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1 Úvod 

Jako téma bakalářské práce byla zvolena analýza trhu služeb finančního poradenství. 

Toto téma bylo zvoleno z mé vlastní iniciativy a to z důvodu popularity tohoto tématu a lidí 

v mé blízkosti, kteří se finančním poradenstvím zabývají. Stejně jako řada známých v mém 

okolí, byla jsem i já oslovena některými společnostmi zabývajícími se finančním 

poradenstvím o spolupráci s nimi. A vzhledem k tomu, že jsem doposud neměla žádné bližší 

informace týkající se tohoto odvětví, zvolila jsem si právě toto téma do bakalářské práce.  

Finanční poradenství je v České republice relativně novým oborem, oproti tomu 

v západních zemích je naprosto běžné spolupracovat s finančním poradcem v souvislosti s 

jakýmkoliv finančním rozhodnutím klienta. Dá se tedy očekávat, že největší rozmach v tomto 

oboru u nás teprve nastane. 

V této bakalářská práci budou porovnávány služby na trhu finančního poradenství, 

marketingová komunikaci zvolena finančně-poradenskými společnostmi, povědomí 

respondentů o službách a faktory, které ovlivňují jejich postoj k poradenství. Pomoci otázek 

zvolených pro dotazníkové šetření zjistíme, zda-li  jsou respondenti se službou finanční 

poradenství obeznámeni a případně jak informace získali, které společnosti jsou pro 

respondenty více povědomé a které méně. Respondenti, kteří již měli zkušenost s finančním 

poradenstvím budou odpovídat na otázky týkající se spolupráce s konkrétními společnostmi a 

jejich mírou spokojenosti. Kterým produktovým oblastem respondenti přikládají největší 

důležitost atd. Tyto otázky budou následně tříděny podle prvního a druhého stupně podle 

uvážení.  

Tato bakalářská práce je rozdělena na 7 kapitol. První kapitola je úvod, dále je 

popsána charakteristika trhu služeb finančního poradenství a teoretická východiska 

marketingu služeb. Čtvrtá kapitola se nazývá metodika výzkumu a je rozdělena na přípravnou 

a realizační etapu. Nejpodstatnější kapitolou celé této práce je analýza trhu služeb finančního 

poradenství, která pojednává o vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a na základě 

těchto výsledků bude v závěru bakalářské práce kapitola pojednávající o doporučení pro 

finančně-poradenské společnosti. Vzhledem k těmto doporučením budou moci poradenské 

společnosti přehodnotit přístup ke klientům či potencionálním zákazníkům. 
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2 Charakteristika trhu služeb finančního poradenství   

Finanční trh je místem, kde nabídka prochází dvojnásobnou konfrontací. Nejprve se 

prověří, nakolik odpovídá potřebám, přáním, požadavkům, ale také možnostem zákazníků. 

Následně je prověřována nabídkou konkurence. Pokud zákazníka zaujme a v některých 

ohledech předčí konkurenci, může dojít ke směně a k prodeji. 

Dva základní subjekty finančního trhu jsou věřitelé a dlužníci, mezi kterými existuje 

spojení a to přímé nebo nepřímé. Přímé spojení v rámci rodiny, firem a nepřímé přes finanční 

zprostředkovatele. 

2.1 Finanční poradenství 

Jelikož neexistuje žádná přesně stanovená definice, která by tento pojem vystihovala, 

charakteristika dané problematiky bude vyjádřena mými slovy. Podstatou finančního 

poradenství je především efektivní hospodaření s financemi. Finanční poradci mají za úkol 

radit lidem a firmám jak nakládat s financemi co možná nejefektivněji pro ně samotné. Cílem 

ovšem je realizovat sny a cíle všech skupin lidí.  Klienti si často myslí, že služby nabízené 

finančními poradci se týkají především movitějších lidí a že pro ostatní tato služba není zcela 

dosažitelná. Opak je pravdou i lidé s menším finančním kapitálem se musí zabývat taktéž 

běžnými životními situacemi týkajícími se například bydlení, koupě automobilu, dovolené, 

zájmy a koníčky, či budoucnosti své rodiny. Do soukromého finančního poradenství jsou 

zahrnuty služby týkající se úspor a jejich rozvoje, zdravotního pojištění, majetkového 

pojištění, životního pojištění, penzijního pojištění, hypotečního financování, úvěrového zdroje 

a mnoha dalších skutečností. Rozmanitost nabídky služeb je bohatá a jde v ní především o 

uspokojení základních i rozvíjejících potřeb člověka jako je například zajištění a zhodnocení 

volných finančních prostředků, zajištění příjmů v nemoci, zabezpečení existujícího majetku, 

zajištění příjmů ve stáří, způsob zajištění bydlení, krátkodobě nutné finanční zdroje. [22] 

Soukromé finanční a majetkové poradenství poskytuje mnoho firem. Základní 

rozdělení trhu lze učinit v rovině a tedy na [13]: 

placená služba klientem, 

služba placená finanční institucí. 

Podstatou prvního bodu je uzavření smlouvy klienta a poskytovatele služby o 

poskytování poradenských služeb. Platby vychází z paušálního poplatku za předem zvolené 

období a firma poskytující poradenskou činnost se dohodne s klientem na tom, co je jeho 



 

7 

 

hlavním požadavkem a jaká jsou jeho kritéria řešení. Druhým bodem je myšleno bezplatné 

poradenství s tím, že poradenská firma je odměněna z finančního trhu. Jen těžko lze určit, 

která z variant je pro klienta příznivější. Každá varianta má své zápory u první jde o 

nedostatek motivace poradce k dlouhodobé spokojenosti klienta s poskytovanými službami, 

jelikož odměna není jednoznačně spjata s kvalitou uskutečnění návrhů. U druhé varianty je 

možné neseriózní vyhodnocení požadavků klienta, ve snaze o vyšší odměnu z trhu. Nicméně 

obě varianty budou efektivní jedině za předpokladu dobře odvedené práce poradce a 

otevřenosti klienta.    

„Finanční poradenství se dále dělí na [1, str.9]: 

závislé finanční poradenství,   

nezávislé finanční poradenství“ 

Toto dělení se provádí podle skutečnosti, zda-li je poradce vázán k některé finanční 

instituci, například bance či pojišťovně, které nabízí konkrétní produkty. Poradce je tedy 

omezen danou nabídkou a nemůže být zcela flexibilní k požadavkům klienta. Dalším 

problémem závislého poradenství je neznalost konkurenčních nabídek produktů. Prodejci jsou 

zaměření na vlastní nabízené produkty a nezaobírají se nabídkou konkurence. Naproti tomu 

nezávislé finanční poradenství nabízí komplexní služby zohledněné s konkurencí a tedy pro 

klienta co možná nejefektivnější. Z tohoto důvodu vznikají především společnosti zabývající 

se nezávislým poradenstvím, jelikož tyto služby jsou pro klienta nejvýhodnější a nabízí 

klientovi širší výběr nabídek a flexibilitu. 

2.2  Historie finančního poradenství 

Finanční poradenství je v České republice relativně mladým odvětvím, avšak ve světě 

má již poměrně dlouhou tradici. 

2.2.1  Historie finančního poradenství ve světě  

Sužování člověka strachem, obavami a nejistotou bylo již od pradávných dob čím dál 

častější a proto se začali lidé zajímat o velice humánní a ušlechtilou myšlenku týkající se 

pojišťovnictví. Dochovaly se zmínky o této činnosti již ze starověku a ty lze považovat za 

předchůdce majetkových a životních pojištění. V roce 2000 př. n. let. začalo vznikat pojištění 

týkající se ztrát plynoucích z obchodů v souvislosti s transportem velbloudů pomocí karavan. 
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Následuje zmínka o průkopnických Féničanech, kteří vymysleli jakési dopravní pojištění lodí 

i nákladů. 

 Nejstarší dochovanou smlouvou je námořní pojistka vydaná notářem v Pise a to roku 

1385. Následovalo založení první požární pojišťovny v Hamburku roku 1676. Roku 1687 

vzniká největší pojišťovací systém Lloyds z kavárny Edvarda Lloyda, což vedlo k založení 

největšího informačního centra o pohybu lidí, zboží, haváriích a jejich pojišťování. Tak 

vzniká největší pojišťovací burza na světě.  

 

2.2.2 Historie finančního poradenství v České republice 

Počátek pojišťovnictví u nás se datuje ke konci 17. století. Tehdy byl písemně doložen 

originální návrh Jana Kryštofa Bořka na zavedení povinného požárního pojištění budov 

v Čechách. K jeho realizace ovšem nedošlo. Až roku 1777 byla zřízena pojišťovna proti 

škodám z ohně. V roce 1827 byla založena první česká pojišťovna – První česká vzájemná 

pojišťovna. Tato pojišťovna začala prvně realizovat požární pojištění nemovitostí, od roku 

1864 i pojištění movitostí a krupobitní pojištění. Roku 1909 přibyla možnost životního 

pojištění a dalších produktů. Pojišťovnictví se stalo velmi významnou součástí rozvoje 

českého finančního sektoru a výrazně přispívalo k prohlubování hospodářské síly a stability 

státu. Jeho úlohou nebylo jenom pojišťovnictví, ale taky podpora rozvoje českého podnikání, 

kultury a dalších oblastí. 

V druhé polovině 19. století se rozpoutalo volné zakládání českých pojišťoven a 

pojišťovacích institucí. I přes válečné období se podařilo uchránit prostředky klientů a začal 

obrovský rozmach československého pojišťovnictví. Roku 1945 došlo k znárodnění všech 

subjektů, což zastavilo přirozený tržní růst. Vznikly dva samostatné subjekty a to Česká státní 

pojišťovna a Slovenská štátna poisťovna. Až roku 1991 dochází k zrušení monopolu a 

pojistný trh se začíná obnovovat a nadále rozvíjet. [14] 

O finančním poradenství, tak jak ho známe teď, se dá hovořit až kolem 90. let 20. 

století. Zde se poprvé setkáváme s dosud neznámým modelem výdělku tzv. Ponziho systém 

financování, jeho podstatou je investování financí za dalším účelem zhodnocení. [1] 

Teprve rokem 1993 se u nás začaly zavádět, podle vzoru západních zemí, právní 

normy regulující finanční trh. Od roku 1997 se dostávají české finanční instituce do rukou 

zahraničních finančních institucí. Funkci dohledu nad finančním trhem dostala Komise pro 

cenné papíry a Ministerstvo financí ČR. Nastává období prosperity a hospodářského růstu. 
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2.3 Makroprostředí finančně poradenských společností 

Hlavní podstatou zkoumání marketingového makroprostředí firem je schopnost 

prosadit se na konkrétním trhu. K analýze marketingového makroprostředí byla zvolena tzv. 

analýza STEP (PEST), kde jsou zahrnuty sociální, kulturní, demografické, technologické, 

ekonomické, legislativní a právní faktory. 

STEP analýza 

S- sociální, kulturní a demografické faktory 

T-technologické faktory 

E-ekonomické faktory 

P-politické a legislativní faktory 

Sociální, kulturní a demografické faktory 

Sociální a kulturní faktory jsou ovlivňovány především tím, jak lidé vnímají sami sebe 

a jaký mají osobitý postoj k finančním institucím. Neměla by se ani opomíjet specifika 

různých kultur a subkultur.   

Demografické faktory patří k nejdůležitějším faktorům z makroprostředí, jelikož se 

týkají přímé orientace na zákazníka. V souvislosti s demografickými faktory by finanční 

instituce měly sledovat populační růst na trhu, vývoj věkové struktury, národnostní skladbu 

obyvatelstva, úroveň vzdělanosti apod. Ovšem nyní jsou nejpodstatnějšími demografickými 

faktory pokles počtu obyvatel a jeho stárnutí. Vybrané demografické faktory jsou 

zaznamenány v tab. 2.1. Jejich podstata je v tom, že pokles počtu obyvatel by v blízké 

budoucnosti mohl velice ovlivnit vývoj finančního trhu a z faktu stárnutí obyvatelstva by se 

dala předpovídat jejich větší orientace na spotřebu než na spoření. Problém stárnutí 

obyvatelstva přinesl s sebou změnu důchodového systému a jeho reformy. Jelikož stávající 

důchodový systém by neunesl nápor zvyšujícího se počtu obyvatel pobírajících důchod a 

klesající počet výdělečně činných obyvatel, objevila se řada možností, jak případnému 

kolapsu zabránit. Každá z těchto případných možností počítá s tím, že lidé si budou již 

v produktivním věku muset důchod zčásti zajistit sami. Ať už se bude jednat o penzijní 

připojištění či jiné zhodnocení prostředků, je zřejmé, že z tohoto pohledu mají finanční trhy 

před sebou skvělou budoucnost. Dalšími důležitými faktory je snižující se počet sňatků a dětí, 

což se může opět projevit na finančních trzích v podobě požadavků na stavební spoření, úvěry 

a hypotéky. 
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Tab. 2.1: Vybrané demografické údaje v ČR v letech 1995 – 2005  

Rok 

Počet 

obyvatel 

(střední 

stav) 

Živě 

narození 

(na 1000 

obyvatel) 

Zemřelí 

(na 1000 

obyvatel) 

Věk dožití (na 1000 

obyvatel) 
Sňatky 

(na 1000 

obyvatel) 

Rozvody 

(na 1000 

obyvatel) Ženy Muži 

1995 10330759 9,3 11,4 76,9 70,0 5,3 3,0 

2005 10234092 10,0 10,5 72,9 79,1 5,1 3,1 

 

Technologické prostředí 

 Velmi významnou roli v technologickém prostředí zaujímají informační technologie, 

pomocí nichž finanční instituce mohou automatizovat některé operace, které se tímto stávají 

pro zákazníka neviditelné, ale z pohledu institucí došlo k zefektivnění a zvýšení produktivity 

práce. Informační technologie přinesly i další výhody, nejen že snižují náklady a rozšiřují 

přístup ke službám, ale poskytují i větší možnosti pro vytváření databází o zákaznících. Další 

výhodou je široká škála komunikačních možností, především v oblasti finančních služeb. 

 Informační technologie mají i negativní stránku a to především v souvislosti 

s elektronickými podvody, které nejsou poslední dobou nic neobvyklého. 

Ekonomické prostředí 

 Nejvýznamnější makroekonomické ukazatele jsou bezpochyby míra hospodářského 

růstu, deficit státního rozpočtu, deficit obchodní bilance, měnové kurzy, reálné mzdy, úroková 

míra a inflace. Finanční instituce by měly znát především strukturu reálných příjmů, kupní 

sílu obyvatelstva, dostupnost úvěrů, vývoj úspor obyvatelstva, činitelé ovlivňující tvorbu 

úspor, kterými jsou hrubý domácí produkt, inflace, důchody, nezaměstnanost a ekonomický a 

psychologický motiv úspor. 

Do značné míry přispívají k zpomalení vývoje ekonomiky vládní reformy, ale i vývoj 

kurzu české koruny v předešlých letech, na který měla velký vliv špatná situace v Spojených 

státech. V současnosti posilující česká koruna spadá mezi nejvíce posilující měny světa.  

Politické a legislativní prostředí 

 Hlavní regulačním orgánem pro oblast nebankovních finančních služeb je 

Ministerstvo financí České republiky. Dohled nad činností všech bank v České republice má 

Česká národní banka, tudíž i nad všemi poskytovateli finančního poradenství. Základním 

zákonem v oblasti pojišťovnictví je zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. a zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí č. 

38/2004 Sb. [20]  

 Poptávku po finančních službách regulují nejenom přímo související legislativní 

úpravy, ale významný vliv mají i sami poskytovatele finančních služeb na trhu. Regulace 
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přichází i ze strany Evropské unie od roku 2004, kdy se Česká republika stala součástí 

Evropské unie. [5] [21] 

 

2.4 Postoj obyvatel České republiky k finančnímu poradenství 

Populace u nás by se z hlediska přístupu k finančnímu poradenství dala rozdělit do 

několika skupin. Jedna z nich a určitě ta s největším zastoupením bude skupina lidí, kteří mají 

negativní přístup k této možnosti zhodnocení svých financí. Tito lidé se často ztotožňují 

s názorem, že si poradí sami nejlépe. Přehled o aktuálním dění na trhu má z této skupiny jen 

velmi malá část populace, toto si ovšem řada lidí neuvědomuje a zaujímá k této možnosti 

pasivní přístup. Další skupina lidé, která se o tyto služby zajímá, není ochotna si za ně 

připlatit. Častým problémem je, že lidé naletí pojistným prodejcům. Ti jim navrhnou za 

určitou provizi co nejefektivnější řešení, nerespektují však požadavky klienta. Velkou roli 

v téhle době hraje i strach z jakýchkoliv smluvních závazků a z nedůvěryhodných lidí. 

Člověk, který se o budoucnost svých peněz moc nezajímá, jen těžko najde pozitivní stránku 

věci na službách finančního poradenství. Poslední a zároveň nejvíce vítanou skupinou 

z hlediska finančně poradenských institucí jsou klienti ochotni si za poradenské služby 

připlatit a tak využívají efektivního zhodnocení svých prostředků. Zastoupení této skupiny je 

nejmenší, možná právě proto, že finanční poradenství ještě zdaleka nemá tak pevné zázemí, 

jaké je v jiných zemích, kde je o tyto služby velký zájem. 

Lidé, kteří zvažují využití této služby, by se měli zaměřit především na výběr 

kvalitního poradce. Vlastnosti, které by dobrý finanční poradce měl mít, budou zmíněny 

v následujícím textu. Dobrý finanční poradce může klientovi ušetřit práci a čas s porovnáním 

služeb konkurence, avšak přesto platí pravidlo „důvěřuj, ale prověřuj“. [17] 

 

2.5 Charakteristika finančního poradce 

  Základním pravidlem finančního poradce jsou rady k efektivnímu využívání 

finančních prostředků. Ať už se jedná o závislého či nezávislého finančního poradce, měl by 

být objektivní a nezaujatý. Lepší je dle logické úvahy zvolit nezávislého poradce, jelikož není 

vázán k žádné konkrétní instituci, a tudíž se nesnaží prosadit řešení, které by přineslo větší 

úspěch jemu samému, měl by být objektivnější a tedy poradit lépe. Vzhledem k tomu, že 

v legislativě našeho státu není žádná zákonná úprava, kde přesně končí a začíná finanční 

poradenství, je velmi obtížné, avšak ne zcela nemožné, najít zkušeného odborníka. Důvodem 

toho, že se často můžeme setkat s lidmi, kteří teprve sbírají zkušenosti a znalosti na finančním 
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trhu je to, že mnoho zavedených společností slibuje svým potencionálním poradcům 

odbornost již po absolvování několika zaškolení. Nováčci v oboru musejí složit jen zkoušku u 

ČNB, která není nijak obtížná, jde o naučení se 300 otázek, ze kterých se náhodně vybere 50 a 

to s pouze jednou správnou odpovědí, což jsou ony nízké bariéry při vstupu do odvětví. 

Dalším dílčím problémem je často nízká morální odpovědnost. Finanční poradci často 

přicházejí s různými triky jak získat nové klienty. Mezi aktuální triky poradců patří, že životní 

pojištění bude povinné, že mají lepší, výhodnější, modernější a levnější produkt, bagatelizace 

rizika, nadměrné obchodování a nesmyslné navýšení cílové částky. [18] 

Všechna tato negativní fakta se dá obejít díky informacím nebo doporučením 

známých, kteří již mají s finančním poradenstvím větší zkušenosti. [12] 

 

2.6 Poradenské společnosti v České republice 

Mezi největší společnosti nabízející služby na trhu finančního poradenství u nás patří 

OVB Allfinanz, AWD, Partners for life planning, Fincentrum, Kapitol, Broker Consulting, 

Provident, Ernst&Young, KPMG, ZFP Akademia, ST Consult, Profiinvestor, Fincentrum a 

další. Představme se tři největší společnosti zabývající se finančním poradenstvím u nás.  Na 

obr. 2.2 jsou znázorněny podíly zastoupení finančně-poradenských společností v České 

republice. 

Obr. 2.2: Podíly finančně poradenských společností na trhu v roce 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVB Allfinanz 

Společnost OVB je v Evropě uznávanou společností zabývající se finančním 

poradenstvím. Na evropském trhu se snaží prosadit již od roku 1970, kdy byla založena 

v Kolíně nad Rýnem. Počáteční myšlenkou bylo poskytovat klientům individuální a 

zasvěcené majetkové i finanční poradenství.
 
Je bohatě zastoupena ve 14 evropských zemích, 

kde má více než 2,8 milionů privátních i korporatních klientů. Filozofií společnosti OVB je 
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zbavit klienta strachu, vybudovat důvěru a nabídnout jistotu, kompetenci a kvalitu. Společnost 

je zastoupena na českém trhu od roku 1993 a zároveň skoro dvacet let společnost OVB 

zaujímá vedoucí pozici na trhu díky silnému zázemí a know-how německé mateřské firmy 

OVB Holding AG.  Roku 2007 dochází k odtržení společnosti Partners, která byla doposud 

součástí OVB. [15] [19] 

Výzkum společnosti IPSOS Tambor z roku 2011 byl zaměřen na spokojenost klientů 

s finančním poradenstvím ve spolupráci se společností OVB, výsledkem bylo zjištění vysoké 

úrovně spokojenosti. V tab. 2.3 je znázorněn vzestup celkových výnosů o 10%, zvýšení počtu 

klientů o 45% a nových poradců o 37%. Podle tiskové zprávy společnosti OVB růst 

celkových výnosů pokračoval i v roce 2011 na 1,6 miliardy korun. [15] 

 

Tab. 2.3: Výsledky společnosti OVB Allfinanz za rok 2009-2010 

Základní výsledky společnosti OVB Allfinanz, a.s. 

 2009 2010 % 

Celkové výnosy 894 251 436 989 933 765 10 

z toho provizní 866 405 044 965 027 977 10 

Počet klientů (tis.) 51 217 93 156 45 

Počet klientů 

k 31.12. 
862 871 956 027 10 

Počet nových 

poradců 
3 499 5 535 37 

 

Zajímavý je také pohled na to, které finanční produkty Češi nejčastěji vyhledávají a o 

které byl v roce 2010 největší zájem. Zájem o konkrétní produkty je zaznamenán v obr. 2.4. 

 

            Obr. 2.4: Podíly produktových oblastí společnosti OVB v počtu smluv v roce 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto grafu je zřejmé zastoupení jednotlivých produktových oblasti společnosti 

OVB Allfinanz podle počtu smluv za rok 2010. 
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AWD 

Jedna z dalších významných firem je bezpochyby společnost AWD, která byla 

založena roku 1988 v Hannoveru. Dnes již působí v osmi zemích Evropy, jedničkou na trhu je 

v Německu a Švýcarsku, na čele trhu v Rakousku a nyní číslem dvě ve Velké Británii. Až 

v roce 2005 vstoupila na český trh. V dnešní době se stará o 2 miliony zákazníků, kterým se 

snaží radit ve všech otázkách soukromých investic a plánování vlastního zaopatření v penzi. 

Zaměstnává 6000 finančních poradců. Ve vzdělávání kvalifikovaných finančních poradců jim 

slouží vnitropodnikový vzdělávací systém. Veřejným tajemstvím je, že AWD vznikla rovněž 

jak společnost Partners odtržením od společnosti OVB Allfinanz. 

Spolupráce se společností AWD slibuje svým klientům až 10 % snížení výdajů. 

Mnoho společností zabývajících se finančním poradenstvím razí heslo poradenství jinak, 

AWD přímo sděluje, kolik můžete ušetřit. Rozsáhlý průzkum časopisu Osobní finance na 

roku 2008, ale i průzkum MF DNES prokázal, že nejkvalitnější finanční poradenství v České 

republice poskytuje společnost AWD Česká republika. 

Společnost AWD uvádí tyto důvody, proč si zvolit právě jejich společnost pro finanční 

poradenství. Mezi jeden z prvních důvodů je jejich významné umístění na několika trzích 

v Evropě. Dalším důvodem je velký počet kvalifikovaných poradců a jejich široké obchodní 

zastoupení po celé Evropě. Dále zmiňují jejich nejvyšší standard vzdělávání založený na 

know how mateřské společnosti AWD Holding. Jako přínos taky uvádějí spolupráci s VŠE 

v Praze, ESF MU v Brně a VŠFS v Praze. [10] 

 

Partners 

Jde o ryze českou společnost zabývající taktéž nezávislým finančním poradenstvím. 

Vznikla roku 2007, odloučením od společnosti OVB, které byla do té doby součástí. Nyní má 

2400 finančních poradců. Heslem Partners je Finanční poradenství jinak. Vzhledem k tomu, 

že jde o velmi mladou společnost, tak i přesto je významnou finančně poradenskou 

společností na českém trhu s více jak miliardovým ročním obratem. Za tak krátkou dobu 

získala již 200 tis. klientů. Disponují řadou výhod a to například nízkonákladovými produkty 

nebo také kvalitními bankovními produkty a službami plynoucími výhradně ze spolupráce 

s Partners. Partners je hlavním sponzorem pořadu Krotitelé dluhů, který je vysílán na České 

televizi nebo publikován na internetových stránkách České televize. [11] V říjnu roku 2011 

začala společnost Partners vysílat vlastní webovou televizi, která je momentálně přístupná jen 

poradcům společnosti, ale do budoucna se plánuje rozšíření i na klientelu. 
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Asociace finančně poradenských společností AFIZ a USF vydaly společnou statistiku 

týkající se výsledků svých členů za druhé pololetí roku 2009 a z nich vyplývá, že společnost 

Partners  ovládla pětinu trhu a tím se stala největší finančně poradenskou společností v České 

republice. V následující tab. 2.5 jsou znázorněny podíly Partners na celkových výsledcích 

finančně-poradenského trhu ve druhém pololetí roku 2009, jak jej vydaly profesní asociace 

AFIZ a USF. [14] 

 

Tab. 2.5: Srovnání podílů produktových oblastí společnosti Partners a celého 

poradenského trhu v roce 2009 

Produkt Partners Poradenský trh Podíl Partners 

Investice do fondů 

-objem 
527 365 902 Kč 1 739 383 235 Kč 30,32% 

Hypoteční úvěry 2 789 071 273 Kč 7 963 902 000 Kč 35,02% 

Životní pojištění 269 730 448 Kč 1 509 335 000 Kč 17,87% 

Neživotní pojištění 50 744 582 Kč 436 618 000 Kč 11,62% 

Penzijní 

připojištění - 

počet smluv 

7 073 63 163 11,20% 

Stavební spoření - 

počet smluv 
4 015 31 921 12,58% 

Partners od svého založení dosáhli vynikajících výsledků. Ovšem i tiskové zprávy je 

nutno brát se značnou rezervou. Je pravdou, že Partners podle zveřejněných statistik přesáhli 

30 % podílu na produkci USF a AFIZ v oblasti hypoték a investic do fondů. Bohužel, AFIZ 

ani USF netvoří celý relevantní trh a tak nelze podíl produkce Partners brát jako čísla podílu 

na trhu. Společnost OVB rozhodně také patří mezi nejvýznamnější hráče, ale jejich výsledky 

nejsou k dispozici, jelikož nejsou členy USF ani AFIZ. 

 

2.7 Nabídka služeb poradenských společností 

Nabízené produkty jsou velice rozmanité nabídky od zprostředkování stavebního 

spoření, pojištění, kapitálových vkladů až po hypoteční úvěry. 

Financování bydlení 
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V této oblasti se nejčastěji můžete setkat s poskytnutím služeb stavebního spoření, 

úvěrů ze stavebního spoření, překlenovacích úvěrů, hypotečních úvěrů a krytí rizik.  

Finanční strategie 

Orientovat se ve všech produktech, které finanční trh nabízí, není vůbec lehké. Poradci 

slibují vytvoření individuální strategie. Hlavní podstatou je optimalizace rodinných výdajů, 

vhodný výběr finančních produktů pro každého klienta, řešení finančních rizik, spořící 

programy a také nastavení priorit a cílů.  

Zabezpečení na stáří 

Spoléhat na to, že se nás ve stáří někdo ujme a postará se o nás, není pro nikoho 

příjemnou záležitostí. Lidé se snaží být samostatní nejen v produktivním věku, ale i ve stáří. 

Řešení tohoto problému vidí finanční společnosti v produktech penzijního připojištění, 

důchodovém pojištění nebo v důchodovém spoření. 

Pro mladé a malé 

Každý rodič si láme hlavu s tím, jak se o své potomky co nejlépe postarat nejenom 

v současnosti, ale hlavně do budoucnosti, aby start do života byl pro ně co nejsnadnější. 

Společnosti vidí časté východisko v produktech, jako jsou spořicí účty, stavební spoření, 

úrazové pojištění, kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění. 

Zajištění budoucnosti 

Oblast zajištění budoucnosti se týká především nepředvídatelných okolností, které se 

každému mohou přihodit. Připravit se na ně nám pomůžou produkty, jako jsou životní 

pojištění a neživotní pojištění. 

Kapitálové vklady a investice 

Finanční trh v dnešní době nabízí nepřeberné množství možností jak investovat nebo 

spořit na dlouhodobých spořících programech. Příkladem jsou termínované vklady, přímé a 

nepřímé investice a spořicí účty. [15] 
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3 Teoretická východiska marketingu služeb 

Znakem této doby je nebývalý rozvoj všech druhů služeb, ovšem podstatou, kterou se 

tato práce zabývá, je oblast finančních služeb. Pokrok v rozvoji služeb je často přisuzován 

tomu, že lidé mají více peněz a volného času, který se snaží co nejefektivněji využít. 

Očekávání a nároky zákazníků jsou s rozvojem služeb čím dál tím větší, což přináší obtíže při 

prosazování firem na konkrétním trhu. Toto je jeden z hlavních důvodů krachu mnoha 

začínajících firem, které nejsou na tak bohatou konkurenci připraveni a nedokážou obstát 

v tak těsném konkurenčním prostředí. Již zaběhlé firmy se stabilním postavením si mohou 

dovolit větší změny a také nést případné větší riziko při prosazování produktů a služeb 

pomocí marketingových nástrojů, což je pro začínající firmy většinou nemožné, nebo 

případně to vede k jejich zániku.  

Ve všech sektorech služeb je obrovská konkurence, firmy se snaží diferencovat své 

produkty doplňkovými službami, aby docílily získání nových zákazníků a taky trvalejších 

vztahů s těmi stávajícími. Také se snaží přizpůsobit co nejširšímu rozsahu cílových skupin 

individuálními přístupy, aby zákazník pocítil co nejlepší servis. 

 

3.1 Počátky služeb 

V minulosti se význam služeb pro národní hospodářství velmi podceňoval. Tento 

přístup ke službám měl již hluboké kořeny, pocházel od Adama Smítne, který v r. 1776 

popsal služby jako statky, které neprodukují žádnu hodnotu. Stejné stanovisko ke službám 

měl i Karel Marx, který rozděloval ekonomické sektory na produktivní a neproduktivní. Toto 

pojetí v praxi převzala centrálně plánovaná ekonomika. Výsledkem toho všeho bylo 

podceňování celého sektoru, a to vyústilo v zaostalý vývoj o několik desítek let oproti vývoji 

běžnému v západních ekonomikách. K zásadnímu rozvoji došlo až během transformace 

počátkem 90. let. Vývoj se pochopitelně v druhé polovině 90. let zmírnil, jednak v důsledku 

určitého nasycení a jednak v důsledku transformačních chyb, které s sebou přinesly pokles 

kupní síly obyvatelstva.  

V současné době nejlépe vystihuje podstatu služeb definice amerických autorů Kotlera 

Armstronga. 

„Služba je jakákoliv aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je 

v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena 

s fyzickým výrobkem.“ [3, str.710] 
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3.2 Rozdělení nabídky služeb podle Kotlera  

Významnou osobností marketingu je Philip Kotler, který je autorem mnoha 

bibliografií, a jeho knihy jsou často přirovnávány k biblím marketingu.  Rozděluje nabídku 

služeb na [3]: 

 Čistě hmotné zboží – s výrobkem nejsou spojeny žádné služby.  

 Hmotné zboží doprovázené jednou či více službami – jedná se o prodej technologicky 

pokročilých výrobků, jako jsou počítače a osobní vozy, kde často závisí na kvalitě a 

dostupnosti souvisejících služeb. 

 Hybridní nabídka – skládá se stejnou měrou ze zboží i služeb. Mnoho poskytovatelů 

služeb dodává se základními službami i fyzický výrobek 

 Služba doprovázená drobným zbožím – je tvořena hlavní službou, doprovodnými 

službami a podpůrným zbožím.  

 Čistá služba – jde čistě jen o službu a její součástí není žáden hmatatelný produkt. 

Čistou službou je i poskytování finančního poradenství. 

 

3.3 Podstata a vlastnosti finančních služeb 

Hlavní podstatu finančních služeb vystihuje základní definice finančních služeb, na 

kterou budou dále navazovat vlastnosti nejenom finančních služeb, ale služeb obecně.  

 „Finanční služba je jakákoliv činnost nebo výhoda spojená s financemi, kterou jedna 

strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není 

vlastnictví.“ [5, str.11] 

Nehmotnost 

Jedná se o nejcharakterističtější vlastnost služeb, od které se odvíjejí další vlastnosti. 

Největší problém nastává, kdy se jedná o čistou službu, která se nedá zhmotnit žádným 

fyzickým smyslem. Nelze si ji před koupí prohlédnout a jen v ojedinělých případech ji lze 

vyzkoušet. Důležité prvky, které ukazují na kvalitu služby jako je například spolehlivost, 

důvěryhodnost, jistota, osobní přístup poskytovatele apod., lze ověřit až při samotném nákupu 

a spotřebě služby. Proto si v důsledku sílící konkurence v posledních desetiletích nelze 

představit účinný marketing produktů bez doprovodných služeb, pomocí kterých se snaží 

odlišit od konkurence a budovat trvalejší vztahy s klienty.  

Neoddělitelnost  

Producent služby a zákazník se musí v daný okamžik a na daném místě setkat, aby 

výhoda plynoucí z poskytnutí služby mohla být realizována. Producenta lze v některých 
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případech nahradit strojem například bankomatem, ale i v těchto případech dochází 

k spolupráci zákazníka-producenta.  

Heterogenita (variabilita) 

Tato vlastnost se týká především různé kvality poskytovaných služeb. Otázkou je, jak 

klientovi zajistit určitý standart kvality služby. Součástí služby jsou přítomní lidé, zákazníci a 

poskytovatelé služby, jejich chování nelze vždy předpovídat. V chování a vystupování je 

velice problematické zachovat dané normy. Tudíž se může stát, že poskytnutí téže finanční 

služby, a dokonce v identické firmě, se může lišit. Variabilita finančních služeb může být 

interpretována dvojím způsobem: každý zákazník má odlišné potřeby, nebo odlišnosti 

poskytovaných služeb vycházejí z přístupu a povahových vlastností poskytovatele služby, z 

aktuální interakce mezi poskytovatelem a příjemcem služby a z aktuálních vnějších okolností. 

Zničitelnost 

Z nehmotnosti služeb vyplývá, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat 

nebo vracet. Daným okamžikem jsou tedy ztracené, zničené. Důsledkem je tudíž snaha sladit 

nabídku s poptávkou, což znamená vyrovnat kapacitu producentů s požadavky zákazníků. To 

vede k významné flexibilitě cen služeb. 

Nemožnost vlastnictví  

Nemožnost vlastnit službu přímo souvisí s vlastností nehmotnosti a zničitelnosti. Při 

nákupu zboží přechází právo vlastnictví na kupujícího, ovšem při poskytování služby 

nezískává zákazník směnou za své peníze žádné vlastnictví. Kupuje se pouze právo na 

poskytnutí služby. 

 

Ve srovnání klasického marketingu služeb a marketingu finančních služeb, lze rozšířit 

vlastnosti finančních služeb o další vlastnosti, které vycházejí ze specifik finančního trhu. 

 

Zodpovědnost 

Problém zde souvisí s obtížným porozuměním všem formálním náležitostem, které se 

bezprostředně týkají finanční služby, proto je zákazník často nucen věřit důvěryhodnosti 

poskytovatele služby. Zároveň musí mít zodpovědnost plynoucí ze vztahu poskytovatele 

finanční služby se zákazníkem a jeho finančními prostředky, se kterými instituce nakládá.  

Odložená spotřeba 

Při koupi velké části finančních služeb se vzdáváme realizace současné spotřeby ve 

prospěch budoucí spotřeby, avšak může se stát, že případná budoucí spotřeba vůbec 
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nevznikne. S touhle vlastností se můžeme především setkat u produktů charakteru stavebního 

spoření, penzijního připojištění, investičních fondů apod. 

Dlouhodobost  

Tato vlastnost pojednává o trvalejším vzájemném vztahu mezi poskytovatelem a 

příjemcem finanční služby. Většina finančních produktů spadá do kategorie dlouhodobé 

spotřeby, tedy se nejedná o jednorázovou záležitost, ale dochází k budování relačních vztahů, 

což přináší řadu příležitostí pro poskytovatele především v podobě křížového prodeje. [5] 

 

3.4 Marketingový mix finančních služeb 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, pomocí kterých se finančně-

poradenské společnosti snaží utvářet vlastnosti služeb podle požadavků zákazníků. Manageři 

společnosti zabývající marketingovým mixem a taky poradci samotní mohou jednotlivé prvky 

marketingového mixu kombinovat v různé intenzitě a různém pořadí. Cíl je ale stále stejný a 

to uspokojit potřeby zákazníka a přinést organizaci co největší zisk. 

Původně byl marketingový mix tvořen 4 prvky, často označovanými jako 4P, které 

vycházejí z anglických výrazů a to produkt (product), cena (price), marketingová komunikace 

(promotion) a distribuce (place). Časem se ukázalo, že tato koncepce 4P k vytváření účinného 

marketingového plánu nestačí. Hlavní příčinou byly vlastnosti služeb, které již byly zmíněny, 

a proto došlo k rozšíření prvků marketingového mixu o další tři prvky, kterými byly 

materiální prostředí (physical evidence), lidé (people) a procesy (processes). [6] 

Produkt 

Pod pojmem produkt si můžeme představit vše, co organizace nabízí spotřebiteli 

k uspokojení jeho hmotných či nehmotných potřeb. U čistých služeb, které finanční 

poradenství převážně nabízí, popisujeme produkt jako konkrétní proces často bez jakýchkoliv 

hmotných výsledků. Podstatným rysem charakteristickým pro službu je její kvalita. 

Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, životního cyklu, image značky a sortimentu 

produktů. [6] 

Cena 

Vzhledem k nehmotnému charakteru služeb je cena často měřítkem kvality dané 

služby. Cena za služby finančního poradenství se odvíjí podle způsobu zajištění služby. Ve 

většině případů se cena za službu odvíjí od získané provize. Neoddělitelnost služby od 

poskytovatele je dalším důležitým faktorem při tvorbě ceny. [6] 

Marketingová komunikace 
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Marketingová komunikace je soubor nástrojů a podpůrných činností, které firmy 

používají k reklamě, podpoře prodeje a přesvědčivé komunikaci se zákazníkem a jeho okolím, 

jež vede k rozhodnutí o případném zájmu o danou služby. [8] 

Distribuce 

Při rozhodování o distribuci jde převážně o usnadnění přístupu k službě zákazníkovi. 

Nejedná se jen o konkrétní místo prodeje, ale taktéž o volbu distribučních cest produktu od 

poskytovatele k zákazníkovi. Společnosti zabývající se finančním poradenstvím mají ve 

většině případů kontaktní místa, ale mnohem častější způsob distribuce je individuální 

konzultace podle domluvy s klientem. 

Materiální prostředí 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže posoudit kvalitu služby, 

dokud se nestane spotřebitelem této služby, což zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální 

prostředí je svým způsobem důkazem o vlastnostech služby. Hlavní úlohou producentů služby 

je snaha o zhmotnění služby. [6] 

Patří sem celá řada činností spjatých s vytvořením firemní značky, barvy, 

interiérového stylu, designu atd. Společnosti se zajímají o tvorbu svého image a rovněž mají 

zájem o to, aby byla jejich přítomnost zřejmá. Vytvářejí tedy symboly pro identifikaci svých 

služeb a sebe samých pro diferenciaci na trhu. [8] 

Lidé 

Sehrávají zde velmi důležitou roli, jelikož při poskytování finančně-poradenských 

služeb dochází k značné míře ke kontaktu zákazníka s poskytovatelem. Poradci mají přímý 

vliv na kvalitu služby. Stejně tak ovlivňuje kvalitu služby i samotný zákazník, jelikož i on 

přichází do kontaktu, a je velice důležitý pohled z obou stran při vytváření dobrých vztahů. 

Organizace by se měla zaměřovat na výběr, motivaci a vzdělávání zaměstnanců. Ovšem i 

pravidla chování zákazníků by měla mít určitý rámec. [6] 

Procesy 

Procesy znázorňují souhrn jednotlivých postupů a činností, se kterými by se měli 

pracovníci ztotožňovat, a které musejí respektovat a dodržovat. [8] 

 

Podle některých marketingových odborníků se klasický přístup „7P“ dívá na trh 

z pohledu finanční instituce nikoliv z pohledu klienta. Proto se pro lepší pochopení 

zákaznických potřeb doporučuje používat model „4C“, který zahrnuje čtyři prvky a to 

hodnotu pro zákazníka, náklady pro zákazníka, pohodlí, příjemnost a komunikaci. [5] 
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3.4.1 Produkt ve finančních službách 

Produkt je první proměnnu, která je formulována v marketingovém mixu finančních 

služeb.  Setkáme-li se s dvěma finančními institucemi nabízejícími stejný produkt, 

rozhodujícím prvkem pro klienta bude některá ze zbývajících proměnných marketingového 

mixu – cena, distribuce, marketingová komunikace, lidé, materiální prostředí a procesy. 

Finanční produkt je tedy služba nebo balíček služeb poskytovaný klientovi finanční 

institucí na konkrétním trhu. Finančním produktem se nechápe jen hlavní postata nákupu 

produktu, ale komplexní nabídka produktů, která daný produkt doprovází. [5] 

 

„Finanční produkt lze charakterizovat dle následujících kritérií [5, str.48]: 

 stanovení účelu produktu – financování, spoření, úvěrování, pojištění, apod. 

 finanční parametry produktu – způsob výpovědi, výše úroků, způsob splátek, apod. 

 kritéria kvality produktu – rychlost, spolehlivost, bezpečnost, apod.“ 

 

Klasifikace finančních produktů 

Finanční produkty lze klasifikovat z mnoha hledisek. Klasifikaci na klíčový a periferní 

prvek a dle 4 úrovní finančního produktu. 

 

Klíčový a periferní finanční produkt 

Klíčový produkt neboli základní je hlavní podstatou příčiny koupě dané služby, 

zatímco periferní produkt jinak taky doplňkový je nabízen v rámci základní služby a přidává 

k ní určitou hodnotu. Základní produkt je například spoření, pojištění, transfer peněz, 

bezpečnost aktiv, získání úvěrů apod. Doplňkovou službou pro klienta může být například 

informování o aktuálním stavu účtu, informování o změnách úrokových sazeb, poradenská 

činnost, nabídka bezplatných operací, apod. Paleta nabízených doplňkových produktů je často 

nazývána jako balíček produktů. 

U doplňkových produktů je možné se setkat s tzv. křížovým prodejem. Jedná se o 

obchodní strategii, kdy se prodávající snaží zákazníkovi prodat více produktů najednou. 

Křížový prodej obvykle funguje tak, že kombinace více produktů do jednoho balíčku 

představuje úsporu transakčních a distribučních nákladů a klientům lze tedy nabídnout nižší 

poplatek, než kdyby si zahrnuté produkty v balíčku pořídil zvlášť. 
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Klasifikace dle 4 úrovní finančního produktu 

Toto členění spočívá ve stupních specializovanosti: 

 všeobecný produkt – základní a velmi jednoduchý druh produktu, který nevyžaduje 

speciální podmínky poskytování, ani speciálně školený personál, 

 očekávaný produkt – klient očekává od produktu danou kvalitu a vlastnosti, 

 něco málo navíc (rozšířený) produkt – produkt by měl obsahovat něco víc než jen 

očekávaný produkt. Jedná se o malou pozornost k produktu či určitý bonus, který 

klient neočekával. 

 potencionální produkt – všechno nové, co může být pro klienta atraktivní. Zahrnuje 

všechny možné přidané vlastnosti a změny produktu, které přinášejí klientovi další 

užitek. 

 

Spojením výše uvedených úrovní produktu vzniká úplný marketingový produkt. 

Konkurenční boj probíhá nejčastěji na úrovni rozšířeného produktu, neboť dokonalá funkce 

základního a očekávaného finančního produktu je dnes samozřejmostí. [5] 

 

3.4.2 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace zahrnuje komerční i nekomerční komunikaci, jejichž 

hlavním cílem je podpora marketingové strategie firmy. Jde o řízený proces, jeho hlavním 

úkolem je informovat, přesvědčovat nebo ovlivňovat co nejrůznější cílové skupiny a vést s 

nimi dialog. Cílem marketingové komunikace je dostat do podvědomí spotřebitelů značku a 

dotvářet její image. Přispívá tím k hodnotě značky, je „hlasem“ značky. 

Zákazníci nerozlišují jednotlivé marketingové nástroje, pomocí kterých se k nim 

informace dostaly. Vnímají je, a dokonce aniž by někdy chtěli, různé podněty týkající se dané 

značky, produktu či firmy dále ukládají do paměti. Každý případný kontakt, ať už se jedná o 

značku, firmu či produkt, vyvolá určitý obraz v člověku, který si on sám vytváří. Z toho 

vyplývá, že podnik by měl navenek disponovat shodným, konzistentním sdělením. Podstatné 

je tedy sladění a harmonizace všech složek marketingového mixu. Pokud dochází 

k vzájemnému propojení nástrojů, které se navzájem doplňují, dochází v mysli člověka 

k jednotnému a ucelenému obrazu. [4] 
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Pečlivě koncipovaný komunikační mix 

   Obr. 3.1: Koncipovaný komunikační mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Obecným cílem marketingové komunikace je [7, str.183]: 

 poskytovat informace, 

 zvýraznit objektivně existující vlastnosti produktu, firmy a odlišit je od konkurenčních, 

 zdůraznit užitek a hodnotu výrobku, 

 přesvědčit zákazníky o přijetí produktu, 

 zvýšit poptávku, 

 stabilizovat obrat, 

 upevňovat dlouhodobě trvalé vztahy se zákazníky a veřejností.“ 

 

„Marketingová komunikace by se neměla soustředit na řešení krátkodobých cílů, jako 

jsou okamžité zvýšení povědomí o značce, změna spotřebitelských preferencí apod. Smyslem 

marketingové komunikace by mělo být řízení dlouhodobých vztahů se zákazníky během 

předprodejního, prodejního a spotřebního stádia včetně období po spotřebě.“ [7, str.183] 

 

„Tradiční pojetí marketingového komunikačního mixu vychází z 5 hlavních prvků [5, str.114]: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 osobní prodej, 

 vztahy s veřejností, 

 přímý marketing.“ 
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Reklama 

„Reklama neboli „pravda vhodně řečena“ je jev zahrnující v myslích lidí kdeco.“ [5, 

str.115] Reklama je jakýsi firemní štít nebo interaktivní kampaň zaměřená na média s pečlivě 

propočítanou testovou odezvou. Hlavním úkolem reklamy je být lidem na očích, nevybíráme 

si ji, oslovuje nás zadarmo a dokonce se můžeme setkat s případy, kdy reklamu nelze 

odmítnout. Úlohou reklamy z marketingového hlediska je prezentace produktu v zajímavé 

formě s využitím všech prvků, působících na smysly člověka. 

Reklama využívá řadu tradičních i netradičních komunikačních médií. Mezi základní 

patří televize, internet, rozhlas, tisk, venkovní média, média na veřejném zastřešeném 

prostranství, kino, ambientní média a mobilní telefony. 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje využívá krátkodobých ovšem účinných podnětů a pozornosti 

zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje, odbytu. Zaměřuje se jednak na zákazníka a to 

v podobě vyzkoušení zdarma, cenových slev a soutěží, věrnostních programů, zvýhodněných 

cen při nákupu balíčku produktů, zážitků, dárků a dalších bonusů. Zaměření se také týká 

obchodních organizací a samotného obchodního personálu. 

Podpora prodeje obsahuje soubor různých motivačních nástrojů převážně 

krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů 

konkrétních produktů zákazníky nebo obchodníky. 

Osobní prodej 

Osobní prodej je účinný nástroj marketingové komunikace především v situacích, kdy 

chceme měnit preference, stereotypy a zvyklosti spotřebitelů. Díky vlastnosti bezprostředního 

osobního jednání je schopen účinněji než reklama a další nástroje komunikačního mixu 

reagovat na individuální požadavky a reakce klientů. Často dochází k přesvědčování o 

přednostech právě oné nabídky produktů. Nevýhodou je omezený rozsah působení osobního 

prodeje oproti již výše zmíněné reklamě a taky vysoká nákladovost. 

Vztahy s veřejností 

Vztahy s veřejností, často taky označováno jako PR neboli public relations. Jeho 

hlavní úlohou je udržovat kontakty a vytvářet dobré jméno firmy ve všech částech veřejnosti. 

Původně byl tento nástroj především pozicí tiskového mluvčího, jehož hlavní činností bylo 

překonávání rozdílů mezi názory firmy a médií. Tato funkce je velice komplexní a 

sofistikovaná, a proto se nyní můžeme setkat s tím, že ve většině firem je funkce vztahů 

s veřejností podřízená generálnímu řediteli. 
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Mezi základní úkoly PR patří vztahy s médií, řešení problémů spojených s krizovým 

managementem, vytváření materiálů a fotografií pro tisk, hodnocení vlivu médií a článků 

v médiích o finanční organizaci apod. 

Přímý marketing 

Dřivé byl přímý marketing označován direct marketing a byl spojován s distribucí, 

protože byl nejčastěji využíván v podobě zásilkového prodeje. Nyní jsou hlavními úkoly 

přímého marketingu budování dlouhodobých vztahů a zvyšování loajality zákazníků. Lze ho 

taky považovat jako personalizovaný marketing celoživotní hodnoty. Mezi charakteristické 

vlastnosti patří měřitelnost, dlouhodobost a vzájemnost. [5] 

 

3.4.3 Lidský faktor ve finančních službách 

V této práci je lidskému faktoru věnováno dosti pozornosti, jelikož hraje velkou roli 

při poskytování služeb finančního poradenství. 

Snažíme-li se vymezit význam lidských zdrojů v oblasti finančního marketingu, je 

výstižné použít výrok Richarda Dowa: „4L“, což znamená, že marketing finančních služeb 

tvoří: „Lidé, lidé, lidé a lidé“. Jako silnou konkurenční výhodu můžeme považovat vhodné 

uplatnění metod řízení lidských zdrojů, tj. výběr, školení, motivace a stabilizace lepších, 

kvalitnějších zaměstnanců než má konkurence. Lépe školený personál jako komparativní 

výhoda instituce se podle Kotlera vyznačuje vlastnostmi, jako jsou kvalifikace, zdvořilost, 

důvěryhodnost, komunikativnost a vnímavost. Zařazení onoho prvku do marketingového 

mixu finančních služeb logicky vyplývá z vlastnosti služeb a to neoddělitelnosti produkce od 

zákazníka.  

 

Definice lidského faktoru v oblasti finančních služeb 

Účast lidí na nabídce finančních služeb má tři hlavní podoby a to jsou vyžadující účast 

zaměstnanců, zapojení zákazníka a tzv. ústní reklamu.  

Forma vyžadující účast zaměstnance se dá dále rozdělit na přímou účast, kdy je 

zaměstnanec v přímém kontaktu se zákazníkem a nepřímou, kde se buď jedná o management, 

který má důležitý vliv na strategii vývoje produktu, plány marketingového mixu a mnoho 

dalších, ale můžeme zde zařadit i zaměstnance správy počítačové sítě, personálního oddělení, 

atd.  

Další forma pojednávala o rozsahu zapojení zákazníka. Mnohé služby vyžadují aktivní 

přístup od zákazníka, který se tímto stává spoluproducentem služby. Účast klienta je u 

některých finančních služeb nutná, ať už se jedná o informace nebo o výběr podoby produktu. 
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Zákazníci proto plní ve finančních službách tři důležité role, a to jsou role spoluproducenta, 

role uživatele finanční služby a role nositele informací.  

Zákazníci a jejich rodiny, přátelé a známí jsou součástí referenčního trhu, který tvoří 

spolu s ostatními trhy marketing vztahů. Podílí se tedy tzv. ústní reklamou na vytváření image 

produktu i celé organizace, která danou službu poskytuje. Tato úloha zákazníku je velice 

důležitá, hlavně jedná-li se o prodeje finančních produktů, kde jedním z hlavní faktorů 

ovlivňujících názory zákazníků je důvěryhodnost organizace a vědomí o kvalitě služeb. [5] 

 

Kategorizace zaměstnanců ve finančních službách 

Jednou z kategorií zaměstnanců je tzv. interní marketing, který popisuje aplikaci 

marketingových technik ve vztahu k zaměstnancům organizace. Cílem interního marketingu 

je získat a udržet si co nejlepší zaměstnance a motivovat je k co nejlepším výkonům.   

Kromě respektování lidského zdroje jakožto jednoho prvku marketingového mixu si 

musíme dále uvědomit rozdílné role zaměstnanců, ve kterých ovlivňují jak marketingové 

činnosti, tak styk se zákazníkem. V následujícím textu jsou tři základní kategorizační témata. 

[5] 

 

„Kategorizace zaměstnanců dle zodpovědnosti a rozsahu kompetencí[5, str.138]: 

 vrchní řídící úroveň – top management, centrála, 

 střední řídící úroveň – ředitelé poboček, 

 nižší řídící úroveň – vedoucí oddělení, 

 operativní úroveň – zaměstnanci.“ 

 

„Podle zapojení zaměstnanců do procesu prodeje[5, str.139]: 

 bezprostřední – osoby, jejichž hlavním úkolem je iniciovat a udržovat vztahy se 

současnými klienty a potencionálními klienty. 

 zprostředkovatelé – zaměstnanci, jejichž funkcí je podpora zaměstnanců, procesu 

prodeje se nepřímo účastní.“ 

 

„Podle frekvence styku s klientem a účasti na běžných marketingových činnostech[5, str.139]: 

Na základě kombinace těchto dvou faktorů je znázorněno následující kategorizační 

schéma zaměstnanců finanční instituce viz tabulka níže.“ 
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Obr. 3.2: Schéma kategorizace zaměstnanců finančních institucí 
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 kontaktní pracovníci – jsou v častém nebo pravidelném kontaktu se zákazníky a 

významně se podílejí na marketingových činnostech. 

 obsluhující pracovníci – nepodílejí se přímo na marketingových aktivitách, ale jsou 

v častém kontaktu se zákazníkem. 

 koncepční pracovníci – ovlivňují marketingový mix, ale d kontaktu se zákazníkem 

přicházejí jen zřídka.  

 podpůrní pracovníci – zajišťují všechny podpůrné funkce, tito zaměstnanci nemají 

pravidelný kontakt se zákazníky a ani se příliš nepodílejí na marketingových 

činnostech. [2] 
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4  Metodika výzkumu 

Metodika výzkumu se dělí na přípravnou a realizační etapu. V přípravné etapě, která 

je nezbytná k uskutečnění realizační etapy, se nadefinuje výzkumný problém, cíl, hypotézy a 

plán výzkumu. Realizační etapa pak pojednává především o samotném sběru údajů, jejich 

zpracování, analýze a interpretaci výsledků, ze kterých plyne závěrečná zpráva. 

  

4.1 Přípravná etapa 

Přípravná etapa se skládá z následujících fází: definování problému, cíle, hypotéz a 

výzkumného plánu, který je nejdůležitější součástí projektu. 

 

Určení problému výzkumu 

V dnešní době je nespočet produktů a služeb nabízených na finančním trhu. Jen 

málokterý člověk má aspoň nějakou reálnou představu o jeho stavu. Žijeme v době, která by 

se dala charakterizovat jako boj o přežití, stejně tak bojují všechny finanční instituce o své 

potencionální klienty. Podstatou finančně-poradenských institucí není jen efektivně spravovat 

klientovy finanční prostředky, ale i jeho volný čas, koníčky a zájmy.  

Ovšem problém, kterým se budeme zabývat, je nízké povědomí a znalost služeb 

nabízených finančně-poradenskými společnostmi. Na našem trhu je mnoho firem 

zabývajících se danými finančně-poradenskými službami, ale bohužel jen někteří lidé jsou s 

možnostmi těchto firem obeznámeni a ještě menší část tyto služby využívá. Proč tomu tak je? 

Odpověď na tuto otázku je rovněž odpovědí jak vyřešit tento problém. Ve vyspělých státech 

jako je Velká Británie využívá finanční poradenství přibližně 80% populace, u nás je to 

bohužel jen něco kolem 7%. U některých lidí jde bezpochyby o předsudky z jakéhokoliv 

smluvního závazku, někteří jsou klamného názoru, že se finanční poradenství týká jen 

movitějších lidí. Je řada důvodů, které odvracejí populaci od využití těchto služeb, ale taky 

zároveň spousta argumentů, které by měly vést člověka alespoň k uvažování o možnostech 

využití těchto služeb. 

 

Definování cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je analýza trhu služeb finančně-poradenských společností u 

nás. Pomocí této analýzy bych chtěla zjistit současnou pozici konkrétních firem na finančním 

trhu nabízejících finančně-poradenské služby, jak je vnímaná komunikační strategie ze strany 
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klienta a jaké povědomí klienti o konkrétních společnostech mají. Dále faktory, které 

ovlivňují povědomí respondentů, tudíž faktory, pomocí kterých se vryjí do povědomí lidí. 

 

Určení Hypotéz 

H1: Většina respondentů o finančním poradenství ještě doposud neslyšela. 

H2: Aspoň 10% dotazovaných má zkušenost s finančním poradenstvím. 

H3: Ti, kteří mají zkušenost s finančním poradenstvím, jsou ve většině případu spokojení. 

H4: Většinu respondentů odrazuje od využití finančního poradenství špatná zkušenost. 

 

Orientační analýza situace  

Hypotézy byly stanoveny ve spolupráci s odborníky v daném oboru. Po konzultaci 

s nimi budeme ve výzkumu nadále pokračovat se snahou vyřešit výzkumný problém. 

 

Metoda výzkumu 

Pro sběr údajů byla využita metoda osobního dotazování, která má vlastnosti 

aktuálnosti a pravdivosti. Další výhodnou je přímá vazba mezi tazatelem a respondentem, 

který může v případě potřeby respondenta motivovat k odpovědím. Pro zpracování údajů 

budu dále využívat počítač, microsoft office a statistický software SPSS. Vyhodnocení 

výsledků bude procentuálním vyjádřením. 

 

Typy údajů 

Využíváme jak sekundární, tak i primární údaje. Sekundární údaje byly získávány 

z internetových stránek, knih, časopisů a letáků, primární údaje byly zjištěny pomocí 

dotazníkového šetření. 

 

Způsob sběru údajů 

Pro sběr údajů jsem si zvolila nereprezentativní techniku kvótního výběru. Sběr bude 

probíhat v půlce března v městě Ostrava. Dotazováním se budu zabývat já osobně, protože 

sama vím nejlépe, na co se dotazovaného tázat a jakým směrem se ubírat. V dotazníkovém 

šetření budu zohledňovat jen respondenty žijící na území Moravskoslezského kraje. Velikost 

výběrového souborů je 140 respondentů a jako nástroj pro sběr údajů nám poslouží dotazník.  
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Charakteristika dotazníku 

Dotazník se skládá z otázek filtračních, polouzavřených, otevřených, baterií, 

uzavřených a identifikačních. 

 

4.2 Realizační etapa 

Realizační etapa se skládá z následujících fází: sběru dat, zpracování a analýzy dat, 

vizualizace dat a jejich interpretace. 

  

Sběr údajů 

Sběr dat probíhal od 10. března 2012 do 25. března 2012 v Ostravě prostřednictvím 

osobního dotazování. Informace byly získávány nereprezentativní technikou výběru 

respondentů metodou kvótního výběru. Soubor byl rozdělen do tří věkových kategorií a to od 

18 let do 25 let, od 26 let do 50 let a poslední kategorií byla věková skupina 51 let a starší.  

Výběrový vzorek se skládal ze 140 respondentů a nenastal téměř žádný problém s neochotou 

respondentů. 

 

Analýza a zpracování dat  

Dotazník se skládá z 18 otázek, z toho první dvě jsou otázky filtrační. První otázka se 

týká místa bydliště, kde všichni oslovení respondenti žijí v Moravskoslezském kraji, druhá 

otázka se táže na známost finančního poradenství u respondenta, pokud respondent 

odpověděl, že službu finančního poradenství nezná, ukončil vyplňování dotazníku. Celkem 

bylo dotazováno 140 respondentů, z toho 14,3% ukončilo dotazování právě z důvodu 

neznalosti této služby. V dotazníku je třináct otázek uzavřených (1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18), jedna otázka otevřená (4), tři otázky polozavřené (3, 10, 11) a jedna otázka 

doplňovací (6). 

Zodpovězené dotazníky byly důkladně zkontrolovány a následně přepsány do datové 

matice pomocí příslušných kódů v programu Microsoft Excel. Finální datová matice byla 

převedena do statistického programu SPSS, ve kterém bylo vytvořeno třídění prvního a 

druhého stupně za pomoci identifikačních otázek. Identifikační otázky se týkají pohlaví, věku, 

vzdělání a hrubého měsíčního příjmu. Následně byly vypočteny statistické veličiny, pomocí 

kterých byly vytvořeny tabulky a grafy. 

 

 

 

http://forum.mujmac.cz/read.php?121,5028473,5028537
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Příjmové skupiny 

Charakteristika respondentů 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 140 respondentů. Otázky č. 1, 2 jsou 

otázkami filtračními a respondent zde odpovídá zda-li žije v Moravskoslezském kraji a zná 

službu finanční poradenství. Pomoci těchto otázek bylo vyřazeno 14,3% dotazovaných a 

k dalšímu šetření postoupilo zbylých 120 (85,7%) dotazovaných. 

 

Obr. 4.1: Pohlaví respondenta       Obr. 4.2: Zastoupení věkových skupin 

Otázka č. 15 se týkala pohlaví respondenta. Ze 120 dotazovaných se výzkumu 

zúčastnilo 66,7% žen a 33,3%  mužů. Z obr. 4.2 je viditelné rovnoměrné zastoupení věkových 

skupin a to z důvodu metody kvótního výběru pro sběr dat.  

Zastoupení věkových skupin bylo 33,3% (40) respondentů v každé věkové skupině. 

První skupina byla stanovena v rozmezí od 18 do 25 let, druhá skupina od 26 do 50 let a třetí 

skupina 50 let a více. 

 

Obr. 4.3: Nejvyšší vzdělání respondenta     Obr. 4.4: Hrubý měsíční příjem respondenta 

 

  Další identifikační otázka byla otázka č. 17, která se týkala nejvyššího dosaženého 

vzdělání respondenta. Nejpočetněji zastoupeni byli respondenti se středoškolským vzděláním 

s maturitou (67,5%). Další skupinou byli respondenti se středoškolským vzděláním bez 
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maturity (18,3%) a zbývající dvě skupiny byly tvořeny respondenty s vyšším vzděláním 

(10%) a základním vzděláním (4,2%).  

Poslední identifikační otázka č. 18 se týkala hrubého měsíčního příjmu respondenta. 

Nepočetnější zastoupení spadá do intervalu od 10 000 do 20 000 Kč, který označilo 41,7% 

respondentů. Interval do 10 000 Kč v zastoupení 30% respondentů a interval od 20 001 do 

30 000 v zastoupení 28,3% respondentů.   
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5  Analýza trhu služeb finančního poradenství 

 Tato kapitola se bude zabývat analýzou trhu služeb finančního poradenství a bude 

vycházet z dat získaných z dotazníkového šetření.  

  

5.1 Povědomí o společnostech na trhu finančního poradenství 

Finančně-poradenských společností je na českém trhu nespočet. Avšak těch skutečně 

velkých a významných je jen několik. K těm největším patří společnosti OVB Allfinanz, 

Partners, AWD ČR, Broker Consulting, Fincentrum, SMS finanční poradenství a další.  

Není v silách každého člověka, aby měl aktuální přehled o nabízených službách na 

finančním trhu. Právě od toho zde jsou finanční poradci, kteří se snaží ušetřit klientovi jejich 

práci a čas strávený nad volbou nejlepšího finančního produktu. V této kapitole budou 

rozebrány a vyhodnoceny otázky č. 3, 4, 5 související s povědomím o finančně-poradenských 

společnostech.  

 

Obr. 5.1: Povědomí respondentů o finančně poradenských společnostech    

 

Tento graf byl vytvořen po vyhodnocení otázky č. 4, ve které měli respondenti vypsat 

3 společnosti, na které si prvně vzpomenou. V některých dotaznících nebyly úplné odpovědi 

na tuto otázku a v některých si respondent dokonce nemohl rozpomenout na žádnou 

společnost, proto byla tato otázka vyhodnocena z neúplných odpovědí respondentů. 

 Společnost OVB byla vyhodnocena jako společnost, která je nejčastěji v povědomí 

respondentů, tuto společnost zvolilo 31,1% respondentů. Následuje společnost Partners, 
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kterou označilo 26,1% a třetí nejčastější společností v povědomí respondentů je společnost 

Broker Consulting, kterou zvolilo 9,2% respondentů. Zbývající údaje jsou čitelné z obr. 5.1. 

  

       Obr. 5.2: Povědomí respondentů o finančně-poradenských společnostech - věk 

 

 Tímto grafem jsou znázorněny výsledky třídění druhého stupně otázky č. 4 podle věku 

respondenta. Společnost OVB je nejčastěji zastoupena v povědomí věkové skupiny od 26 do 

50 let (43,2% dotazovaných) a stejně tak i společnost Partners (48,4% dotazovaných). Broker 

Consulting je nejčastěji v povědomí uváděna věkovou skupinou od 18 do 25 let (54,5% 

dotazovaných). Z těchto výsledků je zřejmé, že společnosti mají odlišné způsoby komunikace 

s veřejnosti. Společnosti OVB a Partners jsou zaměřeny především na cílovou skupinu od 26 

do 50 let a na druhé straně společnost Broker Consulting zaměřující se na cílovou skupinu od 

18 do 25 let. Nejmenší zastoupení v povědomí má téměř ve všech společnostech nejstarší 

věková skupina (51 let a více), výjimkou je bankovní poradenství, kde výrazně vede právě 

tato skupina. Rozebrány jsou první tři společnosti, které vyšly z předešlého šetření, jako 

nejčastěji uváděné společnosti v povědomí respondentů. Zbývající údaje jsou znázorněny 

v obr. 5.1 a obr. 5.2. 

Povědomí respondentů se týkala rovněž otázka č. 5, kde respondenti měli ohodnotit 

známkou povědomí vybraných společností. Tato otázka nemá tak velkou vypovídací hodnotu 

jako otázka č. 4, protože společnosti zde byly již vypsané a respondenti je měli jen příslušně 

ohodnotit, nýbrž i zde byla vyhodnocena jako nejčastější společnost v povědomí respondenta 

společnost OVB s průměrnou známkou 2,1. Následujícími společnostmi byly rovněž jako 

v předešlé otázce společnosti Partners (2,5) a Broker Consulting (2,5). 
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       Obr. 5.3: Způsob oslovení respondenta-věk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 3 týkající se způsobu sběru informací je znázorněno v grafu. 

Jako nejčastější způsob sběru informací o finančním poradenství vnímají respondenti média 

(44,2% respondentů) dále pak reference od známých (37,5% respondentů) a nakonec přímé 

oslovení společnostmi (18,3%) viz příloha č. 2.  

Pomoci třídění druhého stupně podle věku, byl vytvořen tento graf. Z obr. 5.3 je 

zřejmé, že věková skupina 18 – 25 let je nejčastěji oslovena pomocí médií (16 respondentů) a 

známých (15 respondentů). Rovněž druhá věková skupina 26 – 50 let je nejčastěji oslovena 

pomocí medií (16 respondentů) a známých (16 respondentů). Nejstarší věková skupina 51 let 

a více je ze všech tří věkových skupin nejčastěji oslovena pomocí médií (21 respondentů). 

Zbývající údaje jsou patrné z obr. 5.3. 

Po vyhodnocení všech těchto otázek souvisejících s povědomím o finančně-

poradenských společnostech se dá říci, že výrazně nejvíce zastoupena v povědomí 

respondentů je společnost OVB, následuje společnost Partners a třetí s větším odstupem je 

společnost Broker Consulting. V porovnání s věkovými skupinami a způsobem sběru 

informací ohledně finančního poradenství bylo zjištěno, že společnost OVB je nejvíce 

zastoupena v povědomí u střední věkové skupiny od 26 do 50 let stejně jako společnost 

Partners, dá se tedy předpokládat, že jejich komunikace je zacílená především na střední 

věkovou skupinu, pro kterou je typické, budování rodinného zázemí. Tato skupina 

respondentů čerpá informace především z médií a od svých známých.  Naopak Broker 

Consulting má největší zastoupení v nejmladší věkové skupině od 18 do 25 let a dá se tedy 

říci, že jejich komunikace je zaměřena především na mladé lidi, kteří si plánují osamostatnit 

se a začít plánovat život, tato skupina sbírá informace především z médií a od známých, ale je 

to i nejčastější skupina, která je oslovena přímo danou společností. Jedna z méně 
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zastoupených společností v povědomí respondentů je bankovní poradenství, které je 

překvapivě nejpočetněji zastoupeno nejstarší věkovou skupinou od 51 let a více u kterých jsou 

média nejčastějším zdrojem informací. Díky těmto skutečnostem mohou poradenské 

společnosti zacílit způsob komunikace na požadovanou cílovou skupinu. 

 

5.2  Spokojenost a očekávání finančního-poradenství 

Tato podkapitola pojednává o spokojenosti s finančním poradenstvím, jakou váhu 

přikládají respondenti jednotlivým atributům spokojenosti, k vyhodnocení spokojenosti byly 

přiřazeny otázky č. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14. 

 

Obr. 5.4: Zkušenost s FP          Obr. 5.5: Spokojenost s FP 

Otázka č. 9 vypovídá o skutečnosti, zdali má respondent zkušenost s finančním 

poradenstvím, či ne. Po vyhodnocení této otázky, které je patrné na obr. 5.4, bylo zjištěno, že 

72,5% respondentů nemělo doposud žádnou zkušenost s finančním poradenstvím a zbylých 

27,5% respondentů již nějakou zkušenost s finančním poradenstvím má. Těchto 27,5% 

respondentů se v následujícím grafu rozděluje do čtyř skupin podle spokojenosti s finančním 

poradenstvím. Nejpočetnější skupinou jsou respondenti spokojeni s finančním poradenstvím 

54,5% respondentů, další významnou skupinou jsou respondenti, kteří jsou velmi spokojeni 

36,4% respondentů. A zbylých 9,1% respondentů jsou nespokojeni, nebo velmi nespokojeni. 

Pro společnosti nabízející finančně-poradenské služby je téměř 10% nespokojených klientů 

ohrožující, jelikož se dá předpokládat šíření negativní referencí na adresu dané společnosti. 

Ať už se jedná o kladné či negativní reference, jedná se o jeden z nejčastějších zdrojů 

informací. Podrobnější informace jsou patrné z obr. 5.5. 

  Při třídění druhého stupně podle příjmů a vzdělání bylo zjištěno, že z celkových 33 % 

respondentů, kteří mají zkušenost s finančním poradenstvím, je nejpočetnější skupina 

zastoupena v příjmové skupině od 10 000 – 20 000Kč (40% respondentů). Další skupinou je 
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příjmová skupina 20 000Kč a více (26,5% respondentů) a poslední skupinou jsou respondenti 

vydělávající méně než 10 000Kč hrubého měsíčního příjmu (11,1% respondenti). Ze třídění 

druhého stupně podle vzdělání respondenta vyplývá, že nejpočetnější zastoupení má skupina 

se středním vzděláním s maturitou (60,6%), následuje skupina s vyšším vzděláním (21,2% 

respondentů), skupina se středním vzděláním bez maturity (15,2%) a poslední v řadě je 

skupina se základním vzděláním (3%). 

Třídění druhého stupně podle příjmů potvrzuje častý předsudek, že finanční 

poradenství využívají jen ti, kteří mají větší příjem. Některé finančně-poradenské společnosti 

se zabývají poradenstvím v souvislosti s větším objemem financí, např. společnost AWD ČR, 

ale většina společností je ráda za jakéhokoliv klienta. Klient s menším příjmem je pro mnoho 

finančních poradců větší výzvou, jelikož právě u takových lze často zefektivnit běžné 

financování nutné pro život. Ze strany klienta se finanční poradci mohou setkat s větší 

vstřícností. Tyto vztahy potom zajišťují spolehlivost, důvěrnost a dlouhodobost mezi klientem 

a poradcem. Ze třídění druhého stupně podle vzdělání vyplývá, že o služby finančního 

poradenství mají zájem především lidé se středním vzděláním s maturitou nebo vyšším 

vzděláním. Z tohoto zjištění je pro finančně-poradenské společnosti zřejmé, že by se měly 

orientovat na klientelu se středním nebo vyšším vzděláním. Měly by nabídnout klientům 

speciální nabídku služeb zaměřenou právě na tyto kategorie. 

 

Poziční mapa  

V poziční mapě je zakreslena důležitost a spokojenost s jednotlivými atributy 

finančního poradce. Čím nižší číslo respondent označil, tím větší důležitost a spokojenost 

dané vlastnosti přiřadil.  

          Obr. 5.6: Poziční mapa vlastností finančního poradce 
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Levý dolní kvadrant 

V tomto kvadrantu se nacházejí vlastnosti příjemné vystupování, znalost v oboru a 

příjemný vzhled. Pro tyto vlastnosti náležící tomuto kvadrantu platí, že jsou pro respondenta 

důležité a zároveň je s nimi spokojen.  

Pravý dolní kvadrant 

V tomto kvadrantu se nachází vlastnost poradce vzdělání. Pro tento kvadrant a 

vlastnosti jemu náležící je charakteristické, že jsou pro něj důležité, ale není s nimi spokojen.  

Levý horní kvadrant 

Zde se nachází na rozhraní tohoto a protějšího kvadrantu vlastnost věk poradce. Pro 

tento kvadrant a vlastnosti jemu náležící je charakteristické, že pro respondenta nejsou 

důležité, ale je s nimi spokojen. 

Pravý horní kvadrant 

Zde se nachází na rozhraní tohoto a protějšího kvadrantu vlastnost věk poradce. Pro 

tento kvadrant a vlastnosti jemu náležící je charakteristické, že pro respondenta nejsou 

důležité a není s nimi spokojen.  

 

            Obr. 5.7: Srovnání důležitosti a spokojenosti s vlastnostmi finančního poradce 

 

 

 

Atributy spokojenosti jsou zaznačeny v grafu podle důležitosti, kterou jim respondenti 

přiřadili a taky podle spokojenosti s vlastnostmi finančního poradce u respondentů, kteří již 

zkušenost s finančním poradenstvím měli. Největší váha byla přiřazena atributu znalosti 

v oboru, který měl průměrnou známku 1, což znamená, že pro všechny respondenty je znalost 

v oboru opravdu důležitá. U tohoto jediného atributu je spokojenost s touto vlastnosti horší 

než důležitost, kterou mu respondenti přiřadili. Další atributy důležitosti jsou příjemné 
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vystupování (1,3), nejvyšší dosažené vzdělání (2), příjemný vzhled (2,2) a věk (3,2), který je 

pro respondenta nejméně důležitý. U každého z těchto atributů, kromě již zmiňované znalosti 

v oboru, je větší spokojenost než přiřazena důležitost, což znamená, že respondenti jsou 

spokojeni ve všech ostatních vlastnostech svých poradců, jen s výjimkou znalosti v oboru. 

 Společnosti zabývající se finančním poradenstvím by měly více kontrolovat 

kvalifikaci svých poradců. Pokud je klient nespokojen s jedním z těchto atributů spokojenosti, 

nebude mít na svého finančního poradce kladný názor a v případě šíření referencí o 

společnosti bude šířit negativní reklamu o konkrétní společnosti. 

 

Obr. 5.8: Spolupráce se společnostmi          Obr. 5.9: Původní společnost 

 Obr. 5.8 byl vytvořen z výsledků otázky č. 11, která se týkala respondentovy 

zkušenosti s konkrétní společností. Obr. 5.9 byl vytvořen z otázky č. 12, která vypovídala zda-

li respondent stále spolupracuje s původní společnosti. Na obě tyto otázky odpovídali jen 

respondenti, kteří v otázce č. 9 odpověděli, že mají zkušenost s finančním poradenstvím. 

První graf znázorňuje společnosti, se kterými dotazovaní spolupracovali. Nejpočetněji je 

zastoupena společnost OVB Allfinanz, se kterou mělo zkušenost 33,3% respondentů, na 

druhém místě se umístily společnosti Partners (15,2% respondentů) a bankovní poradenství 

(15,3% respondentů). Další hodnoty jsou jasně uvedeny v obr. 5.7. Druhý graf poukazuje na 

to, že 69,7% respondentů nadále spolupracuje s původní společnosti a zbylých 30,3% 

respondentů již finanční poradenství vůbec nevyužívá.  

Můžeme tedy předpokládat, že tento fakt vyplývá ze špatné zkušenosti s finančním 

poradenstvím. Společnosti by se měly tímto vysokým procentem zabývat nadále, jelikož 

negativní šíření není pro firmu přínosem, ale špatnou reklamou. Poradenské společnosti by 

mohly po ukončení spolupráce požádat klienta o nezávazné vyplnění dotazníku o spokojenosti 
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s touto službou. Vyplnění dotazníku či případné jiné šetření by muselo být patřičně ošetřeno, 

aby nedocházelo ke zkresleným informacím. 

 

      Obr. 5.10: Spolupráce se společnostmi - věk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V obr. 5.10 je znázorněno třídění druhého stupně otázky č. 11 podle věku. Společnosti, 

se kterými respondenti měli zkušenost, byly následně rozděleny podle věkových skupin. 

Nejvíce respondentů v nejmladší věkové skupině má zkušenost se společnostmi OVB 

Allfinanz (5% respondentů) a Partners (5% respondentů). Respondenti spadající do střední 

věkové skupiny uváděli nejčastěji zkušenosti se společnostmi OVB Allfinanz (12,5% 

respondentů), Partners (7,5% respondentů), Profiinvestor (5% respondentů) a SMS finanční 

poradenství (5% respondentů). Respondenti spadající do nejstarší věkové skupiny uvedli 

nejčastěji zkušenosti se společnostmi OVB Allfinanz (10% respondentů) a závislé bankovní 

poradenství bankovních institucí (10% respondentů). 

 Z výsledku plyne, že společnosti, se kterými mají respondenti nejčastěji zkušenosti, 

jsou podle věkových skupin v těchto společnostech přibližně rovnoměrně zastoupeny. 

Překvapující skutečnost nastala v bankovním poradenství, kde jsou ve větší míře zastoupeni 

respondenti z nejstarší věkové skupiny (10% respondentů). Z této skutečnosti vyplývá, že 

starší lidé spolupracující nejčastěji s bankovním poradenstvím na úkor nezávislých 

poradenských společností.  
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          Obr. 5.11: Důležitost oblastí služeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu jsou znázorněny průměrné známky podle důležitosti jednotlivých oblasti 

nabízených služeb. Z grafu vyplývá, že nejpodstatnější oblastí nabízených služeb jsou spořící 

programy, dále programy týkající se zabezpečení na stáří, programy zajišťující budoucnost a 

další viz obr. 5.11. 

Za pomoci třídění druhého stupně podle věku byla zjištěna důležitost, kterou 

respondenti přidělovali jednotlivým oblastem ve spojitosti s věkem respondenta. Oblasti 

financování bydlení a zajištění budoucnosti byly pro všechny věkové skupiny téměř stejně 

důležité. Oblasti spořících programů přikládali největší důležitost respondenti ze střední 

(67,5%) a starší věkové skupiny (87,5%). Největší důležitost oblasti rodinných výdajů 

přikládali respondenti spadající do střední věkové skupiny (45%). Zabezpečení na stáří bylo 

nejčastěji označeno za nejdůležitější respondenty nejstarší věkové skupiny (92,5%). Další 

oblastí služeb byla oblast pro mladé a malé, která byla označena za nejdůležitější pro 

respondenty z nejmladší (35%) a střední věkové skupiny (42,5%). Oblasti týkající se investic 

a kapitálových vkladů byla přidělena nejmenší důležitost v zastoupení všech věkových skupin 

viz příloha č. 2. 

 

5.3 Faktory ovlivňující finanční poradenství  

Dílčím cílem bakalářské práce je zjištění faktorů, které ovlivňují názor respondenta na 

finanční poradenství. Samotné povědomí o těchto službách má velký vliv na získání 

potencionálních zákazníků. Pomocí vyhodnocení těchto otázek bude zjištěno, zdali 

respondenti vůbec znají tuto službu, jsou-li názoru, že je dobré mít finančního poradce, 

kterým vlastnostem finančního poradce přikládají největší důležitost, a nakonec budou 
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vyhodnocena fakta odrazující od využití této služby. Budou vyhodnoceny otázky č. 2, 7, 8 a 

10. 

        Obr. 5.12: Slyšela jste o službě finanční poradenství - věk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2 byla otázkou filtrační, měla vyřadit respondenty, kteří službu finanční 

poradenství vůbec neznají. Ze všech oslovených 140 respondentů právě 14,3%  neprošlo přes 

tuto otázku.  Zbývajících 120 respondentů bylo dále rozděleno do dvou skupin, kteří finanční 

poradenství znají jen okrajově a ti, kteří ho znají. Třídění druhého stupně u této otázky bylo 

zvoleno podle věku. Po vyhodnocení vyplynuly poměrně rovnoměrné výsledky, v první 

věkové skupině (18 – 25 let) 23 respondentů označilo odpověď, že službu finanční 

poradenství znají, rovněž stejný výsledek vyšel i v druhé věkové skupině (26 – 50 let) a 

v poslední skupině (51 let a více) byl rozpoznán menší pokles respondentů (17), kteří tuto 

službu znají.  

        Obr. 5.13: Důležitost jednotlivých vlastností poradce 
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Z vyhodnocení otázky č. 7, kde respondenti přidělovali důležitost vlastnostem 

finančního poradce, bylo zjištěno, že nejnižší známku a tudíž největší důležitost má znalost 

v oboru se známkou 1, což znamená, že téměř všichni respondenti vidí tuto vlastnost 

finančního poradce jako nejdůležitější. Další důležité vlastnosti jsou příjemné vystupování 

(1,3), nejvyšší dosažené vzdělání (2,0) a příjemný vzhled (2,2) tyto vlastnosti se pohybovaly 

průměrnou známkou kolem hodnoty 2, což značí velkou důležitost.  Pro většinu respondentů 

je zanedbatelnou vlastností stáří poradce, která má průměrnou známku 3,2 a značí její 

nepodstatnost pro většinu respondentů. 

 

Obr. 5.14: Je dobré mít FP - příjem                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.15: Je dobré mít FP-vzdělání 
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Z tohoto šetření týkajícího se otázky č. 8 a třídění druhého stupně podle příjmů a 

vzdělání vyplývá z obou grafů, že velký počet respondentů stále nedokáže posoudit, zda-li je 

dobré mít finančního poradce a je tedy možné, že tito respondenti nemají názor na tuto službu.  

V obr. 5.14 je znázorněn postoj k finančnímu poradenství a příjem respondenta. 

Příjmová skupina do 10 000 Kč hrubého měsíčního příjmu je nejčastěji ztotožněná 

s variantou, že nedokážou posoudit, zdali je dobré mít finančního poradce (55,6%). V druhé 

příjmové skupině od 10 000 Kč do 20 000 Kč je většina respondentů vyznávající názor, že je 

dobré mít finančního poradce (52%) a rovněž stejný názor vyznává poslední příjmová skupina 

od 20 001 Kč do 30 000 Kč (55,9%). 

Z výsledku je zřejmé, že čím větší je příjem respondenta, tím se víc ztotožňuje 

s postojem, že je dobré mít finančního poradce a s tím souvisí pokles respondentů, kteří 

nedokážou posoudit jestli je dobré finančního poradce mít. Většina respondentů si myslí, že je 

dobré mít finančního poradce ale i přesto zkušenost s finančním poradenstvím nemají. 

Zarážející je i skutečnost vysokého zastoupení respondentů, kteří nedokážou posoudit, jestli je 

pro ně dobré finančního poradce mít. Dalo by se předpokládat, že většina těchto respondentů, 

kteří nedokážou posoudit zdali je dobré mít finančního poradce nemá dostatek informací 

ohledně této služby a pro společnosti jsou potencionálními klienty. 

V obr. 5.15 je znázorněn postoj k finančnímu poradenství a vzdělání respondentů. 

Respondenti se základním vzděláním se nejčastěji ztotožnili rovněž s postojem, že nedokážou 

posoudit, zdali je dobré mít finančního poradce (80%). Další skupinou jsou respondenti se 

středním vzděláním bez maturity, kteří nejčastěji zajímají postoj, že je dobré mít finančního 

poradce (54,5%) rovněž jako skupina respondentů se středním vzděláním s maturitou 

(46,9%). Poslední skupinou jsou respondenti s vyšším vzděláním, kteří se nejčastěji ztotožňují 

s postojem, že je dobré mít finančního poradce (66,7%). 

Z vyhodnocení otázky č. 8 podle vzdělání je zřejmé, že čím vyšší má respondent 

vzdělání, tím víc se ztotožňuje s postojem, že je dobré mít finančního poradce. Další 

skutečnosti je to, že především respondenti s nižším vzděláním nedokážou posoudit, zdali je 

dobré finančního poradce mít. 
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            Obr. 5.16: Odrazující faktory-věk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S finančním poradenstvím mělo zkušenost 27,5% respondentů, zbývajících 72,5% 

vyplňovalo otázku č. 10, která se týkala faktorů odrazujících od využití této služby. U věkové 

skupiny 18 – 25 let, jsou nejčastějšími negativními faktory smluvní závazky (27,5%) a 

nedostatek financí (25%). Věková skupina 26 – 50 let uvádí nejčastěji, že si sami poradí 

nejlépe (25%), reference od známých (15%) a nedostatek financí (15%). Nejstarší věková 

skupina 51 let a více uváděla jako nejčastější odrazující faktory smluvní závazky (17,5%), 

reference od známých (17,5%) a sami si poradí nejlépe (15%) viz obr. 5.16. 

 

5.4 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza H1: 

H1: Většina respondentů o finančním poradenství ještě doposud neslyšela. 

 

     Obr. 5.17: Vyhodnocení H1 
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Hypotéze H1 byla přiřazena otázka č. 2 která  vypovídala, zdali respondent o službě 

finančního poradenství slyšel. Tato otázka byla otázkou filtrační, pokud respondent označil 

možnost, že službu nezná, ukončil vyplňování dotazníku. Dotazník vyplňovalo celkem 140 

respondentů, z toho 20 z nich neprošlo přes 2. filtrační otázku a s těmito respondenty se  již 

nadále v dotazníkovém šetření nepočítalo.  

Tudíž hypotézu H1 vyvracíme, jelikož pouhých 14,3 % respondentů službu finančního 

poradenství nezná.  

Hypotéze H2: 

H2: Aspoň 10% dotazovaných má zkušenost s finančním poradenstvím. 

     Obr. 5.18: Vyhodnocení H2 

  

 

 

 

 

 

 

Při vyhodnocení této hypotézy se jednalo o data získané z otázky č. 9, která 

pojednávala o tom, zdali měl respondent zkušenost s finančním poradenstvím, či ne. Ze 

šetření vyplynulo, že 72,5% respondentů nemá zkušenost s touto službou a zbylých 27,5% 

respondentů, již zkušenost s poradenstvím má.  

Hypotézu potvrzujeme, jelikož zkušenost s finančním poradenstvím mělo 27,5% 

respondentů. 

Hypotéze H3: 

H3: Ti, kteří mají zkušenost s finančním poradenstvím, jsou ve většině případu spokojení. 

Obr. 5.19: Vyhodnocení H3 
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Na otázku č. 13, odpovídali jen ti respondenti, kteří v předešlé otázce zvolili možnost, 

že mají zkušenost s finančním poradenstvím (27,5% respondentů). Z těchto 27,5% 

respondentů je 54,5% respondentů spokojeno a 36,4% respondentů velmi spokojeno.  

Hypotézu potvrzujeme, jelikož většina respondentů (90,9%), kteří mají zkušenost 

s finančním poradenstvím, je spokojena. 

Hypotéza H4: 

H4: Většinu respondentů odrazuje od využití finančního poradenství špatná zkušenost. 

     Obr. 5.20: Vyhodnocení H4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotéze H4 byla vyhodnocena podle výsledků otázky č. 10, která se týkala důvodu 

nevyužívání služeb finančního poradenství. Z grafu je zřejmé, že nejpočetnější zastoupení 

mají důvody nedostatek financí (24,1%), smluvní závazky (21,8%) a sám si poradím nejlépe 

(21,8%). Hypotéza souvisí s důvody špatné zkušenosti, které můžou být respondentů 

samotných nebo špatné zkušenosti známých a jejich případné negativní reference. Jako důvod 

nevyužívání finančního poradenství uvedl pouze jeden respondent špatnou zkušenost, ale 

početnou skupinou jsou reference od známých (19,5%).  

Hypotézu vyvracíme, jelikož mezi nejpočetněji zastoupené skupiny důvodu nepatří ani 

reference od známých ani špatná zkušenost respondentů. 
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6 Návrhy a doporučení 

 Tato kapitola obsahuje návrhy a doporučení plynoucí z dotazníkového šetření a mých 

osobních poznatků získaných během psaní této bakalářské práce. Doporučení vycházejí z cílů 

bakalářské práce a jsou cílená společnostem nabízejícím finančně-poradenské služby. 

 

 6.1 Povědomí a spokojenost s finančním poradenstvím 

Na základě zjištěných výsledků, že 14,3 % respondentů vůbec službu finančního 

poradenství nezná a 40,7 % jí zná jen okrajově, vyplývá, že trh finančního poradenství ještě 

není ani z poloviny nasycený touto službou a lze předpokládat zájem o ní. Doporučení pro 

získání potencionálních klientů je zaměřit se na reklamu a komunikací pomocí médií, jelikož 

z dotazníkového šetření vyšlo, že povědomí o finančně-poradenských společnostech je 

nejvíce šířeno právě pomocí médií. 

Dalším častým komunikačním kanálem jsou reference, ať už se jedná o reference od 

známých, či případné recenze na internetových stránkách a podobně. Zde by se měly 

společnosti zaměřit hlavně na spokojenost svých klientů. Z šetření bylo zjištěno, že 

nespokojených zákazníků je necelých 10 % respondentů, kteří s finančním poradenstvím mají 

již zkušenost. Dále bylo zjištěno, že nejdůležitější vlastnost, kterou je znalost v oboru, 

nesplňuje spokojenost respondentů. Dá se předpokládat, že tito nespokojeni klienti budou 

dělat dané společnosti negativní reklamu, která se šíří mnohem častěji než ta kladná. Řešením 

by bylo vyplnění dotazníku klientem o jeho spokojenosti s finančním poradcem. Dotazování 

by probíhalo anonymně a muselo by být ošetřeno tak, aby nedocházelo k falšování. Dalším 

doporučením plynoucí z výsledku je zřejmé, společnosti by se měly zaměřit především na 

kvalifikaci svých poradců. Řešením by mohlo být roční přezkoušení ze znalosti a aktuálnosti 

plynoucí z oboru a v případě, že poradce zkouškou neprojde, bude mu znemožněno pracovat 

pod záštitou dané společnosti. Jiným případným řešením by bylo zpřísnění zkoušek ČNB, ale 

u tohoto řešení by nebyl zajištěn aktuální přehled, který je bezpochyby hlavním rysem 

dobrého finančního poradce.  

Poslední způsob oslovení respondentů bylo přímé oslovení, které je velice osobní a 

v mnoha případech se setkává s odporem. Tento způsob může na respondenta působit jako 

otravný a odrazující. Řešením by bylo přímé oslovení na vyžádání klienta.  

 Zastoupení společností v povědomí respondenta a v souvislosti s věkem je přibližně 

rovnoměrné. Z tohoto výsledku lze usoudit, že komunikace je zaměřena na všechny věkové 

skupiny rovnoměrně, nýbrž je překvapující výsledek častého zastoupení věkové skupiny od 
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51 let a více u závislého poradenství bankovních institucí. Společnosti by se měly zaměřit na 

rozsáhlejší komunikaci i se staršími lidmi, kteří jsou pro ně taktéž potencionálními klienty. 

Společnosti by se měly nejvíc zaměřit na oblasti spořících programů a zajištění 

budoucnosti, jelikož tyto oblasti jsou pro respondenty nejdůležitější. 

 

 

 6.2 Faktory ovlivňující postoj k finančnímu poradenství 

Výsledky ukázaly, že častý předsudek lidí týkající se spolupráce s finančním 

poradcem a příjmem klienta, doposud platí. Respondenti často vycházejí z toho, že finanční 

poradenství je jen pro střední a vyšší příjmovou skupinu. Zde již společnosti mají početné 

zastoupení klientů, a proto by se měli zaměřit i na tu nejnižší příjmovou skupinu do 10 000 

hrubého měsíčního příjmu. Doporučení pro společnosti je vytvářet modelové situace, jak 

zefektivnit každodenní financování pro život, aby respondent viděl, a začal přemýšlet nad tím, 

že tato služba přinese přínosy i pro něj. 
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7 Závěr 

 
Cílem bakalářské práce bylo zjistit míru povědomí o finančně-poradenských 

společnostech, spokojenost zákazníků se službami a zjištěni faktorů ovlivňující postoj 

k finančnímu poradenství. Na českém trhu je čím dál tím víc společností zabývající se 

finančním poradenstvím a s tím související nárůst finančních poradců. Na základě zjištěných 

výsledků není finanční trh ani z poloviny nasycený touto službou a lze předpokládat ještě 

větší rozvoj finančního poradenství u nás. Dále bylo zjištěno z čerpání informací a poznatků 

ohledně finančního poradenství, že v západních zemích je finanční poradenství více rozvinuté. 

Zvolené výzkumné cíle a problémy vycházely ze spolupráce s odborníky v tomto 

oboru a o výsledném doporučení a návrzích budou informování. 

V bakalářské práci je zahrnuta teoretická část, která se skládá z charakteristiky trhu 

služeb finančního poradenství a z teoretických východisek marketingu služeb. Nejpodstatnější 

části této práce je marketingový výzkum, který byl realizován pomocí osobního dotazování 

nereprezentativní technikou kvótního výběru. Výběrový vzorek byl tvořen rovnoměrným 

zastoupením třech věkových skupin obyvatel moravskoslezského kraje. První věková skupina 

byla od 18 do 25 let, druhá od 26 let do 50 let a poslední skupinou byli respondenti od 51 let a 

více. Celkem bylo osloveno 140 respondentů, z toho dvacet z nich neprošlo přes druhou 

filtrační otázku, která se týkala známosti finančního poradenství. Tito respondenti tuto službu 

vůbec neznali a z tohoto důvodu s nimi nebylo nadále v šetření počítáno. Takže konečný 

výběrový vzorek tvořilo 120 respondentů. Sběr dat probíhal v půlce měsíce března roku 2012 

v Ostravě. Na základě zjištěných údajů byla vyhodnocena analýza, z níž byly zpracovány 

návrhy a doporučení, které měly seznámit společnosti s danou situací na trhu. 

Návrhy a doporučení vycházející z analýzy se týkaly především správné komunikace 

s respondenty. Z výsledků bylo zřejmé, že nejčastěji respondenti sbírají informace z médií, 

následně pak z referencí a případně jsou osloveni přímo danou společnosti. Další 

doporučením souvisejícím s referencemi bylo zaměřit se na kvalifikaci poradců, protože 

nejdůležitější vlastnost znalost v oboru nedosahovala spokojenosti, kterou od poradců 

očekávali. Z analýzy byl dále potvrzen častý předsudek respondentů, že finanční poradenství 

je jen pro vyšší příjmové skupiny. Nejméně respondentů spolupracující s finančním poradcem 

bylo v příjmové skupině do 10 000 Kč hrubého měsíčního příjmů. Bylo navrženo řešení 

vytvořením modelových situací, jak by finanční poradce mohl zefektivnit běžné financování 

potřebné pro život, kde by každý potencionální zákazník viděl, v čem finanční poradenství 

spočívá.  
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Finanční trh je přesycený finančními službami různého druhu, orientace ve všech 

těchto službách není v moci každého člověka. Proto je důležité, aby si lidé uvědomili, že 

finanční poradenství je opravdu důležité, mají-li zájem zefektivnit a přehodnotit některé své 

výdaje. Na druhé straně jsou finančně-poradenské společnosti, které bojují s konkurencí o 

každého potencionálního klienta. Základní myšlenkou je vytvoření vztahu mezi klientem a 

poradcem, který bude založený na znalostech, důvěře a ochotě, jedině tak nebude klient nucen 

uvažovat o ukončení spolupráce, či změně společnosti. 
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Přílohy 

Příloha č. 1      Dotazník 

Povědomí o  službách finančního poradenství 

Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku VŠB Ostrava oboru Marketing a obchod. Chtěla bych 

Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Dotazník je 

zcela anonymní a informace v něm nebudou žádným způsobem zneužity. Vámi zvolenou 

odpověď zakroužkujte. Děkuji Vám za čas a ochotu potřebnou při vyplňování tohoto 

dotazníku.  

1. Žijete v Moravskoslezském kraji? 

a.  ano 

b.    ne  (Pokud zvolíte odpověď b) ukončete prosím vyplňování dotazníku) 

 

2. Slyšel(a) jste již o možnosti využití služby finančního poradce? 

       a.   ano, znám tuto službu 

       b.   jen okrajově    

        c.   vůbec tuto službu neznám  (Pokud zvolíte odpověď c) ukončete prosím 

vyplňování dotazníku)  

 

3. Odkud jste se o finančním poradenství dozvěděl(a)? 

a. přes média 

b. známí mi doporučili tuto službu 

c. byl/a jsem osloven/a  přímo danou firmou 

d. jinak ………………….. 

 

4. Napište 3 společnosti nabízející finanční poradenství  na které si prvně vzpomenete. 

        …………………………… 

        …………………………… 

        …………………………… 
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5. Zaznačte do jaké míry Vám utkvěla v povědomí konkrétní společnost nabízející finanční 

poradenství? (Oznámkujte jako ve škole; 1-velmi povědomá, 2-povědomá, 3-méně 

povědomá, 4-neznám, 0-neumím posoudit) 

               Neumím posoudit 

OVB Allfinanz         1     2     3     4               0  

Partners                   1     2     3     4               0  

AWD Česká republika               1     2     3     4               0  

SMS finanční poradenství      1     2     3     4               0  

Fincentrum                        1     2     3     4               0  

Broker Consulting            1     2     3     4                        0 

 

6. Přiřaďte hodnoty  podle důležitosti ke 3 oblastem, které jsou, nebo by byly v případě 

využití finančního poradenství pro Vás nejdůležitější? (Označte  čísly; 1-nejdůležitější, 

2-důležitá, 3- méně důležitá.) 

 

Oblast financování bydlení  ……. 

Spořící programy    ……. 

Optimalizace rodinných výdajů  ……. 

Zajištění budoucnosti   ……. 

Zabezpečení na stáří   ……. 

Pro mladé a malé    ……. 

Investice a kapitálové vklady  ……. 

 

7. Vyjádřete důležitost, kterou přikládáte  těmto vlastnostem finančního poradce. 

(Oznámkujte jako ve škole; 1-velmi podstatné, 2-podstatné, 3-méně podstatné, 4-

nepodstatné, 0-neumím posoudit) 

             Neumím posoudit 

Příjemný vzhled          1     2     3     4               0  

Příjemné vystupování              1     2     3     4               0  

Znalost v oboru             1     2     3     4               0  

Nejvyšší dosažené vzdělání               1     2     3     4               0  

Věk                     1     2     3     4               0  
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8. Zastáváte názor, že je v téhle době, dobré mít finančního poradce? 

a. ano 

b. ne 

c. nedokážu posoudit 

 

9. Máte osobní zkušenosti s finančním poradenstvím?  

a. ano  (Pokud odpovíte a) přejděte k otázce č. 11) 

b. ne   

 

10. Co Vás odrazuje od využití služeb finančního poradenství?  

a. smluvní závazky 

b. nedostatek financí 

c. špatná zkušenost 

d. sám/a si poradím nejlépe 

e. reference od známých 

f. jiný důvod vypište, ………………….. 

(Po zodpovězení otázky přejděte na otázku č.15) 

 

11. Se kterou společností zabývající se finančním poradenstvím jste spolupracoval(a)?  

a. OVB Allfinanz 

b. Partners 

c. AWD Česká republika  

d. SMS finanční poradenství 

e. Fincentrum 

f. Broker Consulting 

g. Jinou vypište ………………………………… 

 

12. Spolupracujete stále s původní firmou finančního poradenství? 

a. ano, stále spolupracujeme 

b.    ne, služby finančního poradenství již nevyužívám 

a. změnil/a jsem svého finančního poradce 
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13. Jste spokojený(á) se službami poskytující finanční poradenství? 

         a.  velmi spokojený(á) 

       b.  spokojený(á) 

       c.  nespokojený(á) 

       d.  velmi nespokojený(á) 

 

14. Vyjádřete spokojenost s těmito vlastnostmi Vašeho finančního poradce. (Oznámkujte 

jako ve škole; 1-velmi spokojen, 2-spokojen, 3-nespojen, 4-velmi nespokojen, 0-neumím 

posoudit)      

                    Neumím posoudit        

        Příjemný vzhled          1     2     3     4               0  

Příjemné vystupování             1     2     3     4               0  

Znalost v oboru             1     2     3     4               0  

Nejvyšší dosažené vzdělání               1     2     3     4               0  

Věk                     1     2     3     4               0  

 

15. Vaše pohlaví? 

   muž-žena 

 

16. Kolik je Vám let? 

a. 18 – 25 

b. 26 – 50 

c. 51 > 

 

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. základní 

b. střední bez maturity 

c. střední s maturitou 

d. vyšší 

 

18. Jaký je Vás hrubý měsíční příjem? 

a. <  10 000 Kč 

b. 10 000 – 20 000 Kč 

c. 21 000 – 30 000 Kč
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Příloha č. 2    Třídění 1. Stupně 

 

1. otázka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. otázka 

 

 

 

 

 

 

  

  

3. otázka          
Okud 

jste se o 
FP 

dozvěděl
(a)? 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

média 53 44,2 44,2 44,2 

známí 45 37,5 37,5 81,7 

osloven 22 18,3 18,3 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 

 

4. otázka  

Napiště 3 
společnosti na 
které si prvně 
vzpomenete? 

Kolikrát 
byla daná 
společnost 
uvedena 

Percent 

OVB 37 31,1% 

Partners 31 26,1% 

AWD 3 2,5% 

Provident 4 3,4% 

Earnst&Young 3 2,5% 

KPMG 5 4,2% 

Broker Consulting 11 9,2% 

ZFP Akademia 6 5,0% 

ST consult 3 2,5% 

Profiinvestor 8 6,7% 

Fincentrum 1 ,8% 

Bankovní por. 7 5,9% 

celkem 119 100,0% 

Žijete v 
MSZ 
kraji? 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

ano 120 100,0 100,0 100,0 

ne 0 0,0 0,0 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

Slyšel(a) jste již o 
možnosti využití 

služeb finančního 
poradenství? 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

ano, znám 63 52.5 52,5 52,5 

jen okrajově 57 47,5 47,5 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   
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5. otázka 

 

Zaznačte do jaké 
míry Vám utkvěly 
tyto společnosti? 

OVB 
Allfinanz 

Partners 
AWD 
Česká 

republika 

SMS 
finanční 

poradenství 
Fincentrum 

Broker 
Consulting 

počet resp. 120 120 120 120 120 120 

průměrná známka 2,08 2,47 2,92 2,82 2,77 2,53 

 

Zaznačte do jaké míry vám 
utkvěla společnost-OVB 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

neumím posoudit 16 13,3 13,3 13,3 

velmi povědomá 31 25,8 25,8 39,2 

povědomá 32 26,7 26,7 65,8 

méně povědomá 10 8,3 8,3 74,2 

neznám 31 25,8 25,8 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Zaznačte do jaké míry Vám 
utkvěla společnost-

PARTNERS 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

neumím posoudit 13 10,8 10,8 10,8 

velmi povědomá 27 22,5 22,5 33,3 

povědomá 30 25,0 25,0 58,3 

méně povědomá 21 17,5 17,5 75,8 

neznám 29 24,2 24,2 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Zaznačte do jaké míry Vám 
utkvěla společnost-AWD 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

neumím posoudit 24 20,0 20,0 20,0 

povědomá 10 8,3 8,3 28,3 

méně povědomá 14 11,7 11,7 40,0 

neznám 72 60,0 60,0 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Zaznačte do jaké míry Vám 
utkvěla společnost-SMS 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

neumím posoudit 25 20,8 20,8 20,8 

velmi povědomá 2 1,7 1,7 22,5 

povědomá 9 7,5 7,5 30,0 

méně povědomá 18 15,0 15,0 45,0 

neznám 66 55,0 55,0 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Zaznačte do jaké míry Vám 
utkvěla společnost-

FINCENTRUM 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

neumím posoudit 27 22,5 22,5 22,5 

velmi povědomá 1 ,8 ,8 23,3 

povědomá 14 11,7 11,7 35,0 

méně povědomá 9 7,5 7,5 42,5 

neznám 69 57,5 57,5 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   
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Zaznačte do jaké míry Vám 
utkvěla společnost-BROKER 

CONSULT. 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

neumím posoudit 24 20,0 20,0 20,0 

velmi povědomá 14 11,7 11,7 31,7 

povědomá 14 11,7 11,7 43,3 

méně povědomá 11 9,2 9,2 52,5 

neznám 57 47,5 47,5 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 

6. otázka 

 
Ohodnoťte  podle důležitosti 

oblast-FINANCOVÁNÍ 
BYDLENÍ 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

nejdůležitější 40 33,3 33,3 33,3 

důležitá 49 40,8 40,8 74,2 

méně důležitá 31 25,8 25,8 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Ohodnoťte  podle důležitosti 
oblast-SPOŘÍCÍ PROGRAMY 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

nejdůležitější 73 60,8 60,8 60,8 

důležitá 38 31,7 31,7 92,5 

méně důležitá 9 7,5 7,5 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Ohodnoťte  podle důležitosti 
oblast-OPTIMALIZACE 
RODINNÝCH VÝDAJŮ 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

nejdůležitější 30 25,0 25,0 25,0 

důležitá 37 30,8 30,8 55,8 

méně důležitá 53 44,2 44,2 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Ohodnoťte  podle důležitosti 
oblast-ZAJIŠTĚNÍ 
BUDOUCNOSTI 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

nejdůležitější 51 42,5 42,5 42,5 

důležitá 47 39,2 39,2 81,7 

méně důležitá 22 18,3 18,3 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Ohodnoťte  podle důležitosti 
oblast-ZABEZPEČENÍ NA 

STÁŘÍ 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

nejdůležitější 60 50,0 50,0 50,0 

důležitá 41 34,2 34,2 84,2 

méně důležitá 19 15,8 15,8 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Ohodnoťte  podle důležitosti 
oblast-PRO MLADÉ A MALÉ 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

nejdůležitější 40 33,3 33,3 33,3 

důležitá 40 33,3 33,3 66,7 

méně důležitá 40 33,3 33,3 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   
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Ohodnoťte  podle důležitosti 
oblast-INVESTICE 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

nejdůležitější 15 12,5 12,5 12,5 

důležitá 18 15,0 15,0 27,5 

méně důležitá 87 72,5 72,5 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 

7. otázka 

 
Vyjádřete 

důležitost s 
těmito 

vlastnostmi. 

Příjemný 
vzhled 

Příjemné 
vystupování 

Znalost v 
oboru 

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání 

Věk 

počet resp. 120 120 120 120 120 

průměrná známka 2,17 1,33 1,04 2,00 3,23 

 
Vyjádřete důležitost s touto  

vlastností-PŘÍJEMNÝ VZHLED 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

velmi podstatné 34 28,3 28,3 28,3 

podstatné 45 37,5 37,5 65,8 

méně podstatné 28 23,3 23,3 89,2 

nepodstatné 13 10,8 10,8 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Vyjádřete důležitost s touto  
vlastností-PŘÍJEMNÉ 

VYSTUPOVÁNÍ 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

velmi podstatné 93 77,5 77,5 77,5 

podstatné 19 15,8 15,8 93,3 

méně podstatné 4 3,3 3,3 96,7 

nepodstatné 4 3,3 3,3 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Vyjádřete důležitost s touto  
vlastností-ZNALOST V 

OBORU 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

velmi podstatné 115 95,8 95,8 95,8 

podstatné 5 4,2 4,2 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Vyjádřete důležitost s touto  
vlastností-NEJVYŠŠÍ DOS. 

VZDĚLÁNÍ 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

velmi podstatné 47 39,2 39,2 39,2 

podstatné 37 30,8 30,8 70,0 

méně podstatné 25 20,8 20,8 90,8 

nepodstatné 11 9,2 9,2 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 Vyjádřete důležitost s touto  
vlastností-VĚK 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

velmi podstatné 1 ,8 ,8 ,8 

podstatné 23 19,2 19,2 20,0 

méně podstatné 43 35,8 35,8 55,8 

nepodstatné 53 44,2 44,2 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   
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8. otázka 

 
Je dobré mít finančního 

poradce? 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ano 59 49,2 49,2 49,2 

ne 19 15,8 15,8 65,0 

nedokážu posoudit 42 35,0 35,0 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 

9. otázka 

 
Máte zkušenost s finančním 

poradenstvím? 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ano 33 27,5 27,5 27,5 

ne 87 72,5 72,5 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 

10. otázka 

 
Co Vás odrazuje od využití 

fin.poradenství? 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

smluvní závazky 19 21,8 21,8 21,8 

nedostatek financí 21 24,1 24,1 46,0 

špatná zkušenost 1 1,1 1,1 47,1 

sám/a si poradím nejlépe 19 21,8 21,8 69,0 

reference od známých 17 19,5 19,5 88,5 

zatím není potřeba FP 3 3,4 3,4 92,0 

snadné získání licence 3 3,4 3,4 95,4 

nedostatek informací 4 4,6 4,6 100,0 

celkem 87 100,0 100,0   

 

11. otázka 

 
Se kterou společností jste 

spolupracoval(a)? 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

OVB 11 33,3 33,3 33,3 

Partners 5 15,2 15,2 48,5 

SMS 2 6,1 6,1 54,5 

Fincentrum 1 3,0 3,0 57,6 

Broker consulting 2 6,1 6,1 63,6 

ZFP Akademie 3 9,1 9,1 72,7 

Profiinvestor 3 9,1 9,1 81,8 

KPMG 1 3,0 3,0 84,8 

Bankovní poradenství 5 15,2 15,2 100,0 

celkem 33 100,0 100,0   
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12. otázka 

 
Spolupracujete stále s 
původní společností? 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

ano 23 69,7 69,7 69,7 

ne, již nevyužívám 10 30,3 30,3 100,0 

celkem 33 100,0 100,0   

 

13. otázka 

 
Jste spokojný(á) se službami 
poskytující fin.poradenství? 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

velmi spokojen 12 36,4 36,4 36,4 

spokojen 18 54,5 54,5 90,9 

nespokojen 2 6,1 6,1 97,0 

velmi nespokojen 1 3,0 3,0 100,0 

celkem 33 100,0 100,0   

 

14. otázka 

 
Vyjádřete 

spokojenost s 
vlastnostmi 

vašeho 
fin.poradce. 

Příjemný 
vzhled 

Příjemné 
vystupování 

Znalost v 
oboru 

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání 

Věk 

počet resp. 33 33 33 33 33 

průměrná známka 1,39 1,33 1,48 2,03 1,70 

 
Vyjádřete spokojenost s touto 

vlastností- PŘÍJEMNÝ 
VZHLED 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

velmi spokojen 22 66,7 66,7 66,7 

spokojen 9 27,3 27,3 93,9 

nespokojen 2 6,1 6,1 100,0 

celkem 33 100,0 100,0   

 Vyjádřete spokojenost s 
touto vlastností- PŘÍJEMNÉ 

VYSTUPOVÁNÍ 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

velmi spokojen 25 75,8 75,8 75,8 

spokojen 5 15,2 15,2 90,9 

nespokojen 3 9,1 9,1 100,0 

celkem 33 100,0 100,0   

 Vyjádřete spokojenost s 
touto vlastností-ZNALOST V 

OBORU 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

velmi spokojen 24 72,7 72,7 72,7 

spokojen 5 15,2 15,2 87,9 

nespokojen 1 3,0 3,0 90,9 

velmi nespokojen 3 9,1 9,1 100,0 

celkem 33 100,0 100,0   
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Vyjádřete spokojenost s touto 
vlastností-NEJVYŠŠÍ 

DOS.VZDĚLÁNÍ 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

nedokážu posoudit 2 6,1 6,1 6,1 

velmi spokojen 8 24,2 24,2 30,3 

spokojen 12 36,4 36,4 66,7 

nespokojen 9 27,3 27,3 93,9 

velmi nespokojen 2 6,1 6,1 100,0 

celkem 33 100,0 100,0   

 Vyjádřete spokojenost s 
touto vlastností-VĚK 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

nedokážu posoudit 2 6,1 6,1 6,1 

velmi spokojen 12 36,4 36,4 42,4 

spokojen 14 42,4 42,4 84,8 

nespokojen 4 12,1 12,1 97,0 

velmi nespokojen 1 3,0 3,0 100,0 

celkem 33 100,0 100,0   

 

15. otázka 

 

Vaše pohlaví? Frequency 
Valid 

Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

muž 40 33,3 33,3 33,3 

žena 80 66,7 66,7 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 

16. otázka 

 

Kolik je Vám let? Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 40 33,3 33,3 33,3 

26-50 40 33,3 33,3 66,7 

51> 40 33,3 33,3 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 

17. otázka 

 
Vaše nejvyšší dosažené 

vzdělání? 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

základní 5 4,2 4,2 4,2 

střední bez maturity 22 18,3 18,3 22,5 

střední s maturitou 81 67,5 67,5 90,0 

vyšší 12 10,0 10,0 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   
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18. otázka 

 
Jaký je Vás hrubý měsíční 

příjem? 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

<10000 36 30,0 30,0 30,0 

10000-20000 50 41,7 41,7 71,7 

20001-30000 34 28,3 28,3 100,0 

celkem 120 100,0 100,0   

 

 

Třídění 2. Stupně 

 
Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-OVB 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 28 70,0 70,0 70,0 

uvedlo 12 30,0 30,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 24 60,0 60,0 60,0 

uvedlo 16 40,0 40,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 31 77,5 77,5 77,5 

uvedlo 9 22,5 22,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-PARTNERS 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 28 70,0 70,0 70,0 

uvedlo 12 30,0 30,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 25 62,5 62,5 62,5 

uvedlo 15 37,5 37,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 36 90,0 90,0 90,0 

uvedlo 4 10,0 10,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-AWD 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 38 95,0 95,0 95,0 

uvedlo 2 5,0 5,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 39 97,5 97,5 97,5 

uvedlo 1 2,5 2,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 40 100,0 100,0 100,0 

uvedlo 0 ,0 ,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
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Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-PROVIDENT 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 38 95,0 95,0 95,0 

uvedlo 2 5,0 5,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 39 97,5 97,5 97,5 

uvedlo 1 2,5 2,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 39 97,5 97,5 97,5 

uvedlo 1 2,5 2,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-ERNST&YOUNG 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 38 95,0 95,0 95,0 

uvedlo 2 5,0 5,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 39 97,5 97,5 97,5 

uvedlo 1 2,5 2,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 40 100,0 100,0 100,0 

uvedlo 0 ,0 ,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-KPMG 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 38 95,0 95,0 95,0 

uvedlo 2 5,0 5,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 37 92,5 92,5 92,5 

uvedlo 3 7,5 7,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 40 100,0 100,0 100,0 

uvedlo 0 ,0 ,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-BROKER CONSULT. 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 34 85,0 85,0 85,0 

uvedlo 6 15,0 15,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 37 92,5 92,5 92,5 

uvedlo 3 7,5 7,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 38 95,0 95,0 95,0 

uvedlo 2 5,0 5,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
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Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-ZFP Akademie 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 39 97,5 97,5 97,5 

uvedlo 1 2,5 2,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 38 95,0 95,0 95,0 

uvedlo 2 5,0 5,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 37 92,5 92,5 92,5 

uvedlo 3 7,5 7,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-ST CONSULT 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 37 92,5 92,5 92,5 

uvedlo 3 7,5 7,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 40 100,0 100,0 100,0 

uvedlo 0 ,0 ,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 40 100,0 100,0   

uvedlo 0 ,0 ,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 
vzpomenete-PROFIINVESTOR 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

neuvedlo 37 92,5 92,5 92,5 

uvedlo 3 7,5 7,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 35 87,5 87,5 87,5 

uvedlo 5 12,5 12,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 40 100,0 100,0 100,0 

uvedlo 0 ,0 ,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-FINCENTRUM 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 40 100,0 100,0 100,0 

uvedlo 0 ,0 ,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 39 97,5 97,5 97,5 

uvedlo 1 2,5 2,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 40 100,0 100,0 100,0 

uvedlo 0 ,0 ,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
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Napiště 3 společnosti poskytující 
fin.poradensví na které si prvně 

vzpomenete-BANKOVNÍ PORADENSTVÍ 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

18-25 

neuvedlo 40 100,0 100,0 100,0 

uvedlo 0 ,0 ,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

neuvedlo 38 95,0 95,0 95,0 

uvedlo 2 5,0 5,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

neuvedlo 35 87,5 87,5 87,5 

uvedlo 5 12,5 12,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

 

Spolupráce se společností -věk Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

OVB 2 5,0 28,6 28,6 

Partners 2 5,0 28,6 57,1 

Broker consulting 1 2,5 14,3 71,4 

ZFP 1 2,5 14,3 85,7 

Profiinvestor 1 2,5 14,3 100,0 

celkem 7 17,5 100,0   

26-50 

OVB 5 12,5 31,3 31,3 

Partners 3 7,5 18,8 50,0 

SMS 2 5,0 12,5 62,5 

Fincentrum 1 2,5 6,3 68,8 

ZFP 1 2,5 6,3 75,0 

Profiinvestor 2 5,0 12,5 87,5 

KPMG 1 2,5 6,3 93,8 

Bankovní poradenství 1 2,5 6,3 100,0 

celkem 16 40,0 100,0   

51> 

OVB 4 10,0 40,0 40,0 

Broker consulting 1 2,5 10,0 50,0 

ZFP 1 2,5 10,0 60,0 

Bankovní poradenství 4 10,0 40,0 100,0 

celkem 10 25,0 100,0   

 

Odkud jste se o fin.poradenství dozvěděl(a)-
věk 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

média 16 40,0 40,0 40,0 

známí 15 37,5 37,5 77,5 

osloven 9 22,5 22,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

média 16 40,0 40,0 40,0 

známí 16 40,0 40,0 80,0 

osloven 8 20,0 20,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

média 21 52,5 52,5 52,5 

známí 14 35,0 35,0 87,5 

osloven 5 12,5 12,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
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Zkušenost s fin.poradenstvím-příjem 
Frequency 

Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

<10000 

ano 4 11,1 11,1 11,1 

ne 32 88,9 88,9 100,0 

celkem 36 100,0 100,0   

10000-
20000 

ano 20 40,0 40,0 40,0 

ne 30 60,0 60,0 100,0 

celkem 50 100,0 100,0   

20001-
30000 

ano 9 26,5 26,5 26,5 

ne 25 73,5 73,5 100,0 

celkem 34 100,0 100,0   

 

Zkušenost s fin.poradenstvím-vzdělání Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

základní 

ano 1 20,0 20,0 20,0 

ne 4 80,0 80,0 100,0 

celkem 5 100,0 100,0   

střední 
bez 

maturity 

ano 5 22,7 22,7 22,7 

ne 17 77,3 77,3 100,0 

celkem 22 100,0 100,0   

střední s 
maturitou 

ano 20 24,7 24,7 24,7 

ne 61 75,3 75,3 100,0 

celkem 81 100,0 100,0   

vyšší 

ano 7 58,3 58,3 58,3 

ne 5 41,7 41,7 100,0 

celkem 12 100,0 100,0   

 

Srovnání důležitosti a 
spokojenosti s vlastnostmi 

fin.poradce 

příjemný 
vzhled 

příjemné 
vystupování 

znalost v 
oboru 

vzdělání věk 

Prům.známka-DŮLEŽITOST 2,17 1,33 1,04 2,00 3,23 

Prům.známka-SPOKOJENOST 1,39 1,33 1,48 2,03 1,70 

 

Důležitost oblasti-FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

nejdůležitější 15 37,5 37,5 37,5 

důležitá 13 32,5 32,5 70,0 

méně důležitá 12 30,0 30,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

nejdůležitější 12 30,0 30,0 30,0 

důležitá 21 52,5 52,5 82,5 

méně důležitá 7 17,5 17,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

nejdůležitější 13 32,5 32,5 32,5 

důležitá 15 37,5 37,5 70,0 

méně důležitá 12 30,0 30,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
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Důležitost oblasti-SPOŘÍCÍ PROGRAMY Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

nejdůležitější 11 27,5 27,5 27,5 

důležitá 22 55,0 55,0 82,5 

méně důležitá 7 17,5 17,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

nejdůležitější 27 67,5 67,5 67,5 

důležitá 12 30,0 30,0 97,5 

méně důležitá 1 2,5 2,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

nejdůležitější 35 87,5 87,5 87,5 

důležitá 4 10,0 10,0 97,5 

méně důležitá 1 2,5 2,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

Důležitost oblasti-OPTIMALIZACE 
ROD.VÝDAJŮ 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

nejdůležitější 7 17,5 17,5 17,5 

důležitá 10 25,0 25,0 42,5 

méně důležitá 23 57,5 57,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

nejdůležitější 18 45,0 45,0 45,0 

důležitá 14 35,0 35,0 80,0 

méně důležitá 8 20,0 20,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

nejdůležitější 5 12,5 12,5 12,5 

důležitá 13 32,5 32,5 45,0 

méně důležitá 22 55,0 55,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

Důležitost oblasti-ZAJIŠTĚNÍ 
BUDOUCNOSTI 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

nejdůležitější 20 50,0 50,0 50,0 

důležitá 11 27,5 27,5 77,5 

méně důležitá 9 22,5 22,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

nejdůležitější 15 37,5 37,5 37,5 

důležitá 23 57,5 57,5 95,0 

méně důležitá 2 5,0 5,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

nejdůležitější 16 40,0 40,0 40,0 

důležitá 13 32,5 32,5 72,5 

méně důležitá 11 27,5 27,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   
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Důležitost oblasti-ZABEZPEČENÍ NA STÁŘÍ Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

nejdůležitější 11 27,5 27,5 27,5 

důležitá 14 35,0 35,0 62,5 

méně důležitá 15 37,5 37,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

nejdůležitější 12 30,0 30,0 30,0 

důležitá 24 60,0 60,0 90,0 

méně důležitá 4 10,0 10,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

nejdůležitější 37 92,5 92,5 92,5 

důležitá 3 7,5 7,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

Důležitost oblasti-PRO MLADÉ A MALÉ Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

nejdůležitější 14 35,0 35,0 35,0 

důležitá 13 32,5 32,5 67,5 

méně důležitá 13 32,5 32,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

nejdůležitější 17 42,5 42,5 42,5 

důležitá 15 37,5 37,5 80,0 

méně důležitá 8 20,0 20,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

nejdůležitější 9 22,5 22,5 22,5 

důležitá 12 30,0 30,0 52,5 

méně důležitá 19 47,5 47,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

Důležitost oblasti-INVESTICE Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

nejdůležitější 6 15,0 15,0 15,0 

důležitá 8 20,0 20,0 35,0 

méně důležitá 26 65,0 65,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

nejdůležitější 9 22,5 22,5 22,5 

důležitá 8 20,0 20,0 42,5 

méně důležitá 23 57,5 57,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

důležitá 2 5,0 5,0 5,0 

méně důležitá 38 95,0 95,0 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

 

Slyšel(a) jste již o službě fin.poradenství-věk Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

ano, znám 23 57,5 57,5 57,5 

jen okrajově 17 42,5 42,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

26-50 

ano, znám 23 57,5 57,5 57,5 

jen okrajově 17 42,5 42,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   

51> 

ano, znám 17 42,5 42,5 42,5 

jen okrajově 23 57,5 57,5 100,0 

celkem 40 100,0 100,0   



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dobré mít fin.poradce-vzdělání 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

základní 

ano 1 20,0 20,0 20,0 

nedokážu posoudit 4 80,0 80,0 100,0 

celkem 5 100,0 100,0   

střední 
bez 

maturity 

ano 12 54,5 54,5 54,5 

ne 3 13,6 13,6 68,2 

nedokážu posoudit 7 31,8 31,8 100,0 

celkem 22 100,0 100,0   

střední s 
maturitou 

ano 38 46,9 46,9 46,9 

ne 13 16,0 16,0 63,0 

nedokážu posoudit 30 37,0 37,0 100,0 

celkem 81 100,0 100,0   

vyšší 

ano 8 66,7 66,7 66,7 

ne 3 25,0 25,0 91,7 

nedokážu posoudit 1 8,3 8,3 100,0 

celkem 12 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dobré mít fin.poradce-příjem Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

<10000 

ano 14 38,9 38,9 38,9 

ne 2 5,6 5,6 44,4 

nedokážu posoudit 20 55,6 55,6 100,0 

celkem 36 100,0 100,0   

10000-
20000 

ano 26 52,0 52,0 52,0 

ne 7 14,0 14,0 66,0 

nedokážu posoudit 17 34,0 34,0 100,0 

celkem 50 100,0 100,0   

20001-
30000 

ano 19 55,9 55,9 55,9 

ne 10 29,4 29,4 85,3 

nedokážu posoudit 5 14,7 14,7 100,0 

celkem 34 100,0 100,0   
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Co Vás odrazuje od využití služeb 
fin.poradenství-věk 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

18-25 

smluvní závazky 11 27,5 33,3 33,3 

nedostatek financí 10 25,0 30,3 63,6 

sám/a si poradím nejlépe 3 7,5 9,1 72,7 

reference od známých 4 10,0 12,1 84,8 

zatím není potřeba FP 3 7,5 9,1 93,9 

snadné získání licence 2 5,0 6,1 100,0 

celkem 33 82,5 100,0   

26-50 

smluvní závazky 1 2,5 4,2 4,2 

nedostatek financí 6 15,0 25,0 29,2 

sám/a si poradím nejlépe 10 25,0 41,7 70,8 

reference od známých 6 15,0 25,0 95,8 

snadné získání licence 1 2,5 4,2 100,0 

celkem 24 60,0 100,0   

51> 

smluvní závazky 7 17,5 23,3 23,3 

nedostatek financí 5 12,5 16,7 40,0 

špatná zkušenost 1 2,5 3,3 43,3 

sám/a si poradím nejlépe 6 15,0 20,0 63,3 

reference od známých 7 17,5 23,3 86,7 

nedostatek informací 4 10,0 13,3 100,0 

celkem 30 75,0 100,0   
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Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


