
                                                                 

                                                                                

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/> 
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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, což umožňuje 

srovnání a sledování vývoje jednotlivých  položek v čase. Je patrné, že k 31. 12. 2009 

došlo k poklesu celkových aktiv a tedy i celkových pasiv, proti roku 2008, o 8 %. Dále lze 

zjistit, že položka vlastního kapitálu klesla během roku 2009 o 15, 6 % ve srovnání 

s rokem 2008. Jediná položka, která zůstala beze změny, je položka 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 taktéž za období 

roku 2009 a 2008. Opět je zde patrný pokles položek 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 běžného 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, než bude Jan na manažerské pozici GST. Stejně tak 

jednotliví oblastní ředitelé BD a oblastní vedoucí BL mají pod sebou celkem několik 

desítek poradců. Ti však už nepatří pod přímé vedení regionální ředitelky, protože jejich 

přímí nadřízení již jsou na manažerských pozicích. Vysvětlivky ke zkratkám označujícím 

pozice jsou uvedeny v seznamu zkratek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                                

Příloha č. 7 - Dotazník 

 

Vážené dámy a pánové, finanční poradci společnosti OVB Allfinanz, a. s., 

 

držíte v rukou dotazník, zaměřený na zjištění současné strategie motivace ve společnosti, 

jehož 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 slouží 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 navržení změn 

současného systému.  

 

Předem děkuji za Vaši ochotu, pomoc a čas investovaný do vyplnění tohoto dotazníku. 

Odpovědi každého z Vás pro mě budou cenným zdrojem informací, který velkou měrou 

přispěje k dosažení cíle dotazníku i celé diplomové práce.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Tereza Ptáčková  

 

Označte vždy jen 1 odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

 

1. Přinesla Vám práce finančního poradce nové možnosti? 

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. Můžete 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. Žádáte někdy Vaše kolegy o radu nebo jejich názor? 

a) občas ano 

b) ano, poměrně často 

c) spíše ne 

d) téměř nikdy 

 

7. Žádají oni Vás? 

a) občas ano 

b) ano, poměrně často 

c) spíše ne 

d) téměř nikdy 

 

8. Máte přehled o benefitech (odměnách), které můžete získat navíc za svůj výkon? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

e) nevím 

  

9. Využili jste již některou z výhod, kterou Vám nabízí společnost OVB 

prostřednictvím BENEFIT PROGRAMU? (zvýhodněný tarif, notebook, vybavení 

kanceláře,..) 

a) ano  

b) ne 



                                                                 

                                                                                

c) nevím o možnostech 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 níže 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 nichž je prováděno hodnocení Vašeho pracovního výkonu? 

a) spíše ano 

b) určitě ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne  

e) nevím 

 

19. Co myslíte, že 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 níže 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, než 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 možnost 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 muž / žena? 

a) muž 

b) žena 

 

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 možnost 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 

 


