu řízení pracovního výkonu 

 

Závěrečným krokem procesu řízení pracovního výkonu je formální hodnocení pracovníka 

za uplynulé období. Jde o důleţitou personální činnost, o níţ bude blíţe pojednáno 

v následující podkapitole.  

 

 

2.3.2 Hodnocení pracovníků 

 

Hodnocení pracovníků je důleţitou personální činností zabývající se zjišťováním toho, jak 

pracovník vykonává svou práci, plní úkoly, jaké je jeho pracovní chování a jeho vztahy   

ke kolegům a klientům. Dále se hodnocení zabývá sdělováním výsledků hodnocení 

jednotlivým pracovníkům, hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací 

opatření, která mají zlepšení napomoci. Moderní hodnocení pracovníků je často 

povaţováno za účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků.  

 

Někdy se v literatuře objevuje, místo hodnocení pracovníků, pojem hodnocení pracovního 

výkonu. Pro účely hodnocení však nelze výkon chápat pouze jako výsledek práce daného 

pracovníka, ale je dobré si pod tímto pojmem představit i pracovní a sociální chování          

a schopnosti a dovednosti související s vykonávanou činností v daném prostředí. 11  
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Koubek (2002) definuje dva způsoby hodnocení pracovníků: 

 

 Neformální hodnocení - jde o průběţné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným. Toto 

hodnocení je více neţ prací a chováním pracovníka ovlivněno aktuálními pocity, dojmy 

a momentální náladou hodnotícího. Neformální hodnocení nebývá často ani 

zaznamenáváno a jen zřídka se můţe stát podnětem pro důleţité personální rozhodnutí.  

 

 Formální hodnocení - jde o systematické a plánované hodnocení opakující se 

v pravidelném intervalu. Výsledky kaţdého hodnocení se stávají součástí osobního 

spisů hodnoceného pracovníka a slouţí jako podklad pro další personální činnosti. 

Zvláštní formou tohoto hodnocení je tzv. příleţitostné hodnocení, k němuţ dochází 

velmi zřídka a jen tehdy, nemá-li personální oddělení k dispozici dostatečně aktuální 

výsledky pravidelného hodnocení nebo došlo-li u pracovníka od posledního hodnocení 

ke značným změnám v pracovním výkonu.  

 

U všech forem hodnocení pracovníků má klíčovou roli přímý nadřízený hodnoceného 

pracovníka. Hodnocení můţe být zaměřeno buď pouze na výsledky práce, nebo pouze      

na pracovní a sociální chování pracovníka. Samotné schopnosti a dovednosti hodnoceného 

jsou brány většinou jako doplňková kritéria hodnocení.  

 

Dále Koubek (2002) ve své publikaci uvádí řadu moţností vyuţití hodnocení pracovníků          

ve společnosti: 

 

 zlepšení pracovního výkonu hodnoceného pracovníka 

 odměňování podle zásluh a motivování pracovníků 

 informování pracovníků o poţadavcích práce a poskytování rad 

 rozhodování o rozmísťování pracovníků 

 hodnocení schopností a identifikace potřeby vzdělávání pracovníků 

 zlepšování vztahů mezi pracovníky a jejich přímými nadřízenými 

 efektivní přidělování úkolů a pomoc pracovníkům se stanovením jejich cílů 

 jedno z východisek dlouhodobého plánování 
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Na základě výše uvedeného širokého uplatnění hodnocení pracovníků je moţné říci,         

ţe hodnocení je důleţitým předpokladem pro plnění základních úkolů řízení lidských 

zdrojů ve společnosti. Základním poţadavkem na hodnocení a současně i jeho problémem 

je přesnost a spravedlnost výsledků hodnocení. Systém hodnocení pracovníků je nutné 

neustále zkoumat a zlepšovat a těchto úkolů by se měly ujmout všechny zainteresované 

strany, tedy nejen vedení společnosti, ale také pracovníci.  

 

Důleţité je taktéţ zabudování následujících zásad do systému hodnocení: 

 

 cíle systému hodnocení musí být jasné, srovnatelné, dosaţitelné a akceptovatelné 

 na přípravě hodnocení se musí podílet všechny zainteresované strany 

 pracovní výkon musí být hodnocen objektivně 

 obsah a kritéria hodnocení musí vycházet z analýzy pracovních úkolů 

 předmět, obsah, kritéria a metody hodnocení musí být v souladu s platnými zákony 

 společnost musí písemně zpracovat pokyny pro hodnotitele a zaškolit je 

 společnost by měla všechny pracovníky informovat o účelu hodnocení 

 výsledky hodnocení musí společnost předloţit hodnoceným pracovníkům k vyjádření 

11  

 

Proces hodnocení pracovníků podle Koubka (2002): 

 

 přípravné období 

- rozpoznání a stanovení předmětu, zásad, pravidel a postupu hodnocení 

- analýza pracovních míst 

- stanovení kritérií výkonu, volba metod hodnocení 

- informování pracovníků o plánovaném hodnocení a jeho účelu 

 

 období získávání informací a podkladů 

- získávání informací pozorováním pracovníků nebo zkoumáním jejich výkonů 

- vytvoření dokumentace o pracovním výkonu 

 

 období vyhodnocování informací 

- vyhodnocení pracovních výsledků, chování, schopností a dovedností pracovníků 
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- informování hodnocených pracovníků o výsledcích hodnocení 

- následné pozorování výkonu pracovníka a zkoumání efektivnosti hodnocení 

 

Otázkou zůstává, kdo je kompetentní osobou pro hodnocení pracovníka. Nejčastěji se 

objevuje názor, ţe nejvhodnější osobou pro hodnocení je bezprostřední nadřízený 

pracovníka. Ten zná poţadavky daného pracovního místa, svého podřízeného i jeho práci. 

Navíc bezprostřední nadřízený zpracovává a vyhodnocuje výsledky hodnocení, poskytuje 

zpětnou vazbu hodnocenému formou hodnotícího rozhovoru a navrhuje opatření plynoucí 

z výsledků hodnocení.  

 

Bezprostřední nadřízený je sice nejvhodnější, ale ne jedinou osobou, která můţe hodnocení 

provádět. Existují i další moţnosti jako nadřízený bezprostředního nadřízeného, pracovník 

personálního útvaru, nezávislý externí hodnotitel, klienti, spolupracovníci a dokonce          

i podřízení. Stále častější formou hodnocení je i sebehodnocení pracovníka, které je 

vhodné jako jeho příprava na hodnotící rozhovor. Sebehodnocení probíhá nejčastěji 

vyplněním hodnotícího formuláře nebo sepsáním zprávy o výsledcích své práce.  

 

Smyslem moderního hodnocení pracovníků je přistupovat k hodnocení co nejvšestranněji                           

a nejobjektivněji. Tuto myšlenku odráţí tzv. koncepce 360° zpětné vazby, která vychází 

ze širokého mnoţství kritérií hodnocení a hodnocení více hodnotiteli. Významnou roli zde 

hraje i výše zmiňované sebehodnocení. 11  

 

 

2.3.2.1 Vybrané metody hodnocení pracovníků 

 

Existuje celá řada metod hodnocení pracovníků a celá řada jejich členění. Můţeme říci        

- co autor, to jiné rozdělení. Dvořáková (2007) uvádí následující členění metod hodnocení: 

 

 metody hodnocení orientované na odvedený pracovní výkon (minulost) 

- srovnání se standardním pracovním výkonem 

- testování a pozorování pracovního výkonu 

- hodnotící dotazník 

- srovnání pracovníků 
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 metody hodnocení orientované na budoucnost 

- sebehodnocení 

- 360° zpětná vazba 

 

Koubek (2002) ve své publikaci rozdělil metody hodnocení následovně: 

 

 metody hodnocení podle stanovených cílů 

 metody hodnocení zaloţené na plnění norem 

 metody volného popisu 

 metody hodnocení na základě kritických případů 

 metody hodnocení pomocí hodnotící stupnice 

 checklist 

 metody hodnocení zaloţené na vytvoření pořadí pracovníků podle jejich výkonu 

 

Metody hodnocení zaloţené na vytvoření pořadí pracovníků (komparativní metody) budou 

blíţe rozepsány a následně vyuţity v praktické části diplomové práce k hodnocení 

pracovníků společnosti OVB Allfinanz, a.s..  

 

Komparativní metody hodnocení 

 

Jde o metody porovnávající výkon dvou nebo více pracovníků. Od ostatních výše 

jmenovaných metod hodnocení se metody zaloţené na tvorbě pořadí pracovníků podle 

výkonu liší tím, ţe hodnocení pracovního výkonu daného pracovníka je funkcí výkonu 

ostatních pracovníků. Nejlepší pracovník jedné skupiny nemusí být lepší neţ nejhorší 

pracovník skupiny druhé. Z toho vyplývá, ţe jde o relativní metody, které nejsou vhodné 

pro účely odměňování, ale spíše se hodí pro účely motivování pracovníků, zlepšování 

výkonu uvnitř pracovní skupiny a vytváření soutěţivého prostředí. 11  

 

V rámci výše jmenované skupiny metod hodnocení budou blíţe představeny metoda 

prostého pořadí pracovníků, metoda párového srovnání a metoda střídavého srovnání 

pracovníků.  
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 Metoda prostého pořadí pracovníků 

 

- nejjednodušší metoda vyuţívaná u jednokriteriálního hodnocení pracovníků 

- vhodná pro tvorbu různých skupin pracovníků podle výkonnosti 

- měření touto metodou je jednoznačné 8  

 

Tab. 2.3  Příklad vyuţití jednokriteriálního hodnocení 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Metoda párového srovnání 

 

- umoţňuje srovnávat postupně kaţdého pracovníka s kaţdým 

- vhodná při hodnocení celkového výsledku (výkonu) 

- náročná na čas hodnotitelů, zejména při větším počtu hodnocených pracovníků 

- existuje několik způsobů párového srovnání 

 

Jednu z moţností představuje vzájemné bodování, kdy lepšímu z hodnocené dvojice budou 

přiřazeny 3 body a horšímu 0 bodů. Pokud oba hodnocení vykazují stejné výkony, pak 

kaţdý z nich dostane 1 bod. Bodování se provádí podle řádků. 8] 

 

Další moţností je, na základě předem vytvořeného seznamu pracovníků, porovnávat páry 

výběrem toho lepšího z dvojice a jeho označení známkou + nebo pomocí číslice 1.           

Na závěr se označení sečtou a určí se pořadí pracovníků. Nejlepší je ten, kdo získá nejvyšší 

počet kladných známek nebo nejvyšší počet bodů. Důleţité je dodrţovat pořadí 

pracovníků, k čemuţ mohou pomoci kartičky se jmény a pořadovými čísly pracovníků. 
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Problém můţe nastat u velkého počtu hodnocených pracovníků. 11  Pro účely zpracování 

praktické části bude zvolena druhá moţnost, tedy označení známkou.  

 

Tab. 2.4  Příklad párového srovnání pracovníků 

 

 

 

Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Z. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007.   

s. 269. ISBN 978-80-7179-893-4. 

 

 Metoda střídavého srovnání 

 

Důleţitou roli hraje seznam pracovníků a jejich odvedených výkonů za sledované období. 

Hodnotitel vybere ze seznamu nejlepšího pracovníka, tedy toho s nejvyšším dosaţeným 

výkonem a přidělí mu první místo v nově vytvořeném seznamu. Pak vybere nejhoršího 

pracovníka, toho s nejniţším dosaţeným výkonem a zapíše jej na konec nového seznamu. 

Tyto kroky opakuje tak dlouho, dokud nepřeřadí všechny pracovníky na nový seznam 

podle pořadí výkonů. Seznam se tedy tvoří postupně od konců ke středu. 11  

 

 

2.3.2.2 Problémy při hodnocení pracovníků a moţnosti jejich překonání 

 

Hodnocení pracovníků je ve značné míře ovlivněno osobností hodnotitele, nevhodným 

výběrem kritérií a následně metod hodnocení, chováním a schopnostmi pracovníků.        

Na samotném výkonu pracovníka se mohou podepsat pracovníkem neovlivnitelné               

a většinou obtíţně identifikovatelné vlivy.  
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Kromě jiţ zmíněných problémů uvádí Koubek (2002) následující chyby, které se mohou 

během hodnocení vyskytnout: 

 

 přílišná shovívavost nebo naopak přísnost 

 tendence hodnotitele nechat se ovlivnit svými subjektivními pocity a předsudky 

 hodnocení pracovníků průměrnými hodnotami, coţ vede k jejich demotivaci 

 výrazně kritická forma hodnocení 

 různý přístup k hodnocení v závislosti na jednotlivých hodnotitelích 

 

Všechny uvedené chyby narušují úspěšné provádění personálních činností vycházejících 

z hodnocení pracovníků. Hodnocení navíc nesmí být v rozporu s platnými zákony              

a lidskými právy a musí z něj být vyloučena jakákoli forma diskriminace. Řadu uvedených 

problémů a chyb lze eliminovat zavedením hodnocení pracovníků vycházejícím 

z koncepce řízení pracovního výkonu.  

 

Řada vyspělých zemí navíc přijala tyto předpisy a zásady k eliminaci chyb v hodnocení: 

 

 společnost musí písemně zpracovat pokyny pro hodnotitele a proškolit je 

 společnost musí ověřit, ţe kritéria i metody hodnocení jsou v souladu se zákonem 

 obsah hodnocení musí vycházet z analýzy práce 

 seznámení hodnocených s výsledky hodnocení  

 pracovník má právo ţádat změnu hodnocení 11  

 

 

2.4 Systém 360° zpětné vazby 

 

Systém 360° zpětné vazby vznikl jako nástroj rozvoje lidských zdrojů. Je zaloţen              

na principu vícenásobného hodnocení pracovníka, jehoţ výstupem je zpětná vazba 

manaţerovi o tom, jak jeho chování hodnotí a vnímají jiní. Hodnotiteli jsou bezprostřední 

nadřízení manaţera, jeho kolegové na stejné úrovni, jeho podřízení, klienti a kromě toho je 

součástí hodnocení i sebehodnocení. 360° zpětná vazba je důleţitým rozvojovým 

nástrojem, jehoţ správné vyuţití přispívá k nárůstu výkonnosti jednotlivců i celé 

společnosti.  
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Důleţitým krokem je stanovení záměru pouţití 360° zpětné vazby. Podle něj se totiţ 

mohou měnit dimenze hodnocení. Nejčastěji se pro sběr dat k aplikaci 360° zpětné vazby 

vyuţívají dotazníky obsahující poloţky, které představují různé typy manaţerského 

chování. Jednotlivé typy chování jsou posuzovány hodnotiteli prostřednictvím vícebodové 

stupnice. Existuje velké mnoţství oblastí hodnocení i různé druhy stupnic, proto je důleţité 

definování záměru.  

 

Výsledek zpracování individuálních hodnocení je následně předloţen hodnocenému 

v podobě zprávy, která je členěna podle dílčích kategorií hodnotitelů. Ti však zůstávají 

anonymní, kromě pracovníkova přímého nadřízeného. Hodnocený se dozví průměrné 

hodnoty u kaţdé sledované poloţky. Svou roli zde zastává i tzv. facilitátor, tedy osoba, 

která pomáhá hodnocenému porozumět výsledku hodnocení a stanovit rozvojový plán, 

který je nejdůleţitějším bodem procesu 360° zpětné vazby. Rozvoj pracovníka můţe mít 

podobu individuálního koučinku, stáţe, či účasti na tréninkových programech. Cílem výše 

popsaného procesu byl rozvoj manaţerů, pokud by byl stanoven jiný účel, některé kroky 

by musely být modifikovány. 13  

 

Bez ohledu na stanovený účel pouţití tvoří 360° zpětná vazba logicky uzavřený a opakující 

se proces sloţený z několika kroků zobrazených na obrázku 2.5 Model 360° zpětné vazby.  

 

Obr. 2.5  Model 360° zpětné vazby 

 

 

 

Zdroj: KUBEŠ, M.; ŠEBESTOVÁ, Ĝ. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí. 

1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 24. ISBN 978-80-247-2314-3. 
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Z obrázku je patrných pět kroků tvořících proces 360° zpětné vazby. Prvním krokem je 

příprava společnosti na zavedení systému. Dalším krokem je design odráţející současné 

potřeby společnosti, tzn. ţe po určité době se můţe modifikovat podle nových, aktuálních 

potřeb. Pokud se společnost rozhodne pro změnu záměru pouţití tohoto nástroje, musí 

změnit i obsah dotazníků. Díky vyuţití moderních technologií je dnes sběr dat rychlým 

krokem, o to sloţitější je však výběr hodnotitelů a zpracování individuální zprávy, která 

je podkladem pro rozvoj hodnoceného pracovníka. 13  

 

 

2.4.1 360° zpětná vazba jako trend vývoje hodnocení pracovníků 

 

Trendem současné doby je nalezení spravedlivého způsobu hodnocení pracovníků, který 

spočívá v rozšíření zdrojů hodnocení, tedy hodnotitelů a také snaha odstranit nárazové 

hodnocení a nahradit jej hodnocením průběţným. Jmenované trendy splňuje právě systém 

360° zpětné vazby, který je nutné brát jako trvalou aktivitu společnosti a je dobré se na něj 

dívat v souvislostech s ostatními nástroji řízení lidských zdrojů a rozvoje společnosti. 7  

 

Obr. 2.6  Systém hodnocení pomocí 360° zpětné vazby 

 

 

Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Z. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007.   

s. 277. ISBN 978-80-7179-893-4. 

 

Na rozdíl od tradičního přístupu k hodnocení výkonnosti, který je charakteristický 

uzavřeným kruhem mezi hodnoceným a jeho přímým nadřízeným, je systém 360° zpětné 

vazby hodnotnějším nástrojem k motivaci pracovníků. Vícezdrojová zpětná vazba 

podporuje důvěru pracovníků a umoţňuje jim podílet se na plánování svého profesního 
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rozvoje. 15  Před samotnou implementací 360° zpětné vazby by mělo proběhnout 

seznámení všech zainteresovaných stran s plánovanými změnami, které budou důleţitým 

krokem vedoucím ke zvýšení celkové efektivity. Sdělení mají na starost představitelé 

společnosti, kteří by měli dokázat zdůvodnit, proč se společnost rozhodla pro uţívání 

tohoto nástroje, jak bude proces probíhat a jaké dopady bude mít zavedení nového systému 

na celou společnost. 13  

 

Wagnerová (2008) uvádí ve své publikaci základní charakteristiky úspěšného zavedení 

programu vícezdrojového hodnocení: 

 

 poskytování spravedlivé a kvalitní zpětné vazby a jasné perspektivy profesního rozvoje 

 poskytování společnosti více podkladů o schopnostech a potřebách jejích pracovníků 

 motivace pracovníků k úspěchu 

 vytváření důvěry mezi pracovníky tím, ţe jsou zapojeni do rozhodování společnosti 

 podpora soustavného zlepšování 

 stanovení priorit v rámci rozvoje pracovníků a zhodnocení efektivity rozvoje 

 vytváření nové podnikové kultury orientované na výkonnost 

 

 

2.4.2 Základní způsoby administrace 360° zpětné vazby 

 

Dříve neţ začne samotná implementace 360° zpětné vazby, musí si společnost zodpovědět 

otázky: „Jakým způsobem bude s dotazníky pracováno? Jaký bude interval hodnocení? 

Bude realizace procesu svěřena externímu dodavateli?“ Po zodpovězení těchto otázek je 

důleţitým krokem rozhodnutí, jaká forma dotazníku bude zvolena. 

 

Existují dvě základní formy, obě jsou vyuţívány a obě mají své kladné i záporné stránky: 

 

 papírová forma dotazníku  

 

- dotazníky jsou distribuovány všem hodnotitelům i hodnoceným v papírové podobě, 

ale je moţná také distribuce e-mailem a aţ vyplněný dotazník hodnotitel vytiskne      

a v obálce odevzdá ke zpracování 
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- následné zpracování je provedeno manuálně nebo pomocí skenerů 

- výhodou této formy je větší jistota zachování anonymity hodnotitele 

- nevýhodou je především velká administrativní a časová náročnost a zvýšené riziko 

výskytu chyb při zpracování 

 

 elektronická forma dotazníku 

 

- princip spočívá v přihlášení hodnotitele do systému a následném vyplnění 

dotazníku, přičemţ jsou data automaticky ukládána do databáze a následně 

zpracována 

- výhodou této formy je jednoduchá administrativa, flexibilita systému, neomezené 

mnoţství hodnotitelů i hodnocených a sníţení chybovosti při zpracování 

- další výhodou je, ţe elektronický systém nedovolí hodnotiteli ukončit práci bez 

zodpovězení všech otázek, coţ zvyšuje efektivitu systému 

- nevýhodou je obava hodnotitelů ze ztráty anonymity 13  

 

Důleţitou otázkou při zavádění systému 360° zpětné vazby je i frekvence jeho pouţití. 

360° zpětná vazba můţe být sice pouţita i jednorázově, ale má-li být dostatečně účinná,     

je vhodné ji v určitém intervalu opakovat. Délka intervalu opětovného hodnocení závisí    

na cíli hodnocení. Při vyuţití 360° zpětné vazby jako stimulu pro rozvoj pracovníka          

se hodnocení opakuje v rozmezí půl aţ jedenapůl roku. 13  
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3. Charakteristika společnosti 

 

Následující kapitola bude věnována charakteristice společnosti OVB, důleţitým datům 

v historii OVB Holdingu AG v Evropě, ale také konkrétně v historii společnosti            

OVB Allfinanz, a.s. v rámci ČR.  V další fázi bude představeno logo společnosti,               

a to nejen z hlediska jeho grafické podoby, ale také z hlediska toho, co jednotlivé části loga 

symbolizují. Poté přijde na řadu nabídka sluţeb a s ní související obchodní partneři 

společnosti, hodnoty společnosti a závěr kapitoly bude věnován výroční zprávě společnosti 

za rok 2009. 

 

 

1.1 Historie společnosti 

  

Společnost OVB Allfinanz, a.s., se sídlem v Praze, je dceřinou společností OVB Holding 

AG, se sídlem v Kolíně nad Rýnem. Počátky společnosti OVB v Evropě se pojí s rokem 

1970, kdy bylo zaloţeno OVB, v jiţ zmíněném, Kolíně nad Rýnem. V současné době 

působí společnost ve 14-ti evropských zemích, nabízí produkty několika desítek 

renomovaných partnerů a stará se téměř o 3 miliony korporátních i soukromých klientů. 

Počátky společnosti OVB v ČR se datují od roku 1992, tedy o 22 let později. V současnosti 

se kvalifikovaní finanční poradci v ČR starají o více neţ 860 tisíc klientů.  

 

Čísla nás přece jen ještě chvíli neopustí. V následujícím bloku budou totiţ představena 

důleţitá data, týkající se  historie OVB v Evropě, ale také konkrétně v ČR. 

 

 

1.1.1 Historie koncernu OVB v Evropě 

 

1970 

 vznik společnosti OVB v Kolíně nad Rýnem s ideou poskytovat klientům majetkové         

a finanční poradenství 

 počáteční filosofie kladla důraz na zbavení klienta strachu, vybudování důvěry mezi 

klientem a poradcem a nabídku jistoty a kvality sluţeb 
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1983 

 zaloţení dobročinné organizace OVB na podporu chudých „Menschen in Not“ (Lidé 

v tísni). Spolupracovníci OVB se v rámci naplnění firemní kultury dobrovolně vzdávají 

určité části svých provizí, která se vyuţije na financování společensky prospěšných 

projektů. 

 

1989 

 společnost klade důraz na zvyšování kvalifikace a vzdělání svých poradců, proto 

v tomto roce zaloţila Akademii OVB pro vedoucí pracovníky 

 

1991 

 zaloţeno OVB v Rakousku 

 

1992 - 1993 

 začalo pronikání společnosti do dalších zemí Evropy, konkrétně Polska, Maďarska, 

České Republiky, Slovenska, Švýcarska a Řecka 

 

1999 

 počátky společnosti OVB v Chorvatsku 

 rekordní počet nově uzavřených smluv v Evropě (téměř 70 tisíc) 

 

2000 

 výnosy z obratu a zisk společnosti po zdanění znovu výrazně vzrostly 

 6. 11. 2000 byla společnost OVB GmbH Co. KG notářským zápisem transformována      

na akciovou společnost 

 

2001 - 2002 

 od 1. 1. 2001 vystupuje společnost pod obchodním jménem OVB Vermögensberatung 

AG 

 v červenci roku 2001 pronikla společnost i do Itálie, čímţ získala zastoupení jiţ 

v deseti evropských zemích 

 v roce 2002 zaloţila své pobočky v Rumunsku a Španělsku 

 



                                                         

                                                                                
37 

2004 

 zaloţení holdingové společnosti OVB Holding AG, která tímto přebrala strategické 

vedení koncernu OVB 

 

2006 

 došlo ke vstupu OVB Holdingu AG na Frankfurtskou burzu cenných papírů 

 

2007 

 vstup společnosti na další zahraniční trh, a to zaloţením OVB Ukrajina 

 zapojení do celoevropského certifikovaného vzdělávání, vytvoření vlastního 

vzdělávacího systému CFC, vyvinutého švýcarskou univerzitou na podporu rozšíření 

znalostí a dovedností všech spolupracovníků 

 

2009 

 koncern OVB Holding AG, spolu s dceřinými společnostmi, dosáhl v tomto roce 

provizních příjmů v celkové výši 201, 6 mil. Euro [18] 

 

Obr. 3.1  Zastoupení OVB v Evropě 

 

 

 

Zdroj: vlastní přepracování  podkladů společnosti dostupných na http://www.ovb.cz 

 

http://www.ovb.cz/
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1.1.2 Historie OVB Allfinanz, a.s. 

 

1992 

 zaloţení společnosti OVB Allfinanz s.r.o. a její zápis do Obchodního rejstříku v Praze 

dne 11. 12. 1992 (fotografie sídla společnosti viz Příloha č. 1 - Sídlo společnosti před 

rekonstrukcí) 

 

2005 

 transformace společnosti OVB Allfinanz s.r.o. v ČR na akciovou společnost 

 akcionář: OVB Holding AG 

 

2006 

 došlo k navýšení základního jmění OVB Allfinanz, a.s., z původních 2 mil. Kč            

na současných 16, 5 mil. Kč 

 

2008 

 OVB Allfinanz se stala generálním partnerem soutěţe Zlatá koruna 2008 (o nejlepší 

produkty na českém finančním trhu) a také jedním z hlavních partnerů benefiční 

golfové tour - Golf pro Leontinku 

 v témţe roce zahájila reklamní kampaň Jednička ve finančním poradenství, která byla 

vyjádřena rovnicí 15 + 800 000 + 1 500 000 = 1 (rovnice představuje čísla jedničky         

ve finančním poradenství - 15 let na českém trhu, 800 000 spokojených zákazníků        

a více než 1, 5 mil. smluv) 

 

2009 

 společnost OVB Allfinanz má uţ 11 zemských ředitelství 

 podpora společensky prospěšných aktivit a charitativních projektů (Zlatá koruna, OVB 

Vstřícná banka, Czech CFA Society - společnost certifikovaných finančních analytiků, 

Moje familie – vzdělávacíí projekt s cílem zvýšení finanční gramotnosti žáků ZŠ) [18] 
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1.2  Logo společnosti OVB Allfinanz, a.s. 

 

Logo společnosti je sloţeno z grafického symbolu a názvu společnosti. Symbol tří 

rostoucích pilířů představuje kontinuální růst společnosti, její profesionalitu a stabilní 

zázemí s cílem vybudování si kvalitního a dlouhodobého vztahu s klientem, zaloţeného    

na důvěře. Symbol rostoucích pilířů je doplněn linkou a názvem Allfinanz, a.s.. Základní 

barvou loga je tmavě modrá, která má symbolizovat klid, uspokojení a soulad. V případě 

společnosti reprezentuje osobní přístup a důvěru. 

 

Obr. 3.2  Logo společnosti 

 

 

Zdroj: <http://www.ovb.cz> 

 

Důleţitým znakem loga je jeho jednotný vizuální styl, který je důleţitou součástí 

prezentace a komunikace společnosti. Základní prvky tohoto jednotného vizuálního stylu 

tvoří značka, písmo a barevnost. Společnost má přesně stanovenu minimální velikost 

značky, základní barvu a typ písma, coţ povaţuje za prvek jedinečnosti a nezaměnitelnosti 

jejích prezentačních materiálů.  

 

Společnost OVB Allfinanz, a.s. má tuto značku evidovánu na Úřadu průmyslového 

vlastnictví jako individuální kombinovanou ochrannou známku. [18] 

 

 

1.3 Nabídka sluţeb 

 

Společnost OVB Allfinanz, a.s. je tvořena skupinou nezávislých poradců (perspektiva 

jejich osobního rozvoje je součástí Přílohy č. 2), kteří se specializují na optimální výběr 

konkrétních finančních sluţeb z širokého portfolia desítek svých obchodních partnerů. 



                                                         

                                                                                
40 

Výběrem vhodné kombinace finančních produktů však jejich práce nekončí. Stanovení 

finanční strategie je totiţ nepřetrţitý proces, s nímţ svým klientům poradci pomáhají. 

 

Nabízené sluţby v oblastech: 

 

 kapitálových vkladů a investic - moţnost termínovaných vkladů, přímých                   

a nepřímých investic, spořících účtů 

 

 zajištění budoucnosti - konkrétně pomoc s nalezením vhodného ţivotního, 

neţivotního,  zdravotního, kapitálového ţivotního či investičního ţivotního pojištění 

 

 pro mladé a malé - v této oblasti poradce pomáhá s výběrem vhodných spořících účtů, 

stavebního spoření, úrazového pojištění, kapitálového ţivotního pojištění nebo 

investičního ţivotního pojištění 

 

 zabezpečení na stáří - tady se poradenství bude týkat penzijního a důchodového 

připojištění nebo moţnosti důchodového spoření 

 

 finanční strategie - v této oblasti se poradenství můţe týkat optimalizace rodinných 

financí, výběru finančních produktů, řešení různých finančních rizik, spořících 

programů či pomoci při nastavení priorit a cílů 

 

 financování bydlení - konkrétně jde o vyřízení stavebního spoření, úvěrů ze 

stavebního spoření, překlenovacích úvěrů, hypotečních úvěrů nebo různé moţnosti 

krytí rizik [18, 24] 

 

Malý výčet důleţitých partnerů, jejichţ finanční produkty společnost nabízí: 

 

 Allianz pojišťovna, a.s.; Allianz penzijní fond, a.s. 

 Amcico pojišťovna a.s. 

 Česká pojišťovna, a.s.; Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 

 Deutscher Ring, pobočka pro ČR 

 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 
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 ČSOB pojišťovna, a.s. 

 Generali penzijní fond, a.s.; Generali pojišťovna, a.s. 

 ING Penzijní fond, a.s.; ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR 

 Hypoteční banka, a.s. 

 Komerční banka, a.s. 

 Raiffeisenbank, a.s.; Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 

 Uniqa pojišťovna, a.s. 

 Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.; Wüstenrot - hypoteční banka, a.s.; Wüstenrot - 

ţivotní pojišťovna, a.s. [18] 

 

Loga některých výše uvedených společností jsou uvedena v Příloze č. 3 - Loga vybraných 

partnerů společnosti OVB Allfinanz, a. s.. 

 

 

1.4 Hodnoty společnosti 

 

Společnost vychází z myšlenky, ţe kaţdý člověk je unikátní (jedinečný) a má své 

specifické cíle, přání, poţadavky, sny a potřeby. OVB si je proto vědoma, ţe přístup         

ke kaţdému klientovi musí být vţdy individuální a objektivní. Poradci pracují s aktuálními 

daty a podrobnými nabídkami partnerských společností a na základě detailní finanční 

analýzy navrhují klientovi optimální řešení. Tím však práce poradce nekončí, i kdyţ 

rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí poradcem navrţeného optimálního řešení je                

na klientovi, poradce dále nabízí dlouhodobé partnerství a následný kvalitní servis svým 

klientům.  

 

Hodnoty, které společnost uznává: 

 

 nezávislost - poradci nenabízí produkty jen jedné finanční instituce, ale vybírají to 

nejlepší z nabídky několika desítek svých partnerů 

 

 etika poradenství - finanční sluţby jsou poskytovány zodpovědně a korektně 

 

 otevřenost - poradci naslouchají přání svých klientů a respektují jejich rozhodnutí 
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 odbornost - úroveň poradenství je podmíněna kvalitou finančních poradců, proto 

společnost usiluje o neustálé zvyšování jejich znalostí formou vzdělávacích kurzů              

a školení 

 

 důvěra - společnost klade důraz na spolehlivost finančních poradců a vytváření 

dlouhodobých vztahů mezi nimi a jejich klienty 

 

 komplexnost - ve finančním plánu jsou zohledněny veškeré potřeby klientů 

 

 společenská odpovědnost - společnost se zodpovědně angaţuje v různých 

charitativních a vzdělávacích projektech [18, 24] 

 

 

1.5 Výroční zpráva OVB Allfinanz, a.s. za rok 2009 

 

Hned v úvodu výroční zprávy společnosti je moţno se dočíst, ţe finanční trh je 

komplikovaný svět připomínající labyrint, v němţ se lze snadno ztratit. Obstojí jen ten, kdo 

dokáţe najít správnou cestu a společnost OVB uţ 40 let dokazuje, ţe umí najít správnou 

cestu nejen pro sebe, ale i pro své klienty. 

 

 

1.5.1 Zpráva managementu 

 

Ve zprávě určené akcionářům, klientům a obchodním partnerům se lze dozvědět                 

o změnách ve vedení společnosti, které s sebou přinesly změnu filosofie přístupu k práci     

a vztahům ke spolupracovníkům, partnerům a celému podnikání.  

 

Změny v orgánech OVB Allfinanz, a.s. k 12. 7. 2010: 

 

 Představenstvo - Ing. Michal Knapp, Mario Freis, Detlef Müller 

 Dozorčí rada - Wilfried Kempchen, Mgr. Blanka Doleţalová 

 Prokura - Ing. Michaela Maurová 
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Moţná i díky těmto změnám dosáhla společnost ve 2. pololetí roku 2009 lepšího obratu 

neţ v tutéţ dobu v roce 2008. Management společnosti tedy hodnotí rok 2009 velmi 

kladně, a to i přes sloţité hospodářské a konkurenční prostředí na trhu. OVB Allfinanz, a.s. 

tak obhájila svou pozici lídra na tuzemském poradenském trhu. [26] 

 

Rok 2009 v číslech: 

 

 celkové provizní příjmy více neţ 866 mil. Kč (pokles proti roku 2008 o mizivá 2 %) 

 poradci získali více neţ 50 tisíc nových klientů a uzavřeli přes 170 tisíc smluv 

 společnosti se podařilo získat 3287 nových spolupracovníků 

 zvýšil se počet kanceláří poradců, a to z 271 na 367 

 zisk po zdanění dosáhl výše 106, 5 mil. Kč (v meziročním srovnání pokles o 20 %, 

pokles byl způsoben investicemi do rozvoje společnosti, výpočetního systému a rozsáhlé 

marketingové podpory, která se projevila nárůstem znalosti značky) 

 vznikla 2 nová zemská a 3 regionální ředitelství (jednomu z nich, konkrétně 

regionálnímu ředitelství paní Hany Hanákové v Luhačovicích, bude podrobněji 

věnována praktická část diplomové práce) 

 

Graf 3.1   Počet klientů OVB Allfinanz, a. s. v letech 2004 - 2009 

 

 

 

Zdroj: vlastní přepracování podkladů společnosti dostupných na <http://www.ovb.cz> 
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Pro finanční poradce byla vytvořena tzv. kniha procesů, která se věnuje třem hlavním 

oblastem, a to: 

 

 smluvním vztahům se spolupracovníky 

 administraci partnerských smluv 

 procesu výplaty provizí a souboru podpůrných procesů 

 

Společnost klade důraz také na vzdělávání svých finančních poradců, proto neustále 

aktualizuje svůj interní systém vzdělávání, na základě nových legislativních a finančně 

trţních podmínek. V roce 2009 OVB taktéţ realizovala reklamní kampaň s cílem posílení 

povědomí o společnosti a posílení její image. Vyhodnocení reklamní kampaně přineslo 

kladné výsledky, coţ dokazuje, ţe byla vedena efektivně. Za prvních 6 týdnů kampaně 

vzrostla znalost značky o 3 %.  

 

I do budoucna zůstává strategií společnosti budování kvalitního a dlouhodobého vztahu 

mezi poradcem a klientem. Důleţitá je také zpětná vazba, proto společnost pravidelně 

zjišťuje spokojenost svých klientů prostřednictvím různých anket a průzkumů. V únoru 

2010 byl proveden průzkum spokojenosti klientů s prací jejich finančních poradců, který 

přinesl tyto výsledky: 

 

 92 % klientů říká, ţe je spokojeno se sluţbami poradce  

 85 % dotazovaných klientů povaţuje frekvenci kontaktu s poradcem za optimální 

 86 % dotazovaných klientů by svého poradce doporučilo  

 a 75 % respondentů jej jiţ doporučilo svým známým [27] 

 

Součástí výroční zprávy za rok 2009 jsou také zkrácené finanční výkazy společnosti 

sestavené k 31. prosinci 2009, konkrétně jde tedy o rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Oba 

výkazy byly zpracovány v souladu s principy IFRS a jsou uvedeny v Příloze č. 4 - 

Rozvaha k 31. prosinci 2009 a v Příloze č. 5 - Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2009.  

 

Závěr výroční zprávy je věnován definování cíle OVB Allfinanz do budoucna, kterým je 

prezentovat se na trhu jako klidná síla, která plní své vize a strategie, kultivuje trh a nabízí 

lidem zajímavou kariéru a budoucnost. 
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4. Praktická východiska řešené problematiky 

 

Celá kapitola bude zaměřena na regionální ředitelství RD Hany Hanákové se sídlem 

v Luhačovicích (organizační struktura viz Příloha č. 6). Veškeré analýzy, dotazníkové 

šetření i srovnání budou zpracovány na základě podkladů, poskytnutých mi paní Hanou 

Hanákovou. Nejprve bude věnována pozornost charakteristice SWOT analýzy, sestavení 

SWOT analýzy stávajícího motivačního systému a systému hodnocení pracovníků. 

Následně sestavení a vyhodnocení dotazníkového šetření a srovnání výkonů finančních 

poradců metodou párového srovnání, střídavého srovnání a prostého pořadí pracovníků.                   

A konečným výstupem bude sestavení SWOT analýzy předpokládaného budoucího 

motivačního systému a systému hodnocení, určení nové motivační strategie a návrhy         

a doporučení, týkající se její vhodné implementace. 

 

 

4.1 SWOT analýza  

 

SWOT analýza je typ strategické analýzy, jejímţ smyslem je především nalezení silných 

(strengths) a slabých (weaknesses) stránek, příleţitostí (opportunities) a ohroţení (threats) 

společnosti. Je jednoduchým nástrojem umoţňujícím přehled o strategické situaci podniku 

a současně hlavním východiskem pro formulaci vhodné strategie.  

 

Analýza SW, tedy analýza silných a slabých stránek, je zaměřena na interní faktory 

podnikání, kterými mohou být výkonnost, motivace a vzdělávání pracovníků. Silné a slabé 

stránky podniku si lze představit jako potenciál podílející se na tvorbě nebo naopak úpadku 

vnitřní hodnoty podniku. Opakem výše uvedené analýzy je analýza OT, tedy hodnocení 

příleţitostí a ohroţení zaměřené na externí faktory, které nemůţe společnost ovlivnit, ale 

můţe je identifikovat prostřednictvím vhodných analýz. [19] 

 

Vhodným nástrojem a současně prvním krokem analýzy interních a externích faktorů je 

sestavení SWOT tabulky. Dalším krokem je bodové ohodnocení zjištěných potenciálů       

a propojení všech čtyř dimenzí sestavením diagramu SWOT analýzy, jehoţ výstupem bude 

určení vhodné strategie motivace (chování) společnosti. 
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Tab. 4.1  Matice syntézy výsledků SWOT analýzy 

 

 

 

Zdroj: HUČKA, M.; PETERKOVÁ, J. Přednáška č. 2 z předmětu Strategie podniku: 

Analýza externího a interního prostředí. Ostrava: VŠB - TU, zimní semestr 2009/2010. 

 

Vzájemná kombinace potenciálních příleţitostí a ohroţení spolu se silnými a slabými 

stránkami přináší čtyři rozdílné vzorové situace, které umoţňují určit konkrétní strategii.  

 

 Strategie SO - ofenzivní strategie z pozice síly a současně nejţádanější situace. Vzniká 

v důsledku příznivých okolností a můţe být růstová aţ agresivně orientovaná. Typická 

pro podnik s převládajícími příleţitostmi a silnými stránkami, které umoţní podniku 

získat jistou konkurenční výhodu.  

 

 Strategie ST - defenzivní strategie, jejímţ hlavním úkolem je obrana získané pozice, 

udrţení stávajících klientů a cílem udrţení jakékoli konkurenční výhody. Tento druh 

strategie tedy předpokládá střet silných stránek a ohroţení a současně klade důraz      

na včasnou identifikaci hrozeb a jejich přeměnu v příleţitosti.  

 

 Strategie WO - strategie spojenectví, jejíţ princip spočívá v nalezení spolehlivého 

partnera pro spolupráci. Díky této spolupráci očekává společnost obnovení 

akceschopnosti, prosperity a vnitřní výkonnosti podniku. Strategie klade důraz            

na maximalizací příleţitostí s jejichţ pomocí dojde k eliminaci nebo úplnému 

překonání slabých stránek. 

 

 Strategie WT - strategie obranná vycházející z celé řady kompromisů, v jiných 

případech strategie odchodu z daného podnikání nebo alespoň redukce či likvidace 
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určitých podnikatelských aktivit. Tato strategie je uplatňována tam, kde převládají 

slabé stránky nad silnými a ohroţení nad příleţitostmi. [15] 

 

Řečeno pravidly mini-max, společnost by měla: 

 

 minimalizovat nevýhody a maximalizovat výhody 

 minimalizovat slabé stránky a maximalizovat silné stránky 

 minimalizovat ohroţení a maximalizovat příleţitosti 

 a s minimem úsilí dosáhnout maximálních výsledků  

 

Jedině společnost eliminující svá ohroţení, řešící své slabé stránky a upevňující své silné 

stránky můţe efektivně realizovat své příleţitosti. [19] 

 

 

4.1.1 SWOT analýza stávajícího motivačního systému a systému hodnocení 

 

Pro dosaţení cíle diplomové práce, kterým je navrţení nové motivační strategie, bude 

vyuţito SWOT analýzy stávajícího a v závěru i budoucího motivačního systému a systému 

hodnocení finančních poradců ve společnosti. Sestavení tabulky SWOT analýzy i následné 

bodové ohodnocení zjištěných potenciálů probíhalo v rámci konzultace s regionální 

ředitelkou společnosti OVB Allfinanz, a. s.. 
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Tab. 4.2  SWOT analýza stávajícího motivačního systému a systému hodnocení 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe z hlediska systému motivace a systému hodnocení 

pracovníků, převládají silné stránky a příleţitosti nad slabými stránkami a ohroţeními. 

Přesto zde jistě bude moţné nalézt prostor pro určitá zlepšení. 

 

Co se týká silných stránek motivačního systému, disponuje společnost vícestrannou 

motivací finančních poradců i rozmanitostí nabízených benefitů. Pod vícestrannou 

motivací je myšlen BENEFIT program vytvořený centrálou OVB, nárazové BENEFIT 

programy obchodních partnerů, RELAX akce dotované SSLD Hanou Slezákovou               

a samozřejmě RELAX akce pod záštitou RD Hany Hanákové. Vlivem této vícestranné 
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motivace občas dochází ke střetu několika akcí během 1 týdne, coţ můţe být mnohdy spíše 

demotivující, proto je tato poloţka řazena mezi slabé stránky.  

 

Společnost má hned několik moţností zlepšení systému hodnocení i systému motivace.    

Při hodnocení finančních poradců je vyuţívána pouze metoda prostého pořadí, tedy jejich 

uspořádání podle dosaţeného výkonu od nejlepšího po nejhorší v daném období. 

Příleţitostí je tedy především vyuţití nových metod a postupů při hodnocení finančních 

poradců. V rámci lepší motivace finančních poradců by byla vhodná spoluúčast 

reprezentantů na tvorbě nových benefitů. Určitou hrozbou můţe být naopak nasycenost 

poradců díky velkému mnoţství opakujících se akcí a co se týká nových metod jejich 

hodnocení, velkou překáţkou můţe být právě nedůvěra v nové a moderní nástroje 

hodnocení.  

 

Dalším krokem zpracování SWOT analýzy bylo bodové ohodnocení dílčích potenciálů 

systému motivace a hodnocení pracovníků, k čemuţ bylo vyuţito následujících hodnot. 

 

Hodnocení silných stránek a příleţitostí:         

 

4  extrémně důleţité 

3  velmi důleţité 

2  důleţité 

1  poměrně důleţité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení slabých stránek a ohroţení: 

 

-4  extrémně slabé 

-3  velmi slabé 

-2  slabé 

-1  poměrně slabé 
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Tab. 4.3  Bodové ohodnocení potenciálu (1) 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.4  Bodové ohodnocení potenciálu (2) 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.5  Bodové ohodnocení potenciálu (3) 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.6  Bodové ohodnocení potenciálu (4) 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vyhodnocení: 

silné stránky - slabé stránky = 21, 5 – 6, 75 = 14, 75 

příleţitosti - ohroţení = 12, 5 – 11, 75 = 0,75 
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Obr. 4.1  Určení motivační strategie 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výše uvedený diagram a z něj vyplývající motivační strategie jsou výsledkem vzájemné 

kombinace silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení stávajícího motivačního 

systému a systému hodnocení.  

 

 

4.1.2 Návrhy a doporučení 

 

Následující návrhy a doporučení budou vycházet ze zjištěné motivační strategie, na jejíţ 

vhodnou implementaci by se měla společnost zaměřit. Na základě zpracování a následného 

vyhodnocení SWOT analýzy byla zjištěna převaha silných stránek a příleţitostí nad 

slabými stránkami a ohroţeními. Společnost by se tedy měla zaměřit na implementaci 

ofenzivní motivační strategie. Jinými slovy, měla by si udrţet nebo dokonce posilnit své 

silné stránky a příleţitosti a současně vyuţít svůj potenciál k eliminaci nebo úplnému 

odstranění slabých stránek a ohroţení. 

 

Silnou stránkou motivačního systému společnosti je vícestranná motivace finančních 

poradců, která se ovšem velmi rychle můţe projevit i jako slabá stránka a to v podobě 
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velkého mnoţství akcí během krátké doby nebo často se opakujících akcí, coţ můţe 

působit spíše demotivačně. Tomu lze zabránit včasným plánováním akcí, zapojením 

finančních poradců do tvorby a návrhů benefitů a vzájemnou domluvou mezi stranami, jež 

se podílí na přípravě motivačního programu.  

 

Jelikoţ je práce finančního poradce časově náročná, jsou velmi oceněny právě benefity 

zaměřující se na celou rodinu finančního poradce. To je hlavním důvodem umístění této 

poloţky do kategorie silných stránek a současně i příleţitostí. Tvůrci benefitů by se měli 

zaměřit na intenzivnější zapojení celé rodiny na plánovaných akcích, což povede 

k přeměně příležitosti na silnou stránku a dojde k posílení interního potenciálu společnosti. 

 

Důleţitým prvkem je také pravidelné hodnocení poradců, které u sledované společnosti 

probíhá měsíčně, čtvrtletně i v rámci ročního zhodnocení práce finančního poradce. 

Pravidelné hodnocení poradců je sice silnou stránkou společnosti, ale má i své nedostatky. 

Hodnocení je totiţ prováděno pouze ze strany přímého nadřízeného poradce a navíc je 

orientováno jen na výkon v daném období, nikoli na další důleţité charakteristiky práce 

nebo dokonce vlastnosti a schopnosti finančního poradce. I tyto nedostatky se však dají 

napravit prostřednictvím nových metod a postupů hodnocení, např. formou metod 

orientovaných na budoucnost, a to konkrétně formou sebehodnocení nebo zavedením 

metody 360° zpětné vazby.  

 

Jistou hrozbou se můţe ukázat nedůvěra v moderní nástroje hodnocení nebo dokonce 

neochota přistoupit na jisté změny. Tato nedůvěra se však nemusí projevit nijak výrazně, 

pokud budou lidé, kterých se hodnocení týká, včas a dobře informováni a dostatečně 

obeznámeni s přínosem nových metod hodnocení.  

 

Ohroţením mohou být také zvyšující se poţadavky na benefity a následný odchod 

finančního poradce ke konkurenci. Je dobré si uvědomit, ţe se nikdy nemůţeme zavděčit 

všem, a ţe motivátory působící na jednoho člověka, nemusí působit na druhého. Přesto by 

bylo vhodné srovnat své benefity, s benefity nabízenými silnými konkurenty, pomocí 

externího benchmarkingu a nechat se inspirovat. Jistou bariérou může být proces získávání 

potřebných informací ke srovnání.  
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Důleţitým prvkem zavedení ofenzivní motivační strategie je, aby se společnost nespokojila 

se současným stavem, i za předpokladu převládajících silných stránek a příleţitostí, ale 

neustále pracovala na eliminaci či odstranění slabých stránek a hrozeb současného 

systému,  třeba právě prostřednictvím výše uvedených návrhů a doporučení.   

 

 

4.2 Dotazníkové šetření 

 

Dotazník je dnes povaţován za nejčastější formu sběru poţadovaných dat v rámci různých 

průzkumů. Jeho cílem je levně a především s minimální námahou získat názory 

respondentů na sledovanou problematiku. Forma dotazníku můţe být elektronická nebo 

papírová. Charakteristické znaky i výhody a nevýhody obou forem dotazníku jsou uvedeny 

v podkapitole 2.4.2 Základní způsoby administrace 360° zpětné vazby. 

 

Dotazník by měl být pro respondenta srozumitelný, přehledný, zajímavý a měl by umoţnit 

snadnou orientaci a jednoduchý způsob vyplnění. Klíčovým prvkem počátku tvorby 

dotazníku je stanovení cíle průzkumu, který musí být taktéţ srozumitelný, jasný                  

a zjistitelný. [17] 

 

 

4.2.1 Průběh dotazníkového šetření  

 

Aby mohla být sledované společnosti navrţena určitá zlepšení, týkající se motivační 

strategie a systému hodnocení pracovníků, je důleţité se nejdříve seznámit se stávajícími 

praktikami uplatňovanými společností. Pro průzkum, jehoţ cílem bylo zjištění                     

a zhodnocení současného systému motivace a hodnocení pracovního výkonu                     

ve společnosti OVB Allfinanz, a. s., byla zvolena forma dotazníkového šetření mezi 

finančními poradci firmy RD Hana Hanáková.  

 

Před samotnou aplikací dotazníkového šetření byl dotazník odeslán e-mailem regionální 

ředitelce, paní Haně Hanákové, ke schválení a zjištění případných nesrovnalostí. Vše 

proběhlo v pořádku a tak mohl být dohodnut další průběh šetření. Regionální ředitelkou 

byla navrţena realizace dotazníkového šetření ve dnech 11. - 12. 3. 2011 v rámci 

Aplikačního výběrového semináře finančních poradců. Z toho důvodu byla 
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zvolena papírová forma dotazníků, jejichţ distribuce respondentům se ujala právě paní 

Hana Hanáková.  

 

Dotazníkové šetření se uskutečnilo v rámci AVS semináře konaného v Luhačovicích 

v hotelu Adamantin. Mezi finanční poradce na různých pracovních pozicích bylo rozdáno 

150 dotazníků a zpět se jich vrátilo 118 ks, návratnost tedy činila 79 %. Z celkového počtu 

dotazovaných patřilo 80 do firmy RD Hana Hanáková. Z těchto 80-ti respondentů 

odevzdalo dotazník 65, návratnost dotazníků za firmu RD Hana Hanáková tedy činila       

81 %.  

 

V úvodu dotazníku byli oslovení respondenti seznámeni s cílem dotazníku a významem 

jejich odpovědí, byly jim sděleny stručné pokyny ke správnému vyplnění a následně byli 

poţádáni anonymní vyplnění dotazníku. Závěr patřil poděkování za čas, který věnují 

vyplnění dotazníku. Respondenti odpovídali celkem na 28 otázek, z nichţ 1 otázka byla 

otevřená a ostatní uzavřené.  

 

Zpracování dotazníku bylo provedeno na základě podkladů společnosti týkajících se 

motivace, vzdělání a hodnocení pracovníků zveřejněných na webových stránkách                

a z informačních schůzek s regionální ředitelkou. Na začátek dotazníku byly zařazeny 

zajímavé otázky, jejichţ úkolem bylo především vzbudit zájem respondenta. Následovala 

formulace klíčových otázek týkajících se motivačního systému, systému vzdělávání            

a hodnocení pracovníků. Tyto otázky byly záměrně umístěny uprostřed dotazníku, protoţe 

vyţadují soustředění respondenta. Na konci dotazníku se objevily méně závaţné otázky 

vztahující se převáţně k základním údajům o respondentech. Úplné znění dotazníku je 

uvedeno v Příloze č. 7 - Dotazník. 

 

 

4.2.2 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Cílem aplikovaného dotazníkového šetření bylo zjistit současný stav a postoje finančních 

poradců vztahující se k problematice motivace, vzdělávání a hodnocení jejich pracovního 

výkonu.  
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Pro lepší orientaci a pochopení účelu dotazníku je moţné si jej pomyslně rozdělit do pěti 

základních oblastí. První oblast tvořena otázkami 1 - 7 měla za úkol zjistit spokojenost, 

případně nespokojenost poradců s výkonem jejich povolání, jejich odolnost vůči stresu      

a schopnost komunikace se svými kolegy. Druhá oblast, týkající se poskytovaných 

benefitů a jejich vlivu na pracovní výkon, je zastoupena otázkami 8 - 13, přičemţ otázka 

13 je otevřená a dává tedy prostor k vyjádření názoru respondenta. Další oblast tvoří 

otázky 14 - 17  se zaměřením na osobní rozvoj a přístup ke vzdělávání uplatňovaný 

společností OVB Allfinanz, a. s. Předposlední, tedy čtvrtá oblast týkající se způsobu 

hodnocení pracovního výkonu je zastoupena otázkami 18 - 23. A konečně poslední oblast 

dotazníkového šetření byla pojata spíše informativně, a to ke zjištění základních 

charakteristik o respondentech.  

 

Odpovědi respondentů na všech 28 otázek byly vyhodnoceny a přehledně zpracovány 

do následujících tabulek a grafů, které slouţí jako podklad pro slovní zhodnocení situace    

a navrţení jistých zlepšení.  

 

Tab. 4.7  Vyjádření respondentů k otázce č. 1 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.1  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 1 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Zhruba 97% dotazovaných přiznává, ţe jim práce finančního poradce přinesla 

určité nové moţnosti. Zbylé 3% dotazovaných si nemyslí, ţe jejich práce s sebou přináší 

nové moţnosti a nebo neví, zda ano či ne. Z odpovědí lze odvodit spokojenost s prací 

finančních poradců u společnosti OVB Allfinanz, a. s., která jim poskytuje jak moţnost 

seberealizace a osobního růstu, tak téměř kaţdodenní kontakt s novými lidmi.   

 

Tab. 4.8  Vyjádření respondentů k otázce č. 2 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.2  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 2 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Na otázku, zda někdo z dotazovaných lituje svého rozhodnutí pro práci 

finančního poradce, neodpověděl ani jeden respondent ano. K odpovědi spíše ne se 

přiklonilo 16% a k odpovědi určitě ne celých 81% dotazovaných. I kdyţ má tato práce, 

stejně jako kaţdá jiná, i své stinné stránky, 97% respondentů nelituje svého rozhodnutí 

věnovat se právě jí.  

 

Tab. 4.9  Vyjádření respondentů k otázce č. 3 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.3  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 3 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Přibliţně 43% respondentů přiznalo, ţe při výkonu své práce zaţívá v jisté míře 

stres. 53% respondentů tvrdí, ţe při výkonu své práce nejsou ve stresu, tudíţ zvládají 

jakoukoli situaci vyřešit s tzv. klidnou hlavou.  

 

Tab. 4.10  Vyjádření respondentů k otázce č. 4 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.4  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 4 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Na tuto otázku odpovědělo určitým způsobem ano 46% respondentů, 47% si 

nemyslí, ţe je příčinou jejich stresu získání velkého mnoţství EH bankovních jednotek       

a zbylých zhruba 7% neví, zda stres souvisí nebo nesouvisí s jejich výkonem.  

 

V tomto případě lze jistou dávku stresu nebo určitého napětí očekávat. Od počtu získaných 

EH bankovních jednotek prostřednictvím uzavřených smluv s klienty se totiţ odvíjí 

peněţní ohodnocení, tedy výdělek finančního poradce, i nabízené benefity. Řešením této 

situace by mohlo být hodnocení a následné odměňování pracovníka nejen na základě jeho 

výkonu, ale i jiných charakteristik.  

 

Tab. 4.11  Vyjádření respondentů k otázce č. 5 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.5 Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 5 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Většina dotazovaných, cca 92%, uvedla, ţe můţe bez obav mluvit s nadřízenými 

o svých problémech a sdělovat jim své názory. Stejný pocit nemá asi 6% dotazovaných, 

kteří odpověděli, ţe se svým přímým nadřízeným nemohou mluvit a zbylá 2% 

dotazovaných nevěděla, ke které moţnosti se přiklonit.  

 

Jelikoţ převáţná většina odpověděla, ţe se můţe svěřit se svými názory svému 

nadřízenému, lze konstatovat, ţe společnost přikládá velkou váhu komunikaci a zpětné 

vazbě.  

 

Tab. 4.12  Vyjádření respondentů k otázce č. 6 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.6  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 6 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Pro ověření, zda funguje i vzájemná komunikace mezi kolegy na stejné úrovni, 

odpovídali respondenti na otázku, zda někdy ţádají své kolegy o radu. Občas ano 

odpovědělo téměř 53% z nich a zbylých 47% odpovědělo ano, poměrně často. Zbylé 

moţnosti, tedy ty záporné, zůstaly v tomto případě zcela nevyuţity.  

 

Lze tedy říci, ţe nejenom komunikace mezi finančním poradcem a jeho přímým 

nadřízeným, ale také komunikace mezi kolegy na stejných pozicích je u sledované 

společnosti maximálně podporována. 

 

Tab. 4.13  Vyjádření respondentů k otázce č. 7 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.7  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 7 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Přibliţně 58% dotazovaných přiznalo, ţe je občas kolegové ţádají o radu. 

Převáţnou většinu takto odpovídajících respondentů tvořili finanční poradci na pozici 

reprezentant. Druhou moţnost odpovědi, ano poměrně často, vyuţilo 22% dotazovaných, 

kde tentokrát převaţovali finanční poradci na manaţerských pozicích. Našli se ovšem         

i takoví, je jich zhruba 19%, kteří mají pocit, ţe je kolegové o radu nebo jejich názor spíše 

nebo téměř nikdy neţádají.  

 

Tady se potom nabízí otázka, zda nejsou ţádání proto, ţe kolegové z nich nemají pocit, ţe 

jim budou nápomocni nebo proto, ţe na své okolí působí odměřeně aţ chladně a kolegové 

je neoslovují z důvodu obavy z odmítnutí. 

 

Tab. 4.14  Vyjádření respondentů k otázce č. 8 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.8  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 8 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Většina odpovídajících, 85%, si myslí, ţe má přehled o benefitech, které jí 

společnost nabízí. Našli se však i respondenti, 12%, kteří si myslí, ţe přehled o odměnách 

nemají a nebo neví, zda jej mají.  

 

85% kladně odpovídajících je sice vysoké zastoupení, ale přehled o motivačním programu 

by měli mít bez rozdílu všichni finanční poradci. Společnost by se proto měla zaměřit       

na rozšíření nabídky motivačního programu mezi všechny své finanční poradce. Moţností 

má hned několik, a to ústní sdělení prostřednictvím přímého nadřízeného, informační 

broţurou s aktuální nabídkou benefitů nebo rozeslání aktuálního motivačního programu    

e-mailem. 

 

Tab. 4.15  Vyjádření respondentů k otázce č. 9 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.9  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 9 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: BENEFIT PROGRAM je nabídka výhod poskytovaná přímo centrálou 

společnosti OVB Allfinanz, a. s.. Těchto výhod dosud vyuţilo 60% dotazovaných, 

nevyuţilo jich 36% a o tom, ţe nějaký BENEFIT PROGRAM vůbec existuje dosud neví 

3% dotazovaných.  

 

Stejně jako u předchozí otázky i tady bych doporučila rozšířit aktuální BENEFIT 

PROGRAM mezi finanční poradce, a to i za předpokladu, ţe jej většina jiţ bude znát. 

Moţná by nebylo od věci jej aktualizovat a co nejvíce přiblíţit potřebám finančních 

poradců. Potom by jeho výhod jistě vyuţilo mnohem více z nich.  

 

Tab. 4.16  Vyjádření respondentů k otázce č. 10 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.10  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 10 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Většina z oslovených se přiklonila k názoru, ţe je nabízené benefity motivují 

k lepšímu pracovnímu výkonu, bylo jich zhruba 73%. Dalších 21% se přiklání k názoru, ţe 

k motivaci spíše nebo vůbec nedochází a 6% neví, zda příčinou jejich vyššího nasazení 

můţe být motivační program.  

 

Jak jiţ bylo řečeno, není moţné vyhovět všem. Vţdy se najde někdo, komu nastavený 

program vyhovovat nebude.  

 

Tab. 4.17  Vyjádření respondentů k otázce č. 11 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.11  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 11 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Práce finančního poradce je časově náročná, a tak asi nebude ţádným 

překvapením, ţe pro 48% dotazovaných je největší motivací nabídka relax akce pro celou 

rodinu. Zbylých 52% respondentů by však přesto dalo přednost motivaci v podobě finanční 

odměny nebo příspěvku na vybavení kanceláře atd.. 

 

Z dotazníkového šetření tedy vyplývá, ţe pokud chce společnost a její jednotlivá ředitelství 

zajistit lepší motivaci pro své pracovníky, měla by do aktuálního programu benefitů zařadit 

i finanční příspěvky na zlepšení pracovních podmínek finančních poradců a finanční 

odměny.  

 

Tab. 4.18  Vyjádření respondentů k otázce č. 12 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.12  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 12 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Pouze 14% dotazovaných, coţ jsou především finanční poradci na manaţerských 

pozicích, se podílí na tvorbě nebo návrzích nových benefitů. Zbylých 86% přiznalo, ţe se 

na tvorbě benefitů nepodílí. Jde zejména o reprezentanty
2
 (R1, R2, R3). 

 

Aby byla motivace pracovníků účinná a motivační programy neplnily pouze 

reprezentativní úlohu, je důleţitá komunikace mezi tvůrci programu a těmi, jeţ má nabídka 

motivovat k lepšímu výkonu. Jde tedy o jistou spoluúčast pracovníků na přípravě nových 

motivačních programů, a to buď formou rozhovoru, coţ by bylo časově náročné nebo 

dotazníkového šetření.  

 

Tab. 4.19  Vyjádření respondentů k otázce č. 13 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

                                                 
2
 Reprezentant - finanční poradce, který ještě nedosáhl na manaţerskou pozici 
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Graf 4.13  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 13 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Otázka č. 13 byla jedinou otevřenou otázkou, v níţ měli respondenti moţnost 

vyjádřit svůj názor a podělit se o nové návrhy na zajímavé benefity. Bylo překvapující, ţe 

této moţnosti vyuţilo pouhých 15% respondentů a zbývajících 85% se k otázce 

nevyjádřilo.  

 

Mezi návrhy na nové benefity se nejčastěji objevovaly zvýhodněné ceny pánských obleků 

a dámských kostýmů, tedy společenského oblečení, víkendové pobyty v zahraničí pro 2 

osoby, zvýhodněné ceny osobních automobilů a adrenalinové sporty.  

 

Tab. 4.20  Vyjádření respondentů k otázce č. 14 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.14  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 14 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Celých 95% respondentů zastává názor, ţe společnost OVB Allfinanz, a. s. 

přispívá k jejich osobnímu rozvoji. Ostatní si myslí opak a nebo neví, zda má společnost, 

pro niţ pracují, významný podíl na jejich osobním rozvoji.   

 

Tab. 4.21  Vyjádření respondentů k otázce č. 15 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.15  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 15 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Co se týká účasti respondentů na vzdělávacích seminářích, téměř 

97% dotazovaných se shodlo na tom, ţe se těchto seminářů účastní pravidelně. Zbylá 3% 

patří těm, kteří semináře nenavštěvují.  

 

Z dotazníkového šetření a jeho následného vyhodnocení tedy vyplývá, ţe finanční poradci 

povaţují tyto semináře za důleţitou součást svého osobního rozvoje. Je však důleţité, aby 

se společnost nespokojila se současným pozitivním přístupem poradců ke vzdělávání          

a nadále se věnovala se stejným nasazením přípravě nových, aktuálních a přínosných 

seminářů.  

 

Tab. 4.22  Vyjádření respondentů k otázce č. 16 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.16  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 16 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Pouze 3% dotazovaných si myslí, ţe jim účast na vzdělávacích seminářích 

nepřináší ţádný uţitek. Ostatních 97% zastává zcela opačný názor a vidí v účasti              

na seminářích jistý přínos. Ten můţe spočívat v získání aktuálních informací vztahujících 

se k výkonu poradenské činnosti, získání zkušeností či v eliminaci chybných kroků 

způsobených nevědomostí.  

 

Tab. 4.23  Vyjádření respondentů k otázce č. 17 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.17  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 17 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Pouze 29% dotazovaných uvedlo, ţe se aktivně podílí na přípravě a průběhu 

vzdělávacích seminářů. Převáţná většina, tedy 71% dotazovaných přiznala, ţe se              

na přípravě ani průběhu jakýchkoli vzdělávacích seminářů nepodílí. Tuto skupinu tvořili 

reprezentanti. 

 

Z předchozích otázek sice vyplynula vysoká účast na seminářích i to, ţe jsou semináře 

respondenty vnímány jako přínos, přesto by bylo vhodné zavést určité změny v této 

oblasti. Semináře by byly pro posluchače jistě zajímavější, kdyby si sami vybrali jejich 

téma, např. prostřednictvím krátkých dotazníků. Kromě pevně stanovených témat, která je 

nutno znát, by tak dostala prostor i témata, která si přímo vyţádali sami poradci. Další 

změnou by mohlo být i zapojení vybraných finančních poradců z řad reprezentantů          

do přípravy nebo průběhu seminářů.  

 

Tab. 4.24  Vyjádření respondentů k otázce č. 18 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.18  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 18 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Následující skupina otázek je zaměřena na pracovní výkon a způsoby jeho 

hodnocení. Ve výsledku si téměř 79% respondentů myslí, ţe zná měřítka, podle nichţ je 

prováděno hodnocení jejich pracovního výkonu. Bohuţel 19% se přiznalo, ţe tato měřítka 

spíše nebo vůbec nezná a ostatní neví, zda je znají či nikoli.  

 

Všichni finanční poradci, bez ohledu na jejich pozici, by měli vědět, podle jakých měřítek 

jsou hodnoceni. Jinými slovy, jaká kritéria by měli splnit, aby byli se svým hodnocením 

spokojeni. Jestliţe se 21% dotazovaných přiklonilo k názoru, ţe tato měřítka neznají, 

nezbývá neţ konstatovat, ţe informovanost a komunikace v této oblasti příliš dobře 

nefunguje. Bylo by vhodné tuto situaci napravit. Jedním ze způsobů můţe být komunikace 

o této problematice v rámci pravidelných schůzek jednotlivých firem
3
 v rámci společnosti 

OVB Allfinanz, a.s.. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Firmou jsou v tomto případě myšleni finanční poradci na manaţerské pozici, jeţ mají pod sebou finanční 

poradce na niţších hierarchických stupních. 
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Tab. 4.25  Vyjádření respondentů k otázce č. 19 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.19  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 19 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Na otázku, jaký je podle respondentů hlavní důvod pravidelného hodnocení jejich 

výkonu odpovědělo 58%, ţe tím důvodem je podpora jejich osobního rozvoje. Dalších 

33% se přiklonilo k moţnosti zajištění zpětné vazby a pouhých 9% si myslí, ţe hlavním 

důvodem je zlepšení komunikace mezi hodnoceným a hodnotitelem.  

 

Všechny uvedené moţnosti jsou velmi důleţité, nedá se tedy říci, ţe někdo odpověděl 

špatně. V kaţdém případě by bylo vhodné, aby se iniciátoři pravidelného hodnocení shodli 

na skutečném důvodu hodnocení a o svém závěru včas informovali všechny, jeţ se 

hodnocení týká.  
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Tab. 4.26  Vyjádření respondentů k otázce č. 20 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.20  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 20 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Téměř 58% dotazovaných se shodlo na tom, ţe by jim více vyhovovalo 

hodnocení mezi čtyřma očima, tedy neformálním způsobem. Zbývajícím 42% zase naopak 

vyhovuje hodnocení veřejné. Je moţné, ţe je formální hodnocení motivuje k vyšším 

výkonům.  

 

Tab. 4.27  Vyjádření respondentů k otázce č. 21 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.21  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 21 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Na otázku, který ze způsobů je častěji uplatňován ve společnosti OVB Allfinanz, 

a. s., odpovědělo 86% respondentů, ţe je to způsob formální. K neformálnímu způsobu se 

přiklonilo 14% dotazovaných.  

 

Jelikoţ se v předchozí otázce většina respondentů přiznala, ţe by jim spíše vyhovoval 

neformální způsob hodnocení, navrhovala bych, aby společnost popřemýšlela o určitých 

změnách v této oblasti. Nebylo by špatné, kdyby finanční poradci na vyšších 

manaţerských pozicích, mající jiţ svou firmu, zjistili prostřednictvím osobního rozhovoru 

nebo krátkého dotazníku, k jaké formě hodnocení by se přiklonili spolupracovníci v jeho 

firmě.  

 

Tab. 4.28  Vyjádření respondentů k otázce č. 22 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.22  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 22 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Jak jiţ bylo řečeno, společnost uplatňuje hodnocení pracovníků pouze na základě 

jejich výkonu za stanovené období. Celých 67% respondentů by však uvítalo hodnocení     

i na základě jiných charakteristik, zhruba 18% by vše nechalo beze změny a 14% se 

v danou chvíli nedokázalo rozhodnout. 

 

Tab. 4.29  Vyjádření respondentů k otázce č. 23 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.23  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 23 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Zhruba 54% dotazovaných by uvítalo moţnost podílet se na hodnocení sebe sama 

i svých kolegů nejen na základě výkonu, ale i jiných charakteristik. Dalších 34% by raději 

vše nechalo beze změny a 12% dotazovaných se nedokázalo rozhodnout, čemu by dali 

přednost.  

 

Na základě výsledků vyhodnocení otázek č. 22 a č. 23 bych doporučila zavedení nových 

metod hodnocení pracovníků. Hodnocení i na základě jiných neţ výkonových 

charakteristik i hodnocení sebe sama a svých kolegů dokonale splňuje metoda 360° zpětné 

vazby. Základní charakteristika i výhody a nevýhody této metody jsou popsány v kapitole 

2.4 Systém 360° zpětné vazby.  

 

Tab. 4.30  Vyjádření respondentů k otázce č. 24 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.24  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 24 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Následující otázky mají spíše informativní charakter. Dotazník vyplnilo 58% 

muţů a 42% ţen.  

 

Tab. 4.31  Vyjádření respondentů k otázce č. 25 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.25  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 25 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Shrnutí: Většina účastníků AVS
4
, tedy většina respondentů, 84%, pracuje jako finanční 

poradce u společnosti OVB Allfinanz, a. s. maximálně 5 let. Téměř 13% respondentů zde 

působí v rozmezí 6 - 10 let a pouhá 3% respondentů pracují ve společnosti 11 a více let. 

První skupinu tvoří převáţně finanční poradci na pozici reprezentant, ostatní skupiny jsou 

zastoupeny hlavně finančními poradci na manaţerských pozicích.  

 

Tab. 4.32  Vyjádření respondentů k otázce č. 26 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.26  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 26 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Mezi respondenty měli největší zastoupení, 78%, reprezentanti, dále obchodní 

vedoucí GST, 11%, oblastní vedoucí BL a oblastní ředitelé BD přispěli k účasti zhruba 

10%. Mezi respondenty, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření byla také regionální 

                                                 
4
 AVS - aplikační výběrový seminář 
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ředitelka, RD Hana Hanáková, na jejíţ regionální ředitelství je zaměřena celá praktická 

část diplomové práce.  

 

Tab. 4.33  Vyjádření respondentů k otázce č. 27  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.27  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 27 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Nikdo z respondentů nehodnotil kariérní rozvoj ve společnosti negativně, ale 

naopak 98% jej povaţuje za více či méně pozitivní a 2% neví, zda se mají přiklonit 

k pozitivní nebo negativní moţnosti. Pozitivní postoj finančních poradců k moţnostem 

kariérního růstu můţe být jistě velmi motivující pro nové, začínající poradce a současně 

jde o dobrou vizitku společnosti OVB Allfinanz, a. s. v oblasti rozvoje finančních poradců.  

 

Tab. 4.34  Vyjádření respondentů k otázce č. 28  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.28  Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 28 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: Práci finančního poradce na plný úvazek dělá 52% respondentů, zbylých 48% má 

práci finančního poradce pouze jako doplněk svého hlavního zaměstnání. Mezi těmi, kdo 

se věnují finančnímu a majetkovému poradenství na plný úvazek jsou všichni finanční 

poradci na manaţerských pozicích a část reprezentantů.  

 

 

4.2.3 Návrhy a doporučení 

 

Výstupem provedeného dotazníkového šetření je zhodnocení stávající situace, případně 

navrţení jistých zlepšení v oblastech, které nejsou pro společnost příliš příznivé. Oblasti, 

na něţ je nutné se zaměřit, jsou uvedeny v následující tabulce popisující současnou situaci, 

formu zlepšení a zodpovědnost za implementaci návrhů na zlepšení.  

Tab. 4.35  Zhodnocení současného a budoucího stavu plynoucí z dotazníku  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kaţdý finanční poradce, respektive jakýkoli pracovník, by měl mít přehled o výhodách, 

které mu společnost nabízí. Mezi respondenty se však našlo i 15% těch, kteří přiznali,      

ţe nemají dostatečný přehled o výhodách, na něţ mají nárok. Z tohoto důvodu bych 

doporučila finančním poradcům na manažerských pozicích, aby se v budoucnu zaměřili   

na pravidelné sdělování informací, svým kolegům na nižších pracovních pozicích,                   
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o aktuálních výhodách. Jako prostředek komunikace bych doporučila ústní sdělení           

při pravidelných setkáních, informační letáky nebo e-mail.  

 

Jednou ze silných stránek motivačního systému společnosti OVB Allfinanz, a. s. byla, 

v rámci sestavení SWOT analýzy, definována vícestranná motivace. Její součástí je             

i BENEFIT PROGRAM pro finanční poradce, který vytváří a poskytuje přímo centrála 

společnosti. Z dotazníku však vyplynulo, ţe jeho výhod dosud nevyuţilo celých 36% 

dotazovaných a někteří dokonce ani nevěděli, ţe existuje. Pokud mají být finanční poradci 

motivováni i tímto způsobem, je  potřeba je pravidelně informovat o existenci a aktuálním 

znění programu. To, že třetina respondentů této možnosti dosud nevyužila, může být 

způsobeno nevhodně sestaveným programem. Doporučila bych proto přiblížení nabídky 

potřebám finančních poradců a na základě toho pravidelnou aktualizaci BENEFIT 

PROGRAMU.   

 

Dalším problémem vztahujícím se k současnému motivačnímu systému by mohla být 

upadající motivace, na níţ se do jisté míry podepisuje neúčast finančních poradců              

na niţších pozicích na tvorbě a návrzích benefitů. Téměř čtvrtina respondentů, 21%, 

přiznala, ţe pro ně není aktuální nabídka výhod dostatečně motivující a současně 86% 

respondentů uvedlo, ţe se nepodílí na návrzích motivačního programu. Stejně jako 

v předchozím případě i tady bych doporučila aktualizaci nabídky benefitů, např. zařazením 

finančních příspěvků na zlepšení pracovních podmínek a finančních odměn mezi nabízené 

výhody (pozitivní ohlas plynoucí z výsledků dotazníkového šetření). Další možností 

účinnější motivace finančních poradců by mohlo být zavedení Cafeteria systému
5
, a to 

formou bloků podle pozice finančního poradce nebo formou jádra. Systém bloků podle 

pozice finančního poradce znamená, že pro každý blok (v tomto případě každou pracovní 

pozici) bude sestaven systém výhod, které mohou příslušníci daného bloku čerpat. Tento 

systém navíc většinou pamatuje i na rodinné příslušníky odměňovaných. Druhou, výše 

uvedenou možností Cafeteria systému, je systém jádra, který má pevně stanoveno jádro 

výhod společné pro všechny a navíc nabízí možnost volby výhod z volitelného bloku.         

Je jasné, ţe zavedení tohoto systému do praxe a jeho aktualizace by vyţadovalo hodně 

úsilí, ale to by jistě nahradila spokojenost pracovníků. Tímto systémem by se současně 

mohl vyřešit i problém s neúčastí reprezentantů na přípravě nových motivačních 

                                                 
5
 Cafeteria systém - flexibilní systém zaměstnaneckých výhod 
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programů. K vytvoření nových motivačních programů by jistě přispěly jejich názory           

a podněty získané prostřednictvím rozhovoru nebo krátkých dotazníků.  

 

Co se týká současného pozitivního přístupu finančních poradců k účasti na vzdělávacích 

seminářích, doporučila bych společnosti nespokojit se se současným kladným přístupem     

a i nadále se věnovat přípravě kvalitních, nových a přínosných seminářů s aktuálními 

tématy. Stejně jako návrhy a tvorba benefitů, tak i příprava vzdělávacích seminářů je 

v rukou finančních poradců na manaţerských pozicích. S ohledem na vyšší motivaci 

k účasti na seminářích bych doporučila spoluúčast reprezentantů na jejich přípravě            

a průběhu. Ať už formou návrhů na nová témata nebo krátkých prezentací na dané téma 

v rámci vybraného semináře.  

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe 21% respondentů nezná měřítka hodnocení jejich 

pracovního výkonu a navíc se vyskytly nesrovnalosti v definování hlavní příčiny 

pravidelného hodnocení. Co se týká prvního problému, navrhovala bych zvýšit 

informovanost finančních poradců týkající se měřítek jejich hodnocení, např. v rámci 

pravidelných schůzek firmy. Současně bych doporučila vedení společnosti přesné vymezení 

příčiny pravidelného hodnocení a především její sdělení všem finančním poradcům.  

 

Respondenti uvedli, ţe ve společnosti převládá formální způsob hodnocení nad 

neformálním a současně se více neţ polovina dotazovaných přiklonila k názoru, ţe by 

raději dala přednost právě neformálnímu způsobu hodnocení. Doporučila bych všem 

finančním poradcům na manažerských pozicích, aby zjistili prostřednictvím dotazníku nebo 

rozhovoru, o jaký druh hodnocení mají zájem právě jeho spolupracovníci a na základě 

zpracovaných výsledků se teprve přiklonili k uplatnění jednoho, druhého nebo kombinaci 

obou způsobů.  

 

Finanční poradci společnosti OVB Allfinanz, a. s. jsou hodnoceni na základě svých 

výkonů, tedy konkrétně na základě počtu EH bankovních jednotek plynoucích 

z uzavřených smluv v daném období. V rámci dotazníkového šetření se však 67% 

dotazovaných přiznalo, ţe by uvítalo hodnocení i na základě jiných charakteristik, neţ je 

jejich výkon. Proto bych společnosti navrhovala zavedení nových metod hodnocení, které 

budou brát v úvahu přání respondentů. Vhodnou metodou by mohla být metoda 360° 

zpětné vazby, která nesleduje pouze výkon, ale také vlastnosti, schopnosti a dovednosti 
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hodnoceného a na hodnocení se nepodílí jen přímý nadřízený, ale i kolegové, klienti a sám 

hodnocený (blíže o této metodě viz 2.4 Systém 360° zpětné vazby). Při zavádění této metody 

bych doporučila spolupráci s externím pracovníkem, odborníkem na danou metodu. 

 

Zodpovědnost za všechny navrhované změny patří finančním poradcům na manaţerských 

pozicích, podle toho, kdo z nich bude navrhované změny ve své firmě uplatňovat, případně 

personálnímu oddělení celé společnosti. V tomto případě, kdy je celá praktická část 

implementována na regionální ředitelství RD Hany Hanákové, ponese případnou 

zodpovědnost právě paní Hana Hanáková.  

 

 

4.3 Vyuţití vybraných komparativních metod hodnocení výkonů pracovníků v praxi 

 

Ve společnosti OVB Allfinanz, a. s. nejsou komparativní metody hodnocení pracovníků 

podkladem pro odměňování, ale slouţí jako motivace finančních poradců. Samotné 

odměňování finančních poradců probíhá systémem vyplácení provizí za uzavřené smlouvy 

ve sledovaném období.  

 

Z pohledu výplaty provizí je rozlišována: 

 

 provize za uzavření - provize náleţící uzavírateli obchodu 

 provize následná - jde o provizi za péči o pojistný kmen 

- BEPRO provize - druh následné provize vyplácené vedoucím pracovníkům            

u smluv uzavřených po  jejich jmenování na pozici BL a výše za trvání smlouvy 

v druhém a dalších letech 

 

Z pohledu nároku na výplatu je rozlišována: 

 

 provize za vlastní obchod (získatelská) - provize náleţící uzavírateli obchodu, počítá 

se z hodnoty jednotky pro aktuální kariérní stupeň finančního poradce 

 

 provize za vedení (rozdílová) - je vyplácena vedoucím spolupracovníkům od první 

manaţerské pozice (GST) a výše z obchodů, které uzavřeli jejich podřízení 
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spolupracovníci na základě pravidel kariér plánu. Spočítá se jako rozdíl provizního 

stupně nadřízeného a podřízeného, přičemţ hodnota jednotlivých provizních stupňů je 

uvedena v provizních listinách. [20] 

 

Jak jiţ bylo řečeno, společnost OVB Allfinanz, a. s. vyuţívá jednu z komparativních metod 

hodnocení pro účely motivace svých finančních poradců, ke zlepšení jejich výkonu, 

následně i výkonu skupiny a vytváření zdravě soutěţivého prostředí. Konkrétně jde             

o metodu prostého pořadí, tedy nejjednodušší z metod hodnocení orientovaných na výkon 

(minulost).  

 

Tab. 4.36   Hodnocení výkonů GST za rok 2009 metodou prostého pořadí  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.37   Hodnocení výkonů GST za rok 2010 metodou prostého pořadí  

 

    

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výše uvedené tabulky srovnávají výkony finančních poradců na pozici GST, spadajících 

pod regionální ředitelství RD Hana Hanáková, v průběhu let 2009 a 2010. Jednotliví 

finanční poradci jsou na přání paní Hanákové označeni písmeny A – P, z důvodu 

zachování jejich anonymity. Roční výkony náleţící kaţdému finančnímu poradci nejsou 

smyšlené, ale vznikly součtem skutečně odvedených měsíčních výkonů kaţdého poradce 

za uvedené období.  

 

V roce 2009 disponovali nejvyššími výkony finanční poradci G (19 914 EH), H        

(14 722 EH) a K (14 188 EH) a naopak nejniţší výkony odvedli finanční poradci O          

(0 EH), N (0 EH) a M (2 179 EH). V roce 2010 disponovali nejvyššími výkony finanční 

poradci K (35 100 EH), L (15 971 EH) a J (14 642 EH) a naopak nejniţšími výkony 

finanční poradci F (408 EH), D (2 313 EH) a M (5 408 EH). Zajímavé je, ţe nejlepší 

výkon roku 2010 je téměř dvakrát vyšší neţ nejlepší výkon roku 2009 a navíc se o něj 

postaral tým finančního poradce K, který se v roce 2009 umístil na 3. místě.  V tabulce      

4. 37 se navíc oproti tabulce 4. 36 nevyskytují finanční poradci E, G, H a I. Ti totiţ 

postoupili výše v kariérním plánu a dosáhli díky svým výkonům pozice oblastního 

vedoucího BL. Nejniţší výkony roku 2010 byly opět vyšší neţ nejniţší výkony roku 2009.  
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Tab. 4.38   Hodnocení výkonů R1, R2 a R3 za rok 2009 metodou prostého pořadí  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.39   Hodnocení výkonů R1, R2 a R3 za rok 2010 metodou prostého pořadí  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Princip zpracování tabulek s hodnocením výkonů reprezentantů je shodný jako u tabulek 

s hodnocením výkonů finančních poradců na pozici GST. Finanční poradci jsou opět 

označeni písmeny z důvodu zachování jejich anonymity a k nim přiřazené výkony 

odpovídají jejich skutečným výkonům odvedeným v daném období. Jediným rozdílem je, 

ţe zde nejsou srovnáni všichni reprezentanti náleţící pod RD Hana Hanáková, ale pouze 

reprezentativní vzorek. Důvodem je mnohonásobně vyšší počet reprezentantů oproti GST. 

 

V roce 2009 disponovali nejvyššími výkony finanční poradci A (3 001 EH), F (1 540 EH) 

a K (1 475 EH) a naopak nejniţší výkony odvedli finanční poradci BB (0 EH), O (10 EH) 

a N (27 EH). V roce 2010 disponovali nejvyššími výkony finanční poradci A (2 511 EH), 

GG (2 279 EH) a F (1 940 EH) a naopak nejniţšími výkony finanční poradci R (3 EH),     

I (20 EH) a FF (46 EH).  Zajímavé v této skupině je, ţe nejlepší finanční poradci roku 

2009 A a F se udrţeli v popředí i v roce následujícím. V tabulce 4. 39 došlo opět k určitým 

změnám oproti tabulce 4. 38. Osm reprezentantů uvedených v tabulce pro rok 2009 zde uţ 

nefiguruje (povýšili na GST nebo skončili s prací finančního poradce), ale naopak 6 

nových reprezentantů přibylo. Nelze si nevšimnout výrazně niţších výkonů reprezentantů 

oproti GST. Vysvětlení je jednoduché, GST je jiţ manaţerská pozice, coţ znamená, ţe 

finanční poradce na pozici GST má pod sebou podřízené spolupracovníky, jimiţ jsou právě 

reprezentanti. Výkony GST jsou tedy součtem výkonů celé skupiny finančních poradců 

patřících v hierarchii pod uvedeného GST a výkonů samotného GST.  

 

Společnost uvádí, ţe hlavním důvodem výše uvedeného způsobu hodnocení finančních 

poradců je jejich motivace k vyšším výkonům, coţ jí nelze vytknout. Finanční poradci,     

od pozice obchodního vedoucího GST a výše, provádí pravidelné měsíční hodnocení 

výkonů své skupiny metodou prostého pořadí a výsledky uvedené v tzv. RANGLISTE 

zveřejní členům své skupiny na pravidelných měsíčních setkáních. V zájmu kaţdého člena 

skupiny je, umístit se co nejvýše v ţebříčku hodnocení a získat uznání od svých 

spolupracovníků i svého přímého nadřízeného. Obecně tedy platí, čím vyšší motivace, tím 

lepší výkon a čím lepší výkon, tím větší šance na vyšší odměnu, rychlý kariérní postup        

i benefity poskytované přímým nadřízeným, obchodním partnerem nebo centrálou 

společnosti.   
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4.3.1 Návrhy a doporučení 

 

Metoda prostého pořadí je sice nejjednodušší a současně velmi přehlednou metodou 

umoţňující hodnocení pracovníků na základě jejich výkonu, ale existují i další 

komparativní metody hodnocení motivující hodnocené k vyšším výkonům. Jednou z nich 

je i metoda párového srovnání, jejíţ princip spočívá ve srovnání kaţdého pracovníka 

s kaţdým a označení toho lepšího z dvojice.  

 

Tab. 4.40  Hodnocení výkonů R1, R2 a R3 za rok 2009 metodou párového srovnání 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.41  Hodnocení výkonů R1, R2 a R3 za rok 2010 metodou párového srovnání 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ve výše uvedených tabulkách je opět pracováno s výkony reprezentativního vzorku 

finančních poradců na pozici reprezentant, v průběhu let 2009 a 2010. Jednotliví finanční 

poradci jsou z důvodu zachování jejich anonymity označeni písmeny S - BB. Roční 

výkony náleţící kaţdému finančnímu poradci nejsou smyšlené, ale vznikly součtem 

skutečně odvedených měsíčních výkonů kaţdého poradce za uvedené období. Tabulky 

s výkony finančních poradců na pozici GST zpracovány metodou párového srovnání jsou 

uvedeny v Příloze č. 8 - Hodnocení výkonů GST za rok 2009 a v Příloze č. 9 - Hodnocení 

výkonů GST za rok 2010. 

 

Pro srovnání finančních poradců metodou párového srovnání byla zvolena varianta 

připisování znaménka plus tomu, jeţ má vyšší výkon (bráno po řádcích). Poté se znaménka 

sečetla, zapsal se jejich počet do kolonky součet a nakonec bylo určeno pořadí finančních 

poradců podle pravidla, čím vyšší součet, tím lepší pořadí.  

 

V roce 2009 dosáhli nejvyšších výkonů finanční poradci S (1 219 EH), U (1 005 EH) a T 

(852 EH) a naopak nejniţších výkonů finanční poradci BB (0 EH), X (68 EH) a Y        

(152 EH). V roce 2010 disponovali nejvyššími výkony finanční poradci U (1 504 EH), 

Z (1 120 EH) a T (1 070 EH) a naopak nejniţšími výkony finanční poradci Y (58 EH), X 

(105 EH) a AA (231 EH). Lze tedy konstatovat, ţe v roce 2010 dosahovali finanční 

poradci vyšších výkonů neţ v předchozím roce. Navíc pouze finanční poradce T si dokázal 

udrţet svými výkony pozici mezi nejlepšími finančními poradci.  

 

Metoda párového srovnání je sice časově náročnější než společností dosud uplatňovaná 

metoda prostého pořadí (náročnost metody se zvyšuje úměrně zvyšujícímu se počtu 

hodnocených), ale přesto bych se přiklonila k návrhu, aby si ji vedoucí pracovníci alespoň 

vyzkoušeli. Potom se mohou rozhodnout, zda zůstanou u původní metody, zda zvolí metodu 

novou nebo zvolí střídavé uplatnění obou metod hodnocení.  

 

Další komparativní metodou umoţňující hodnocení pracovníků na základě jejich výkonu je 

metoda střídavého srovnání. Důleţitým podkladem pro tuto metodu je seznam pracovníků 

a jim náleţících výkonů za dané období. Metoda spočívá v postupném vytváření nového 

seznamu, a to výběrem finančního poradce s nejvyšším výkonem a jeho dosazením           

na první pozici a poté finančního poradce s nejniţším výkonem a jeho dosazením na 
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poslední pozici nového seznamu. Postup se opakuje, dokud nejsou přeřazeni všichni 

finanční poradci z původního seznamu na nový.  

 

Tab. 4.42  Hodnocení výkonů GST za rok 2009 metodou střídavého srovnání 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.43  Hodnocení výkonů GST za rok 2010 metodou střídavého srovnání 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výše uvedené tabulky opět srovnávají výkony finančních poradců na pozici GST, 

spadajících pod regionální ředitelství RD Hana Hanáková, v průběhu let 2009 a 2010. 

Jednotliví finanční poradci jsou, stejně jako v předchozích případech, označeni písmeny    

A - P, z důvodu zachování jejich anonymity. Roční výkony náleţící kaţdému finančnímu 

poradci nejsou smyšlené, ale vznikly součtem skutečně odvedených měsíčních výkonů 

kaţdého poradce a jeho podřízených spolupracovníků za uvedené období.  

 

Při shlédnutí obou tabulek je zřejmé, že jde vlastně o podobný způsob hodnocení jako při 

hodnocení výkonů metodou prostého pořadí, jen jde o časově náročnější pojetí. Jelikož je 

tato metoda hodně podobná stávající metodě hodnocení, nelze očekávat, že právě ona by 

měla stávající metodu nahradit. V tomto případě bych se tedy přiklonila pouze k tomu, aby 

si vedoucí pracovníci uvědomili, že existuje i tato možnost hodnocení výkonů a pokud 

přece jen budou mít zájem, mohou si ji vyzkoušet v praxi. 

 

Cílem této podkapitoly bylo ukázat, ţe neexistuje pouze jeden způsob hodnocení 

finančních poradců podle jejich výkonů, jehoţ úkolem je udrţet soutěţivé prostředí             

a motivace k lepším výkonům. Byly zde představeny další dvě varianty hodnocení, 
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proběhla jejich implementace na vybraný vzorek finančních poradců a následovalo 

zhodnocení výsledků implementace.   

 

 

4.4 Benefity poskytované společností v závislosti na výkonu pracovníka 

 

Finanční poradci firmy RD Hana Hanáková jsou motivováni k vyšším výkonům přímo 

centrálou společnosti OVB Allfinanz, a. s., obchodními partnery, relax akcemi dotovanými 

SSLD Hanou Slezákovou a samozřejmě relax akcemi pod záštitou RD Hany Hanákové. 

Hlavním kritériem pro uplatnění nároku na danou výhodu je ve všech případech splnění 

poţadovaného výkonu za předem stanovené období, u obchodních partnerů můţe být 

hlavním kritériem počet uzavřených smluv. 

 

 

4.4.1 Motivace pod záštitou RD Hany Hanákové 

 

Neexistují ţádná pevná pravidla ani metody určování kritérií pro získání jednotlivých 

výhod. Nárok na poskytované benefity mají bez rozdílu všichni podřízení spolupracovníci 

RD Hany Hanákové, kteří splní výkon (poţadovaný počet bankovních jednotek) v období 

nominace nároku na benefity. Počet brutto bankovních jednotek je tedy stanovován přímo 

regionální ředitelkou. Jedinou podmínkou, kterou se regionální ředitelka řídí při stanovení 

výše jednotek je, aby jí poţadovaný výkon, byl pro spolupracovníky motivační.               

Při stanovení výše bankovních jednotek potřebných k získání benefitu, vychází z výkonů 

svých spolupracovníků odvedených v předchozích obdobích a tyto pak o něco navýší.       

Je zřejmé, ţe navýšení nesmí být příliš velké, protoţe potom by spolupracovníci byli spíše 

demotivováni a relax akce by byla připravována zcela zbytečně.  

 

Investice do všech relax akcí pořádaných pod záštitou paní Hanákové jsou hrazeny z jejího 

příjmu na pozici regionální ředitelky (např. z rozdílové provize). Záleţí tedy pouze na ní, 

jak vysokou částku se rozhodne ročně tímto způsobem investovat a v jakém časovém 

rozmezí se bude motivaci svých podřízených spolupracovníků věnovat. V současnosti totiţ 

centrála společnosti neposkytuje ţádné dotace na tyto relax akce.  
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Ukázka motivace pod záštitou regionální ředitelky, ve formě relax akcí a pravidelných RD 

zimních a RD letních setkání konaných v únoru a srpnu a určených nejúspěšnějším 

vedoucím a spolupracovníkům v rámci regionálního ředitelství, je součástí Přílohy č. 10    

a 11- Relax akce a Přílohy č. 12 - RD letní setkání.  

 

 

4.4.2 BENEFIT program pro spolupracovníky OVB 

 

Následující motivační program byl vytvořen Centrálou společnosti OVB Allfinanz, a. s.      

a je určen všem spolupracovníkům po splnění poţadovaných podmínek. Výhody nabízené 

BENEFIT programem lze rozdělit na benefity poskytované na základě smluvního vztahu, 

marketingovou podporu prodeje, akce na notebook, slevový systém u obchodních partnerů 

a výhody výše nezařazené. K těm je moţno uvést vstupenky a pozvání na kulturní               

a společenské akce nebo dotace na zařízení kanceláře.  

 

Co se týká benefitů na základě smluvního vztahu, jde především o zvýhodněné tarify         

a sluţby v rámci rámcové smlouvy a slevy na výpočetní techniku u vybraných partnerů,      

s čímţ úzce souvisí akce na notebook. Hlavním důvodem zahrnutí těchto akcí do nabídky 

benefitů je podpora profesionální činnosti finančního poradce OVB prostřednictvím 

finanční dotace centrály společnosti.  

 

Výhody související s vyuţitím moţnosti pořízení notebooku přes BENEFIT program: 

 

 výběr ze tří typů notebooků 

 finanční dotace ve výši 3 600 Kč od společnosti 

 konečná cena aţ o 55% niţší neţ je standardní cena produktu na trhu 

 plnění podmínek pro získání notebooku aţ v průběhu následujícího roku 

 moţnost vyuţití finančními poradci jiţ od pozice R2 (po splnění požadovaného výkonu 

a proplacenosti smluv)  
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Tab. 4.44  Názorná ukázka zvýhodněné ceny notebooku 

 

 

 

Zdroj: BENEFIT program pro spolupracovníky OVB 

 

V rámci marketingové podpory prodeje nabízí centrála společnosti: 

 

 zapůjčení firemního minibike OVB 

 zprostředkování letu horkovzdušným balonem 

 zapůjčení promostánku, vlajek a dalších předmětů na podporu značky OVB 

 předplatné časopisu FOND SHOP 

 zapůjčení firemního vozidla SMART OVB 

- určeno finančním poradcům na manaţerských pozicích (GST a výše) 

- zapůjčení je provedeno na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu 

 

Co se týká slev na vybrané produkty smluvních partnerů, mohou finanční poradci,           

po splnění určitých kritérií, vyuţít slevy na pojištění aut, moţnost realizace investice 

s nulovými vstupními poplatky, slevy na majetkové pojištění, zpracování úvěru bez 

poplatku atd.. Důvodem poskytování výše uvedených benefitů je snaha společnosti 

motivovat své spolupracovníky k vyšším výkonům, zabezpečit jejich spokojenost                

a určitým způsobem zlepšovat svou image.  

 

Samostatnou skupinu v rámci BENEFIT programu tvoří firemní vzdělávání. Společnost 

má vytvořen jednotný systém vzdělávání CFC, který je uplatňován všemi zemskými           

a regionálními ředitelstvími v ČR. Očekává se od něj zvýšení dosavadních znalostí 

finančních poradců v oblasti finančního a majetkového poradenství, zlepšení prodejních 

schopností a dovedností a osobní rozvoj spolupracovníků.  
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Tab. 4.45  Jednotný systém vzdělávání 

 

 

 

Zdroj: interní materiály společnosti OVB Allfinanz, a.s. 

 

 

4.4.3 Shrnutí  

 

Co se týká zavedeného motivačního systému, finanční poradci mají moţnost výběru           

z pestré škály benefitů. Byly uvedeny dva základní způsoby motivace ze strany regionální 

ředitelky, paní Hany Hanákové, a to relax akce a RD setkání. Bylo by vhodné, aby se 

spolupracovníci na pozici reprezentant podíleli na návrzích těchto relax akcí. Jak jiţ bylo 

řečeno, relax akce jsou hrazeny z příjmu regionální ředitelky, tedy konkrétně z rozdílové 

provize. Ta je vyplácena vedoucím od pozice GST z obchodů, které uzavřeli jejich 

podřízení. Z toho vyplývá, ţe pokud budou finanční poradci dobře motivováni, budou 

odvádět vyšší výkony a regionální ředitelka bude mít zajištěny prostředky pro jejich další 

motivaci. Je tedy dobré, znát podněty, potřeby a přání svých podřízených spolupracovníků 

týkající se motivačního programu, protoţe jedině tak můţe být zajištěna jejich vhodná 

motivace.  

 



                                                         

                                                                                
100 

Benefit program sice nabízí o poznání větší moţnosti motivace, ale na druhou stranu, ne 

všechny nabízené produkty jsou přístupné všem skupinám finančních poradců. Příkladem 

je skupina produktů nabízená v rámci marketingové podpory, která je určena pouze 

finančním poradcům na manaţerských pozicích. Doporučení vztahující se k BENEFIT 

programu jsou jiţ uvedena v podkapitole 4. 2. 3 Návrhy a doporučení vztahující se 

k dotazníkovému šetření. Součástí motivačního systému společnosti je také jednotný 

systém vzdělávání zaměřený na všechny skupiny finančních poradců. Odměnou za jeho 

náročnou přípravu je tvůrcům jistě pozitivní přístup a zájem účastníků o vzdělávání             

a získávání nových znalostí a dovedností. Jistě by nebyl problém, najít společnosti, které 

vzdělávání svých pracovníků nepřikládají důleţitost. O to více je nutné ocenit přístup 

společnosti OVB Allfinanz, a. s., která naopak vzdělávání svých spolupracovníků 

podporuje a tím přispívá k jejich osobnímu rozvoji.  

 

 

4.5 SWOT analýza budoucího motivačního systému a systému hodnocení 

 

SWOT analýza budoucího motivačního systému a systému hodnocení je důleţitým 

výstupem diplomové práce a současně hlavním východiskem formulace nové motivační 

strategie a její implementace ve společnosti. Sestavení tabulky SWOT analýzy i následné 

bodové ohodnocení moţných potenciálů probíhalo, stejně jako sestavení tabulky SWOT 

analýzy současného motivačního systému a systému hodnocení, v rámci konzultace 

s regionální ředitelkou společnosti OVB Allfinanz, a. s., paní Hanou Hanákovou.  
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Tab. 4.46  SWOT analýza budoucího motivačního systému a systému hodnocení 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hlavním předpokladem skutečného naplnění výše uvedené tabulky je budoucí vývoj 

motivačního systému a systému hodnocení zaloţený na implementaci návrhů a doporučení 

plynoucích ze SWOT analýzy současného systému a dotazníkového šetření. Políčka 

související s těmito návrhy a doporučeními jsou v tabulce označena ţlutou barvou, ostatní 

políčka jsou převzata z tabulky současného systému motivace a hodnocení. Z tabulky opět 

vyplývá převaha silných stránek a příleţitostí nad slabými stránkami a ohroţeními. I tady 

však jistě půjde nalézt prostor pro další zlepšení. 
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Co se týká silných stránek sledovaného systému i do budoucna lze počítat s vícestrannou 

motivaci a s ní související rozmanitostí nabízených benefitů. V rámci upevnění motivace 

finančních poradců lze očekávat snahu společnosti o zapojení spolupracovníků na niţších 

pracovních pozicích do procesu návrhů a tvorby benefitů. S tím bude spojena, jak 

aktualizace dosavadní nabídky benefitů, tak pravidelná aktualizace BENEFIT programu, 

na základě nových podnětů získaných prostřednictvím dotazníků. Na druhou stranu je 

dobré si uvědomit, ţe vyhodnocení a zpracování podnětů bude vyţadovat určitý čas, coţ se 

projeví jako slabá stránka. Novou příleţitostí v oblasti motivačního programu by mohlo 

být zavedení Cafeteria systému (flexibilního systému výhod). Naopak hrozbou, související 

s flexibilním systémem výhod, je jeho náročnější administrativa.  

 

V souvislosti se systémem hodnocení se v budoucnu objevuje silná stránka v podobě 

vyuţití nových komparativních metod hodnocení finančních poradců a současně by bylo 

vhodné uvaţovat o dalších metodách hodnocení, tentokrát orientovaných na budoucnost. 

Ty zastupuje, jiţ zmiňovaná, metoda 360° zpětné vazby a metoda sebehodnocení. Další 

příleţitostí pro zlepšení stávajícího systému motivace a hodnocení finančních poradců by 

mohlo být vyuţití metody externího benchmarkingu pro srovnání sledovaných oblastí 

s největšími konkurenty. Překáţkou, tedy ohroţením, můţe být obtíţné získávání podkladů 

potřebných pro srovnání. 

 

Dalším krokem zpracování SWOT analýzy budoucího motivačního systému a systému 

hodnocení bylo bodové ohodnocení dílčích potenciálů systému motivace a hodnocení 

pracovníků, s vyuţitím následujících hodnot. 

 

Hodnocení silných stránek a příleţitostí:         

 

4  extrémně důleţité 

3  velmi důleţité 

2  důleţité 

1  poměrně důleţité 

 

Hodnocení slabých stránek a ohroţení: 

 

-4  extrémně slabé 

-3  velmi slabé 

-2  slabé 

-1  poměrně slabé 
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Tab. 4.47  Bodové ohodnocení potenciálu (1) 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.48  Bodové ohodnocení potenciálu (2) 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.49  Bodové ohodnocení potenciálu (3) 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.50  Bodové ohodnocení potenciálu (4) 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vyhodnocení: 

silné stránky - slabé stránky = 27, 75 – 5, 5 = 22, 25 

příleţitosti - ohroţení = 13, 5 – 9, 25 = 4, 25 
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Obr. 4.2  Určení nové motivační strategie 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výše uvedený diagram a z něj vyplývající motivační strategie jsou výsledkem vzájemné 

kombinace silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení budoucího motivačního 

systému a systému hodnocení.  

 

 

4.5.1 Návrhy a doporučení  

 

Následující návrhy a doporučení budou vycházet z výsledků předpokládané budoucí 

motivační strategie, na jejíţ vhodnou implementaci by se měla společnost zaměřit.           

Na základě zpracování a následného vyhodnocení SWOT analýzy byla znovu zjištěna 

převaha silných stránek a příleţitostí nad slabými stránkami a ohroţeními. Výsledná 

hodnota se nachází v kvadrantu SO, coţ pro společnost znamená, pokračovat                      

v implementaci ofenzivní motivační strategie. Výsledky SWOT analýzy dokazují, ţe pokud 

společnost vyuţije alespoň část návrhů a doporučení plynoucích z původní analýzy             

a nespokojí se pouze s jejím dobrým výsledkem, svou pozici v kvadrantu SO ještě více 

upevní a můţe získat určitou konkurenční výhodu.  
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Silnou stránkou motivačního systému společnosti i nadále zůstává vícestranná motivace 

finančních poradců a s ní související rozmanitost nabízených benefitů. Projev snahy            

o implementaci ofenzivní motivační strategie a zlepšení motivačního programu lze spatřit 

v zapojení reprezentantů do procesu návrhů a tvorby benefitů a následné aktualizaci 

nabídky benefitů. Určitou slabinou se můţe v tomto případě jevit čas, důleţitý pro 

vyhodnocení návrhů. Důležité je, nenechat se hned na počátku odradit a uvědomit si, že 

jen dobře motivovaný finanční poradce, bude mít snahu zlepšovat svůj výkon a tím i výkon 

celé společnosti. Další příležitostí, jak zlepšit a současně změnit dosavadní způsob nabídky 

benefitů, je zavedení již zmiňovaného Cafeteria systému. Tento krok však vyžaduje jistou 

přípravu a je spojen s náročnější administrativou, proto zůstává výzvou společnosti          

do budoucna. Při jeho přípravě a následné implementaci by byla vhodná spolupráce 

s externím pracovníkem, odborníkem na danou problematiku.  

 

Nezbytné pravidelné hodnocení finančních poradců, cílené na jejich motivaci a zlepšení 

výkonu, zůstává dále silnou stránkou společnosti, přestoţe nebyly ještě zcela odstraněny 

veškeré jeho nedostatky. Předpokládá se, ţe hodnocení bude i nadále prováděno přímým 

nadřízeným poradce a bude prozatím orientováno jen na výkon v daném období, ale            

s moţností vyuţití nových komparativních metod uvedených v kapitole 4. 3 Vyuţití 

vybraných komparativních metod hodnocení výkonů pracovníků v praxi. Je zřejmé,          

že implementace změn, navržených v předchozích kapitolách, vyžaduje čas, a proto              

i nadále zůstává pro společnost příležitostí využití metod hodnocení orientovaných            

na budoucnost.   

 

Více neţ polovina respondentů v dotazníkovém šetření uvedla, ţe by uvítala hodnocení       

i na základě jiných neţ výkonových charakteristik, takţe obavy z nedůvěry finančních 

poradců v moderní nástroje hodnocení, by neměly být v budoucnu rozhodující překáţkou 

pro implementaci těchto nových metod. Případným pochybnostem se dá navíc předejít 

včasným seznámením všech zainteresovaných skupin s přínosem nových metod hodnocení 

a poskytnutím jim potřebných informací.   

 

I přes aktualizaci nabídky benefitů, zůstaly nadále ohroţením zvyšující se poţadavky        

na benefity s následným odchodem finančního poradce ke konkurenci. Bylo by tedy 

vhodné, chopit se příležitosti a provést srovnání svého motivačního programu a systému 

hodnocení s nejvýraznějšími konkurenty na trhu, metodou externího benchmarkingu           
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a nechat se inspirovat. Jistou bariérou, s níž se musí počítat, může být proces získávání 

potřebných informací ke srovnání.  

 

Potvrdilo se, ţe důleţitým prvkem implementace ofenzivní motivační strategie je, aby se 

společnost nespokojila se zjištěnou strategií, i za předpokladu převládajících silných 

stránek a příleţitostí. Důleţitým předpokladem úspěchu, je neustále pracovat na eliminaci 

či odstranění slabých stránek a hrozeb současného systému,  třeba právě prostřednictvím 

výše uvedených návrhů a doporučení. Z grafu 4. 2 Určení nové motivační strategie je navíc 

patrné, ţe pokud společnost skutečně vyuţije alespoň částečné implementace 

navrhovaných změn, dojde k upevnění její pozice v kvadrantu SO. Je zřejmé, ţe všechna 

doporučení nelze zahrnout do strategie ihned, i to, ţe se všemi doporučeními se společnost 

nemusí zcela ztotoţnit. Není podstatné, zda se přikloní k navrţeným změnám nebo se 

rozhodne pro svá vlastní řešení. Podstatné je, aby společnost efektivně vyuţívala všech 

svých dostupných zdrojů, investovala do rozvoje a vzdělávání svých spolupracovníků, 

sledovala trendy v oblastech hodnocení a motivace, vyuţívala moţností přeměny silných 

stránek na konkurenční výhody a aktivně usilovala o udrţení své stávající pozice                 

a naplnění ofenzivní motivační strategie.  
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5. Závěr 

 

Jak jiţ bylo řečeno, motivace pracovníků a volba vhodné motivační strategie 

jsou nejdůleţitějším předpokladem pro vytvoření a udrţení úspěšné společnosti. Ani 

samotná implementace motivační strategie není vůbec jednoduchá. Kaţdý z nás má totiţ 

jiné představy o odměně za dobře vykonanou práci. Kaţdý má stanoveny vlastní cíle, 

kterých se snaţí dosáhnout, kterými se liší od ostatních a díky nimţ je jedinečný. Zájmem 

společnosti by mělo být nalezení takových forem motivace a jejich následné implementace, 

které jí pomohou udrţet stávající výkonnost pracovníků nebo dokonce přispějí ke zlepšení 

dosavadní výkonnosti. Vhodně sestavená motivační strategie by měla nejen zaujmout         

a motivovat pracovníky, ale také vést ke splnění strategických cílů společnosti.  

 

Zjištěním současné situace v oblasti motivace a hodnocení pracovníků, určením motivační 

strategie, její implementací a vlivem na výkonnost společnosti se zabývaly jednotlivé 

kapitoly diplomové práce na téma „Implementace strategie motivace pracovníků         

ve společnosti“. 

 

Cílem diplomové práce bylo zjistit stávající a zavést novou motivační strategii pro 

pracovníky společnosti OVB Allfinanz, a. s. s konkrétním výstupem, v podobě komparace 

výkonů pracovníků společnosti prostřednictvím vybraných metod hodnocení.  

 

Nejprve byla věnována pozornost teoretickým východiskům řešené problematiky, coţ 

obnášelo vysvětlení základních pojmů a metod hodnocení výkonnosti pracovníků. 

Konkrétně objasnění pojmů motivace, motivačního systému, strategie a strategie motivace, 

výkonu a výkonnosti. Závěr kapitoly byl věnován vybraným metodám hodnocení 

pracovníků a jejich základním charakteristikám. 

 

Další kapitola byla zaměřena na charakteristiku sledované společnosti OVB Allfinanz,      

a. s.. Postupně došlo na seznámení se s historií společnosti v ČR i ve světě, logem 

společnosti i jeho typickými znaky, nabídkou sluţeb vztahující se k jednotlivým skupinám 

klientů a výčtem několika důleţitých partnerů, jejichţ finanční produkty společnost nabízí. 

V závěru kapitoly byly uvedeny hodnoty, které společnost uznává a důleţité mezníky 

z výroční zprávy společnosti za rok 2009. 
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Poslední kapitola byla věnována praktickým východiskům sledované problematiky. 

Konkrétně šlo o sestavení SWOT analýzy stávajícího motivačního systému a systému 

hodnocení pracovníků, jejímţ výstupem bylo určení stávající motivační strategie                 

a navrţení její vhodné implementace. Dalším krokem bylo sestavení a následné 

vyhodnocení dotazníkového šetření, vztahujícího se opět k systému motivace a hodnocení 

pracovníků, jehoţ cílem bylo zjistit názory a získat podněty pro zlepšení současného stavu.  

Následovalo srovnání výkonů finančních poradců metodou párového srovnání, střídavého 

srovnání a prostého pořadí pracovníků a výčet benefitů, poskytovaných jim na základě 

výkonů, za určité sledované období. Konečným výstupem bylo sestavení SWOT analýzy 

předpokládaného budoucího motivačního systému a systému hodnocení, určení nové 

motivační strategie a návrhy a doporučení, týkající se její vhodné implementace.  

 

Je nutné si uvědomit, ţe implementací proces tvorby a zavedení strategie nekončí. Stejně 

jako je na počátku důleţité přesvědčení o nutnosti motivační strategie, analýza zdrojů         

a prostředí a volba nejvhodnější varianty strategie, je na závěr nutná pravidelná kontrola 

dílčích kroků, přispívajících k naplnění strategie motivace, tedy zpětná vazba. 
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Příloha č. 1 - Sídlo společnosti OVB Allfinanz, a.s. před rekonstrukcí 

 

 

 

Zdroj: interní materiály společnosti OVB Allfinanz, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 2 - Perspektiva osobního rozvoje u společnosti OVB Allfinanz, a. s. 

 

 

Zdroj: interní materiály společnosti OVB Allfinanz, a. s. 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 3 - Loga vybraných partnerů společnosti OVB Allfinanz, a.s. 

 

    

 

    

 

    

 

Zdroj: <http://www.ovb.cz/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dotaznik-online.cz/%3e


                                                                 

                                                                                

Příloha č. 4 - Rozvaha k 31. prosinci 2009 (v tisících Kč) 

 

 

 

Zdroj: vlastní přepracování podkladů z výroční zprávy OVB Allfinanz, a.s. 

 

V tabulce je zpracována rozvaha jak za rok 2009, tak také za rok 2008, coţ umoţňuje 

srovnání a sledování vývoje jednotlivých  poloţek v čase. Je patrné, ţe k 31. 12. 2009 

došlo k poklesu celkových aktiv a tedy i celkových pasiv, proti roku 2008, o 8 %. Dále lze 

zjistit, ţe poloţka vlastního kapitálu klesla během roku 2009 o 15, 6 % ve srovnání 

s rokem 2008. Jediná poloţka, která zůstala beze změny, je poloţka základního kapitálu 

společnosti. 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 5 - Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2009 (v tisících Kč)  

 

 

 

Zdroj: vlastní přepracování podkladů z výroční zprávy OVB Allfinanz, a.s. 

 

Výše uvedená tabulka se týká zjednodušené verze výkazu zisku a ztráty taktéţ za období 

roku 2009 a 2008. Opět je zde patrný pokles poloţek výsledků hospodaření za rok 2009. 

Provozní výsledek hospodaření klesl za rok 2009 o 20 % proti roku 2008, finanční 

výsledek hospodaření klesl o 27 % a u hospodářského výsledku běţného období za rok 

2009 lze zaznamenat pokles zhruba o 21 % proti roku 2008.  

 

Pokles hospodářského výsledku mohl být způsoben jak rozsáhlými investicemi do rozvoje 

společnosti, tak ekonomickou krizí, která dopadla i na finanční trh. Ovšem ani tento pokles 

nezabránil společnosti v obhájení pozice lídra na tuzemském finančním poradenském trhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 6 - Organizační struktura finančních poradců RD Hana Hanáková 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti 

 

Výše uvedení finanční poradci na různých pozicích (BD, BL, R) patří pod přímé vedení 

RD Hany Hanákové. Finanční poradci spadající pod R3 Jana budou patřit pod přímé 

vedení paní Hany Hanákové do doby, neţ bude Jan na manaţerské pozici GST. Stejně tak 

jednotliví oblastní ředitelé BD a oblastní vedoucí BL mají pod sebou celkem několik 

desítek poradců. Ti však uţ nepatří pod přímé vedení regionální ředitelky, protoţe jejich 

přímí nadřízení jiţ jsou na manaţerských pozicích. Vysvětlivky ke zkratkám označujícím 

pozice jsou uvedeny v seznamu zkratek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 7 - Dotazník 

 

Váţené dámy a pánové, finanční poradci společnosti OVB Allfinanz, a. s., 

 

drţíte v rukou dotazník, zaměřený na zjištění současné strategie motivace ve společnosti, 

jehoţ výstupy budou součástí mé diplomové práce. Mé jméno je Tereza Ptáčková a jsem 

studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty, VŠB - TUO. Dotazník je zcela anonymní         

a slouţí pouze k účelu zpracování diplomové práce na téma „Implementace strategie 

motivace ve společnosti“. 

 

Cílem dotazníku je zjištění a zhodnocení současného systému motivace a hodnocení 

pracovního výkonu ve společnosti OVB Allfinanz, a. s., případně navrţení změn 

současného systému.  

 

Předem děkuji za Vaši ochotu, pomoc a čas investovaný do vyplnění tohoto dotazníku. 

Odpovědi kaţdého z Vás pro mě budou cenným zdrojem informací, který velkou měrou 

přispěje k dosaţení cíle dotazníku i celé diplomové práce.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Tereza Ptáčková  

 

Označte vţdy jen 1 odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

 

1. Přinesla Vám práce finančního poradce nové moţnosti? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nevím 

 

2. Litujete svého rozhodnutí pro práci finančního poradce? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne  

e) nevím 



                                                                 

                                                                                

3. Jste při výkonu své práce ve stresu? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nevím 

 

4. Souvisí Váš stres se snahou získat co nejvíce EH bankovních jednotek? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nevím 

 

5. Můţete se svým přímým nadřízeným mluvit o svých problémech a názorech? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nevím 

 

6. Ţádáte někdy Vaše kolegy o radu nebo jejich názor? 

a) občas ano 

b) ano, poměrně často 

c) spíše ne 

d) téměř nikdy 

 

7. Ţádají oni Vás? 

a) občas ano 

b) ano, poměrně často 

c) spíše ne 

d) téměř nikdy 

 

8. Máte přehled o benefitech (odměnách), které můţete získat navíc za svůj výkon? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nevím 

  

9. Vyuţili jste jiţ některou z výhod, kterou Vám nabízí společnost OVB 

prostřednictvím BENEFIT PROGRAMU? (zvýhodněný tarif, notebook, vybavení 

kanceláře,..) 

a) ano  

b) ne 



                                                                 

                                                                                

c) nevím o moţnostech BENEFIT PROGRAMU 

 

10. Motivují Vás nabízené benefity ke zlepšení Vašeho pracovního výkonu? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne  

e) nevím 

 

11. Kterému z níţe uvedených benefitů přikládáte nejvyšší váhu? 

a) finanční odměna 

b) finanční příspěvek na vybavení kanceláře, na notebook 

c) relax akce pro celou rodinu 

 

12. Podílíte se na tvorbě (návrzích) nových benefitů? 

a) ano 

b) ne 

 

13. Máte nějaké konkrétní nápady a návrhy na nové a zajímavé benefity? Napište je.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. Podporuje společnost OVB Váš osobní rozvoj? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne  

e) nevím 

 

15. Účastníte se pravidelně vzdělávacích seminářů pořádaných společností OVB? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne  

e) nevím 

 

16. Jsou pro Vás tyto semináře přínosem? 

a) spíše ano b) určitě ano 



                                                                 

                                                                                

c) spíše ne 

d) určitě ne  

e) nevím 

 

17. Podílíte se na přípravě a průběhu vzdělávacích seminářů? 

a) ano 

b) ne 

 

18. Znáte měřítka, podle nichţ je prováděno hodnocení Vašeho pracovního výkonu? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne  

e) nevím 

 

19. Co myslíte, ţe je hlavním důvodem pravidelného hodnocení Vašeho výkonu? 

a) podpora Vašeho osobního rozvoje 

b) snaha o zvýšení komunikace mezi Vámi a Vašim přímým nadřízeným 

c) zajištění zpětné vazby 

20. Který z níţe uvedených způsobů hodnocení by Vám více vyhovoval? 

a) formální (hodnocení během porad, pravidelných firemních setkáních - veřejné) 

b) neformální (hodnocení mezi 4 očima) 

 

21. Který z těchto způsobů je uplatňován ve společnosti OVB? 

a) formální 

b) neformální 

 

22. Uvítali byste hodnocení i na základě jiných charakteristik, neţ je Váš pracovní 

výkon? (schopnosti, dovednosti, povahové vlastnosti jedince, kombinace všeho) 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nevím 

 

 



                                                                 

                                                                                

23. Uvítali byste moţnost podílet se na hodnocení svých kolegů a sebe samých 

prostřednictvím krátkých dotazníků hodnotících nejen výkon, ale i výše uvedené 

charakteristiky jedince? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nevím

 

24. Jste muţ / ţena? 

a) muţ 

b) ţena 

 

25. Jak dlouho pracujete jako finanční poradce u společnosti OVB? 

a) 0 - 5 let 

b) 6 - 10 let 

c) 11 a více let 

 

26. Jaká je Vaše současná pozice ve společnosti OVB? 

a) reprezentant 

b) obchodní vedoucí GST 

c) oblastní vedoucí BL 

d) oblastní ředitel BD 

e) regionální ředitel RD 

 

27. Jak hodnotíte moţnost kariérního rozvoje ve společnosti OVB? 

a) spíše pozitivně 

b) velmi pozitivně 

c) spíše negativně 

d) velmi negativně 

e) nevím

 

28. Děláte práci finančního poradce na plný úvazek? 

a) ano 

b) ne 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 8 - Hodnocení výkonů GST za rok 2009 metodou párového srovnání 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 9 - Hodnocení výkonů GST za rok 2010 metodou párového srovnání 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 10 - Relax akce 

 

 

 

Zdroj: interní materiály RD Hany Hanákové 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 11 - Relax akce 

 

 

 

Zdroj: interní materiály RD Hany Hanákové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 12 - RD letní setkání 

 

 

 

Zdroj: interní materiály RD Hany Hanákové 

 


