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1 Úvod 

Finančně poradenské společnosti se velmi často snaží o zkvalitňování, popřípadě 

i rozšiřování svých nabídek, a to především za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, počtu 

klientů a následné zvýšení zisku.  

 

Jedna z největších finančně poradenských firem v České republice, Partners Financial 

Services, a.s. přináší kromě poradenství, mimo jiné, i zvyšování finanční gramotnosti občanů 

České republiky. Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu a doporučení pro vybrané 

mediální projekty společnosti „penize.cz“ a „Den finanční gramotnosti“. 

 

Výše uvedené projekty budou vybrány z několika důvodů. Autorka práce se stala 

v lednu 2014 lektorkou finanční gramotnosti pod záštitou společnosti Partners Financial 

Services, a.s., s projektem má už zkušenosti a chtěla by přispět ke zdokonalování prezentace 

finanční gramotnosti. Druhý z vybraných projektů byl vybrán z důvodu jeho dlouhé tradice, 

vysokého potenciálu a významného přínosu jak pro společnost, tak pro širokou veřejnost. 

Mimo jiné se jedná o stěžejní a nejdůležitější mediální projekty společnosti, které přinášejí 

ve velké míře novou klientelu a zvyšují podvědomí o společnosti u potencionálních klientů 

i u odborné veřejnosti.  

 

Převážná část informací pro účely této práce bude získávána z veřejně přístupných 

informací (především z webových portálů projektů a materiálů určených pro školení finanční 

gramotnosti na školách) a interních zdrojů firmy (výroční zprávy, design manual, atd.). 

Po sběru všech dat a informací bude provedena SWOT analýza projektů, tedy analýza 

vnitřního prostředí (silných a slabých stránek) a vnějšího prostředí (příležitostí a ohrožení). 

  

Práce bude rozdělena do čtyř hlavních částí. První část bude věnována teoretickým 

východiskům, obsahujícím teorii budování vztahů s veřejností, značky a definice pojmů 

v oblasti marketingu, strategického řízení značky a psychologie přesvědčování. 

 

Kapitola druhá je zaměřena na charakteristiku společnosti Partners Financial Services, 

a.s. a v jednotlivých podkapitolách bude popisovat její historii, poslání, cíle, předmět činnosti 
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a organizační strukturu. 

 

V třetí části podrobněji popíšeme mediální projekty společnosti. A následně 

provedeme analýzu dvou vybraných. Konkrétně pomocí SWOT analýzy se pokusíme 

identifikovat slabé a silné stránky vybraných projektů a možné příležitostí a ohrožení působící 

na ně. 

 

V poslední části se zaměříme na tvorbu návrhů a doporučení s hlavním cílem potlačit 

slabé stránky a eliminovat možná ohrožení obou projektů. Naopak se budeme snažit podpořit 

a dále rozvíjet jejich nejsilnější stránky a co nejefektivněji využít příležitostí s vysokým 

potenciálem.  

 

Hlavním výstupem práce budou doporučení, která by měla vést k posílení a upevnění 

vztahů mezi konkrétními projekty a veřejností. 
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2 Teoretická východiska vztahů s veřejností a budování značky 

Vztahy s veřejností neboli public relations podle Vaštíkové „představují neosobní 

formu stimulace poptávky po službách či aktivitách organizace publikováním pozitivních 

informací. Cílem je vyvolat kladné postoje veřejnosti k podniku. To potom vyvolá pozornost 

a zájem ze strany zákazníků.
1
  

Vývoj úlohy vztahů s veřejností se stále přizpůsobuje a mění dle přání organizace. 

Mezi její nejdůležitější zásady patří: zlepšování image společnosti, budování pozice na trhu 

a informování o činnosti široké veřejnosti či úzce vymezené cílové skupině.
2
 K dalším 

úkolům public relations patří: vytváření podnikové identity (komplexní obraz firmy utváření 

filozofií, historií, zásadami vedení a činností firmy); účelové kampaně a krizová komunikace; 

lobbing (zastupování organizací v oblastech zákonodárných a při legislativních jednáních) 

a sponsoring.
3
 Můžeme tedy předpokládat, že public relations dnes patří k nejdůležitějším 

prvkům celé firmy. Společnost by měla usilovat o to, aby ji využila ve svůj prospěch 

a odlákala potencionální zákazníky (klienty) od konkurence a přitáhla je k sobě.  

2.1 Cíle public relations 

„Cílem public relations je pomoc organizacím a institucím v jejich chování tak, aby 

byly příznivě akceptovány veřejností, a úlohou pracovníků působících v této oblasti je 

ovlivňování příznivého přijetí veřejnosti, a to přímým ovlivňováním jejich postojů 

co nejefektivnějšími způsoby směrem ke stavu, který je nejpříznivější pro zákazníky, 

zaměstnavatele a societu, ve které provozují svoji činnost.“
4
 Stanovení cílu se řadí mezi 

zásadní věc v komunikačním procesu vztahů s veřejností.  „Pro správné stanovení cílů public 

relations je nezbytné znát analýzu výchozího stavu, analýzu stávajícího image, stanovení 

image, kterého je nutné dosáhnout a plán, který rozpracovává cíle do konkrétních realizačních 

poloh.“
5
 Obvykle cíle řadíme do dvou poloh: cíle strategické a taktické. 

 

                                                 

1 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – Efektivně a moderně. s. 143. ISBN: 978-80-247-2721-9. 

2 SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. s. 16. ISBN: 978-80-247-2866-7. 

3 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – Efektivně a moderně. s. 143. 

4 Public relations. Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů. [online]. [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: 

http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2766/public_relations.pdf 

5 SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. s. 20. 
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Mezi strategické cíle patří dlouhodobější záměry public relations, odvozené 

ze střednědobého horizontu činnosti organizace nebo firmy tzv. na dobu dvou až tří let. Jak 

říká Svoboda „v České praxi bývá střednědobý horizont často příliš vzdálenou budoucností. 

Čím méně transparentní je budoucnost organizace, o to svízelnější je stanovení 

dlouhodobějšího cíle pro komunikaci public relations.“ Naopak cíle taktické mají 

krátkodobou povahu. Lépe se formulují, protože je vyvolává běžná situace nebo jednoroční 

plánovací praxe.
6
 

2.2 Komunikační kanály a zpětná vazba public relations 

Můžeme si představit rozmanitý mix kanálů osobní a neosobní komunikace. V prvním 

případě komunikuje jedna osoba s druhou nebo s více osobami navzájem. Osobní komunikace 

se řadí mezi nejstarší a zároveň nejúčinnější formu komunikace. U neosobní je mezi subjekt 

a cílovou skupinu vloženo médium a nezískáme tak přímou zpětnou vazbu. Mezi hlavní 

média pro public relations patří: tisková média (deníky, časopisy, publikace); elektronická 

média (rozhlas, televize); výstavy a veletrhy; internet; ostatní (CD, DVD,…). 

Zpětná vazba nám umožňuje provést vyhodnocení kampaně a provést případnou 

změnu do budoucna. Základem výzkumu účinnosti public relations je výzkum image 

organizace, který se musí alespoň u větších public relations projektů a významnějších 

organizací provádět pravidelně, v případě kampaní pak před jejich začátkem a po jejich 

skončení.
7
 

2.3 Filozofie společnosti 

Než začneme hovořit o filozofii společnosti, musíme si v prvé řadě vysvětlit firemní 

styl „V podstatě jde o koncipování vlastní dlouhodobější filozofie organizace či subjektu, 

tj. o formování dlouhodobější vize s trvalejší jistotou v daných proměnlivých podmínkách,“
8
 

jak říká Svoboda. Strukturu firemního stylu znázorňuje obrázek 2.1. 

  

                                                 

6 SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. s. 20. 

7 Tamtéž, s. 23. 

8 Tamtéž, s. 16.  
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Obr. 2.1 Struktura firemního stylu 

 

Zdroj: SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. s. 30. 

 

 

Podniková filozofie představuje základní přístup k okolí a k vlastnímu způsobu řízení 

vyplývající z firemních zásad, které ovlivňují management podnikatelského subjektu. Skládá 

se ze čtyř složek: firemní design, firemní komunikace, firemní kultura a produkt společnosti. 

Tyto čtyři prvky pak dále tvoří firemní image společnosti. 

 

První otázka, která nás může napadnout je, zda organizace nějakou filozofii má. 

Většina společností se musí v dnešní době vyrovnat s komplikovanými problémy soudobého 

světa, musí na ně hbitě reagovat a přizpůsobovat se vývoji. V průběhu vývoje podnikatelské 

činnosti lze sledovat a charakterizovat dvě základní koncepce podnikatelské filozofie 

a to výrobní podnikatelskou filozofii a marketingovou podnikatelskou filozofii (která odráží 

také přístup podniku k budování vztahů s širokou veřejností). 
9
 

 

Firemní design  

Firemním designem rozumíme „tvář“ firmy, sloužící k prezentaci na veřejnosti i uvnitř 

společnosti, vystihuje hodnoty a podstatu dané firmy. Dokáže ji odlišit od konkurentů na trhu. 

                                                 

9 SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. s. 30. 

Firemní image 

prostředky 

Firemní design 
Firemní 

komunikace 
Firemní kultura 
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základ: 

Filozofie Organizace 
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Pod firemním designem rozumíme především vizuální prezentaci, jako je logotyp firmy 

a veškeré prezentační materiály. Dobře zvládnutý firemní design je důležitou součástí firemní 

kultury a mnohé o dané firmě vypovídá.
10

  

 

Firemní komunikace  

Zatímco firemní design představuje jednotně a tvůrčím způsobem vizuální ztvárnění 

firmy nebo organizace, firemní komunikace zastřešuje komunikaci společnosti a udržuje její 

jednotnost. Firemní komunikace je jeden z hlavních faktorů jak obstát v konkurenčním 

prostředí. Sleduje dlouhodobý záměr a strategický cíl. Součástí firemní komunikace 

jsou: firemní design, public relations (vztah s veřejností), reklama v médiích, propagace 

stanovisek, veřejná vystoupení a komunikace na podporu vzdělávání, propagaci podnikových 

hodnot.
11

 

 

Firemní kultura  

Firemní kulturu obvykle můžeme nalézt také pod názvem podniková kultura 

a společně s komunikacemi organizace vytváří jeden z části jejího výrazu. Firemní kulturu 

můžeme rozdělit do čtyř forem: kompetenční, úderná, hierarchicky uzavřená a aktivit. 

Kompetenční je typická pro sféru s vysokou investiční náročností, ale menší jistotou úspěchu, 

je také značně riziková. Úderná je spojená s vysokou rizikovostí a rychlou zpětnou vazbou. 

Hierarchicky uzavřenou charakterizuje nízká rizikovost, často se objevuje v bankovnictví, 

pojišťovnictví, ve farmaceutickém průmyslu a dalších. Aktivit je forma firemní kultury, která 

je nejvíce zastoupena v oborech značkových spotřebních výrobků, v maloobchodě, v oblasti 

počítačů či ve výrobě vozidel. 
12

 

 

Produkt společnosti 

Jedná se o poslední prvek ze čtyř prostředků firemního stylu. Tuto část většinou řídí 

marketing. Společně s firemním designem, komunikací a filozofií tvoří produkt organizace 

homogenní celek. Jedním ze základních požadavků na marketing je jasně definovaný produkt 

(výrobek či služba), pocházející od konkrétní firmy.
13

  

                                                 

10 Firemní design. NOW DESIGN. [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://www.nowdesign.eu/firemni-

design/firemni-design.html 

11 SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. s. 36. 

12 Tamtéž, s. 43. 

13 Tamtéž,. s. 45. 
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Firemní image  

Konečný výsledek, ke kterému firemní styl směřuje prostřednictvím výše zmíněných 

prostředků. „Image je představa, kterou si vytvořila jedna veřejnost nebo více veřejností 

o nějaké osobě, podniku nebo instituci, a to nikoliv jako dokreslený obraz, ale spíš jako 

mozaiku z pochycených, zlomkovitých, vzájemně se prolínajících detailů.“
14

 Stanovená 

image, ke které organizace směřuje prostřednictvím řízeného firemního stylu, musí být 

samozřejmě jiná, než image konkurenčně srovnatelné firmy. Cílová image by měla 

být jednoznačná a jasná.  

 

Hrají zde roli prvky jako je barva, písmo, logotyp, merkantilie, slogan a další. Barvy 

působí na příjemce sdělení intenzivněji než formy a tvary. Představují signály, které slouží 

k počáteční orientaci. Správná volba barevného spektra by měla korespondovat s významem 

a pocity, které má podniková barva zprostředkovat.
15

 Písmo slouží především 

ke zprostředkování sdělení, proto musí působit jasné, srozumitelné, přehledné a vyvážené. 

Organizace by se měla rozhodnout pro určitý typ písma, a ten využívat trvale, pro zachování 

jednotnosti tiskovin.
16

 Logotyp je základním stavebním kamenem jednotného vizuálního 

stylu, pomáhá identifikovat a tvořit povědomí o značce a nesmíme zapomenout na slogan, 

který představuje jakési heslo či motto, které pomáhá upoutávat pozornost ke společnosti.  

 

2.4 Online publikace a mediální projekty společnosti 

Trvale rostoucí náklady na reklamu a další druhy marketingové komunikace vedly 

k tomu, vymyslet něco efektivnějšího a levnějšího. Podniková média existovala vždy, ale 

až kompletní náhled na ně umožnil rozvoj firemní publikace neboli corporate publishing. 

K médiím firemní publikace patří především časopisy pro zákazníky, výroční zprávy, 

časopisy pro zaměstnance a další. Jelikož je dnešní doba velmi uspěchaná, klade se veliký 

důraz na public relations komunikaci online. Internet je médiem, které propojuje všechny 

komunikace s veřejností (reklamu, marketing, public relations, žurnalistiku). Zásadně 

urychluje komunikaci. Sdělení pro danou cílovou skupinu či tisková informace pro média jsou 

zpracovány a distribuovány prostřednictvím internetu za pár minut. Nicméně má, také svou 

druhou tvář. Nachází se zde velké množství nepravdivých informací a neopomenutelným 

                                                 

14 SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně, s. 46. 

15 Tamtéž, s. 34.  

16 Tamtéž, s. 33. 
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nebezpečím jsou kriminální aktivity, jako je plagiátorství (porušování duševních práv autora). 

Dokážeme jeho prostřednictvím negovat až sabotovat samotné public relations nebo jejich 

různé komunikáty, především blogováním a chatováním. 

 

Komunikační formy public relations online: 

 webové stránky – jsou součástí korporátního stylu a jejich význam stále roste; 

 blogy – lze je považovat za digitální deníky zveřejňující různá témata a názory na ně; 

 podcast (audio) – jedná se o mediální databázi produkovanou pro web;  

 video-podcasting – jedná se o nejsnadnější metodu jak využit video nabídky 

na internetu;  

 sociální sítě – umožňují výborný přístup ke specifickým segmentům veřejnosti 

a tím i lepší zacílení public relations kampaní; 

 mobilní služby – umožňují oslovit přesně vybranou skupinu zákazníků 

tím nejosobnějším způsobem, jaký umožňuje právě mobilní telefon;
17

 

Aktivita, která je spojena s fenoménem internetu především, je vyhledávání. 

V současnosti máme k dispozici nejnovější generace vyhledávačů, které na jedno kliknutí 

zobrazí jak lokální, tak globální informace všech typů. Další novinkou jsou specializované 

servery ať už zpravodajské či tematické. Z tohoto pohledu se nabízí členění informací 

získávaných prostřednictvím internetu na informace odborné a obecné. Můžeme tedy nalézt 

informace o firmách, ze státních organizací, statistické a demografické informace, 

od profesionálních výzkumných agentur, ratingových a poradenských firem, z jiných médií 

a o zákaznících. 
18

  

2.5 Značka a její budování 

Značka představuje lehce zapamatovatelné označení. Odlišuje náš produkt 

od konkurenčních skupin a současně jej propaguje. Logotyp (značku) je potřeba registrovat 

jako ochrannou známku, aby nemohl značku používat jiný subjekt. Známe čtyři základní typy 

značek: obrazová, slovní, literní a kombinovaná.  „Při tvorbě a používání značek je nutné 

pamatovat vedle originality jejich ztvárnění především na jejich obsahovou spojitost 

                                                 

17 SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. s. 166. 

18 KOZEL, Roman. a kol. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. s. 291. ISBN: 978-80-247-3527-6. 
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se subjektem, který je využívá, neměnnost vzhledu, všestrannou použitelnost, dokonalou 

rozlišovací schopnost, právní jistotu a stabilitu,“ jak popisuje Svoboda.
19

 

 

Budování značky 

Každý podnikatel by měl svou značku brát jako základní kámen své společnosti. Právě 

značka odlišuje firmu od svých konkurentů, zvyšuje loajalitu u zákazníků a vytváří podklad 

pro další rozšiřování portfolia. Podnikatelské subjekty by se tedy měli řídit čtyřmi základními 

pravidly: 

 

 Podmanit si volný prostor v mysli spotřebitele. Firmy by měli ovlivnit zákazníka 

buď to svým originálním produktem, nebo v jeho mysli vyvolat nějaké emocionální 

podněty, jako je bezpečí nebo luxus. Ať už firma zvolí jakýkoli prostor, měla by 

si jej jasně definovat a držet se ho, je to také důležité aby si zákazník neutvořil 

milný náhled na celou společnost. 

 Odlišit se od své konkurence. Jestliže jde více firem stejnou cestou, nebo mají 

stejnou vizi, je těžké si vybudovat silnou značku. Lze toho dosáhnout např. 

vynikající reklamou, kvalitním PR nebo unikátností svého produktu. Je mnoho 

společností, které vyrábí shodný produkt, ale i přesto se odlišují.  

 Žít svou značku. Značka by měla být o něco více než je slogan. U většiny 

společností je značka spíše povrchním znakem a mnoho spotřebitelů si nedokáže 

spojit značku, nebo její charakteristické rysy se společností.  

 Hluboké porozumění zákazníkům. Většina společností neví, co doopravdy jejich 

zákazníci očekávají, znají jen jejich základní potřeby, např. každá automobilka ví, 

že spotřebitelé očekávají spolehlivé, kvalitní a bezpečné auto s dobrým designem, 

ale jen zřídka kdy se dotazují svých zákazníků, co opravdu chtějí a očekávají 

od jejich produktu. Z tohoto důvodu by měli firmy provádět výzkumy, hloubkové 

rozhovory, zjišťovat chování a zájmy spotřebitelů. 
20

 

 

                                                 

19 SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. s. 32.  
20 KOMERČNÍ KOMUNIKACE. KOMKOM: [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 

http://www.komkom.cz/aktuality/tomas-gillar.html 
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2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je používaná převážně v marketingu pro vyhodnocení silných 

a slabých stránek společnosti (popřípadě jejich částí například projektů), jejich příležitostí 

a hrozeb v konkurenčním prostředí ve kterém subjekt působí a je součástí dlouhodobého 

plánování. Zkratka SWOT je používaná na základě počátečních písmen těchto anglických 

slov: strenghts (síly), weaknesses (slabosti), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby).
21

  

 

Na základě SWOT analýzy dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Analýza samotná umožňuje zhodnotit skutečnou sílu 

interního prostředí firmy vzhledem k tomu konkurenčnímu. Analýza vnějšího prostředí 

zahrnuje rozbor příležitostí a ohrožení, které leží mimo kontrolu firmy a zpravidla 

na ní působí nekontrolovatelnými vlivy (přírodní prostředí, ekonomické, politické, 

legislativní, demografické, technologické, kulturní a sociální). Analýzu vnitřního prostředí 

(silných a slabých stránek) tvoří rozbor externího a interního mikroprostředí firmy. Externí 

mikroprostředí zahrnuje blízké okolí organizace (zákazníci, dodavatelé, konkurence, 

marketingoví prostředníci a veřejnost) a interní představuje organizační strukturu, kvalifikaci 

zaměstnanců a lidské zdroje firmy a spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými odděleními.
22

 

 

2.7 Psychologie přesvědčování v komunikačních modelech 

Veškeré vytvářené komunikační modely se shodují v několika základních činitelích 

komunikace, těmi jsou zdroj, zpráva a adresát, pokusíme si je v následujícím textu podrobněji 

vysvětlit.  

 

Zdroje se navzájem liší a každý z nich má na komunikaci jiný vliv. V přesvědčování 

známé různé charakteristiky zdroje zprávy. Za tři stěžejní považujeme autoritu, kredibilitu 

a sociální atraktivitu. Autorita má výrazný vliv na postoje a chování lidí. 

Kredibilita je postavena na inteligenci, ctnosti a laskavosti při komunikaci dané zprávy. 

Sociální Atraktivita představuje fyzickou a psychologickou oblíbenost. Dalším činitelem 

komunikace je zpráva, ta může být jednostranná, nebo oboustranná (která je považována 

za efektivnější, ale musíme u ní být připraveni na případnou argumentaci). Je nutné zmínit, 

                                                 

21 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – Efektivně a moderně. s. 58. 

22 Tamtéž, s. 59. 
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že zpráva kromě verbální složky obsahuje rovněž složku neverbální (hlasitost, výška, tempo 

řeči, gestikulace apod.). A v neposlední řadě adresát. Ovlivnitelnost adresáta danou zprávou 

a její pochopení je závislé na inteligenci daného jedince. Obecně rozlišujeme tyto druhy 

inteligence: jazykově-verbální, logicko-matematická, zvukově-hudební, vizuálně-prostorová, 

vnitřní (intrapersonální), společenská a přírodní. Jaký druh inteligence člověk využívá 

při přijímání zprávy, závisí na typu sdělení.
23

 

 

Použití emoce strachu je další signifikantní oblastí výzkumu persvaze. Otázka, která 

před lidmi zabývajícími se persvazí stála, zněla: „Strašit či nestrašit?“ Praktickou ukázkou 

využití strachu v persvazi jsou například odstrašující informace na krabičkách cigaret. 

V prvním kroku musí být osoba nějakou informací vystrašená. Aby hrozba fungovala 

správně, musí obsahovat dva elementy: informaci a vážnosti hrozby. V druhém kroku musí 

být osobě poskytnuto nějaké řešení nebo doporučení. Za zmínku stojí bumerangový efekt, 

což je všeobecný termín popisující situaci, kde je výsledek pokusu o změnu postoje takový, 

že adresát postoj nezmění, ale ještě utvrdí svůj stávající postoj. Bumerangový efekt může 

nastat například tehdy, když je prezentovaný zastrašující apel až neúměrně silný.
24

  

  

                                                 

23 GÁLIK, Stanislav. Psychologie přesvědčování. s. 39. ISBN: 978-80-247-4247-2. 

24 Tamtéž, s. 45. 
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3 Charakteristika společnosti Partners Financial Services, a.s. 

Partners Financial Services, a.s. zahájila svou činnost v roce 2007. Zabývá 

se poskytováním služeb finančního poradenství a zprostředkováním finančních produktů 

na území České republiky. Původně byla zapsána do obchodního rejstříku jako NOSTIMO, 

a. s. 23. srpna 2006. Následně působila pod názvem Partners For Life Planning a.s., 

a od 1. 1. 2012 působí pod dnešním názvem. 
25

 

3.1 Základní informace a produktové portfolio 

V tabulce 3.1 můžeme vidět základní souhrn zajímavých údajů o společnosti v číslech.  

 

Tab. 3.1 Stručný přehled v číselných datech 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Zdroj: Výroční zpráva, 2012. Praha: Partners Financial Services, a.s., s. 10. 

 

 Šíře portfolia Partners Financial Services (viz Obr. 3.1) podporuje snahu 

zajistit poradcům i klientům garanci objektivity a nezávislosti na bankovních a pojistitelných 

institucích. Snahou je rovněž vytvářet speciální produkty, které klienti a veřejnost naleznou 

pouze v nabídce společnosti Partners Financial Services. 

  

                                                 

25 Veřejný rejstřík a sbírka listin. JUSTICE. 23. 8. 2006 [online]. [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=Partners+Financial+Services+a.s. 

 

 

počet poradců 3 600 

počet klientů 340 000 

počet obchodních partnerů 63 

provizní obrat 2012 1 440 578 

produktů v nabídce 560 

sjednaných smluv 301 000 
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Obr. 3.1 Produktové portfolio 

BANKOVNÍ PRODUKTY   INVESTICE   STAVEBNÍ SPOŘENÍ   

běžné účty     Investiční zlato   překlenovací úvěry ze stavebního spoření 

hypoteční úvěry     Modelová portfolia   stavební spoření     

Investiční úvěry pro firmy   Podílové fondy   úvěry ze stavebního spoření   

Investiční úvěry pro bytová družstva Pravidelné investování 

   

  

Platební a kreditní karty   Přímé investice na burzách 

   

  

podnikatelské úvěry     

      

  

spořící účty     

      

  

termínované vklady     

      

  

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ       NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

 

PENZIJNÍ PRODUKTY 

Důchodové životní pojištění   Cestovní pojištění     Důchodové spoření   

Flexibilní pojištění     Havarijní pojištění     Doplňkové penzijní spoření 

Investiční životní pojištění   pojištění majetku a odpovědnosti občanů 

  

  

Kapitálové životní pojištění   pojištění podnikatelských rizik 

  

  

Rizikové pojištění     pojištění právní ochrany   

  

  

Úvěrové životní pojištění   a mnohé další…           

 

Zdroj: Výroční zpráva, 2012. Praha: Partners Financial Services, a.s., s. 6. 

 

V následujícím grafu (Obr. 3.2) můžeme vidět podíl jednotlivých produktů z portfolia 

na celkové produkci společnosti. 

 

Obr. 3.2 Struktura produkce v roce 2012 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva, 2012. Praha: Partners Financial Services, a.s., s. 11. 

 

Partners Financial Services, a.s. spolupracuje s více než šedesáti obchodními partnery, 

jejichž produkty prověřuje analytické oddělení společnosti (Obr. 3.3) 

 

  

8% 
3% 

1% 

25% 

26% 

10% 

6% 

21% 

Bankovní produkty 

Hypoteční a ostatní 
úvěry 

Stavební spoření 

Penzijní připojištění 

Podílové fondy 
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Obr. 3.3 Obchodní partneři 

 

Zdroj: Výroční zpráva, 2012. Praha: Partners Financial Services, a.s., s. 7. 

 

3.2 Struktura společnosti 

Do skupiny Partners Financial Services, a.s. patří tyto subjekty (Obr. 3.4): Partners 

bankovní služby, Partners investiční společnost a.s., Partners média s.r.o. a Partners 

Akademie s.r.o., zastávající funkci dceřiných společností. 
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Obr. 3.4 Struktura společnosti 

  

  

Zdroj: Design manual, 2013. Praha : Partners Financial Services, a.s., s. 12. 

 

 

Partners bankovní služby jsou součástí Partners Financial Services, a.s. od 20. dubna 

2010. Ve spolupráci s UniCredit Bank Czech Republic, a.s. nabízí klientům bankovní 

produkty. Hlavním důvodem vzniku bankovních služeb nabízených Partners Financial 

Services, a.s. je snaha o poskytnutí komplexního servisu pro klienty společnosti, která usiluje 

o dosažení možnosti, kdy už klient nepotřebuje dalšího poradce v oblasti financí, či pojištění 

a vše vyřídí na jednom místě s jedinou osobou.
26

 

 

Partners investiční společnost 

Partners investiční společnost začala fungovat 19. listopadu 2010 na základě licence 

získané od České národní banky. Na trh především přinesla fondy, které podle 

ní na dosavadním českém trhu chyběly. Mezi první dva produkty patří Partners 

Universe 10 a Partners Universe 13, fondy s dynamickou strategií. V roce 2012 vznikl 

konzervativnější fond Partners Universe 6. Všechny výše zmíněné fondy jsou sestaveny jako 

aktivně spravované fondy fondů, které pracují s fondy šestnácti předních investičních 

společností na světě. V čele nové společnosti stojí Pavel Kohout, veřejnosti známý jako člen 

                                                 

26 O Partners bankovních službách. PARTNER BANKOVNÍ SLUŽBY. [online]. [cit. 2014-02-18]. Dostupné z: 

http://www.partnersbs.cz/cs/o-nas/predstavujeme-se/ 
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vládní rady NERV (Národní ekonomická rada vlády), který zastává funkci předsedy, dále 

Petr Borkovec
27

 nebo Kateřina Pálková
28

.
29

 

 

Partners Akademie 

Základním cílem Partners Akademie je přicházet s novými vzdělávacími projekty 

určenými především pro poradce a manažery Partners Financial Services, a.s. Velkou 

novinkou pod hlavičkou Partners Akademie je spuštění přípravného vzdělávacího kurzu 

pro získání prestižního evropského certifikátu finančních poradců 

EuropeanFinancialAdvisor™ (ve zkratce €FA™), a upevnit tak své postavení na trhu. 

Především dosáhnout zlepšení vztahů s odbornou, ale i širokou veřejností. Tento certifikát je 

určen nejlepším předním poradcům v České republice, kteří složí testy a zkoušky 

u organizace €FPA Česká republika.
30

 

 

Partners Financial Services, a.s. podporuje ve velké míře partnerství s vysokými 

školami. Spolupráce se netýká pouze přednášek odborníků z Partners Financial Services, a.s. 

na univerzitách, ale také podpora při psaní bakalářských a diplomových prací. Hlavní 

partnerství dnes společnost udržuje s Provozně ekonomickou fakultou na Mendelově 

univerzitě v Brně, společně s ní vybudovali nový studijní obor Finance a investiční 

management, určený studentům, kteří uvažují o kariéře v oblasti financí. Obor se otevřel 

v akademickém roce 2011/2012 v prezenční formě pro padesát studentů. Je zde možnost 

i kombinovaného studia, které je vhodné právě pro poradce a manažery Partners Financial 

Services, a.s. Výuka je zaměřená prioritně na praxi. Studenti tak během svého studia 

spolupracují s mnoha obchodními partnery, jako jsou UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

pro oblast bankovnictví, AEGON Pojišťovna, a.s. zastřešuje pojišťovnictví a společnost 

Pioneer Investments investice. Některých přednášek se ujímají také zástupci Partners 

Financial Services, a.s., například Pavel Kohout, Petr Borkovec či Tomáš Prouza.
31

 

 

                                                 

27 vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu na Mendelově univerzitě v Brně, kde již při studiích působil jako odborný 

asistent a učitel předmětů kapitálové a finanční trhy, mezinárodní finance a burzy a cenné papíry. 

28 pracovala dva roky v Komisi pro cenné papíry a následně v Pioneer investiční společnosti řídila obchodní 
a marketingovou strategii firmy ve střední Evropě 

29 O společnosti. PARTNERS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 

http://www.partnersis.cz/o-spolecnosti/ 

30 Certifikát €FA™. PARTNERS FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/projekty/certifikat-efa/ 

31 PEF MENDELU v Brně představuje nový obor Finance a investiční management. VYSOKE SKOLY. 22. 9. 2010 

[online]. [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: http://www.vysokeskoly.cz/clanek/pef-mendelu-v-brne-predstavuje-novy-obor-

finance-a-investicni-management 

http://www.partners.cz/cs/projekty/certifikat-efa/
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Partners Média 

Společnost Partners Financial Services, a.s. klade významný důraz na finanční 

vzdělávání nejen vlastních klientů, ale také široké veřejnosti. Časopis a internetový portál 

FINMAG publikuje už od roku 2008. Měsíčník FINMAG vycházel pouze dva roky a byl 

distribuován klientům Partners Financial Services, a.s., ale také veřejnosti, dnes 

je už zachován pouze v internetové podobě.  

„penize.cz“ jsou vlajkovou lodí mediálního portfolia Partners Financial Services, a.s. 

od konce roku 2010. Web o osobních financích navštíví každý měsíc v průměru 

700 000 čtenářů, kteří zhlédnou více než 4,6 milionu stránek plných servisních textů, 

kalkulaček, interaktivních grafik a rozhovorů s lidmi působících nejen v oblasti financí. 

Současným ředitelem serveru je Martin Vlnas.
32

 

3.3 Public relations společnosti 

Partners Financial Services, a.s. se věnuje krátkodobě i dlouhodobě řadě mediálních 

projektů. Jednotlivé mediální projekty jsou vždy spjaty s oblastmi, kterým se aktuálně 

věnuje – finanční vzdělávání, poradenství či analýzy a komentáře k aktuálnímu 

ekonomickému či politickému dění. Dle našeho mínění klade společnost veliký důraz 

na budování pozitivních vztahů s veřejností.  

 

Cíle společnosti 

Společnost Partners Financial Services, a.s. se v roce 2013 věnovala převážně 

strategickým cílům. Mezi nejzajímavější můžeme zařadit konání druhého ročníku projektu 

EFPA (European Financial Planning Association - evropský systém vzdělávání a certifikace 

finančních poradců), už třetí ročník projektu Den finanční gramotnosti, otevírání nových 

franšíz Partners Market (franšízové reprezentativní pobočky společnosti, poskytující klientům 

všechno podstatné z finančního trhu, portfolio poskytovaných služeb zahrnuje bankovní 

služby s on-line zpracováním, úvěrové produkty, pojistné produkty, spořicí a investiční 

produkty) na území celé České republiky, spuštění portálu pro klienty MojePartners
33

, 

rozšiřování aktivního call centra a servisních kampaní, rozšiřování produktového portfolia 

                                                 

32 Partners media. PARTNERS FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/projekty/partners-media/ 

33 Webový portál určený pro správu osobních a rodinných financí 24 hodin denně. Nejedná se o klasický internetbanking, 

ale o multifunkční nástroj, který na jednom místě nabízí přehled všech finančních produktů klienta včetně platebních 

informací, osobní bilanci a možnost plánovat výdaje. 
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a nabídky obchodních partnerů, spuštění elektronické finanční analýzy pro klienty, zaměření 

na zaměstnanecké benefity v rámci firemních obchodů a strategické partnerství v oblasti 

korporátního byznysu, rozvoj činnosti společnosti Partners akademie se zaměřením 

na nabídku školení a získávání certifikátů, rozvoj moderních nástrojů na podporu byznysu 

(leadgeneration, microsites, on-line kampaně), potvrzení vedoucího postavení mezi finančně 

poradenskými firmami na českém trhu z hlediska obratu a počtu uzavřených smluv.
34

  

 
Společnost Partners Financial Services, a.s. svých cílů dostála. Například portál 

mojePartners byl spuštěn 15. 1. 2013 na adrese „https://moje.partners.cz/“. Zabezpečení dat je 

na stejné úrovni jako v případě internetového bankovnictví. Nyní mají možnost portál 

využívat pouze klienti Partners, kterých je přes 300 tisíc, v budoucnu bude k dispozici také 

široké veřejnosti.
35

 V září 2013 společnost navázala na cíl rozšiřování firemních obchodů, kdy 

uzavřela strategickou spolupráci se společností OK Group
36

 (poskytující kompletní servis 

v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, zemědělského pojištění, občanského 

pojištění, pojištění obecního majetku, risk managementu a finančních služeb souvisejících 

s pojišťovnictvím a finančním poradenstvím)
37

 

 

Komunikační kanály public relations 

Organizace využívá osobní i neosobní komunikaci. Díky samotným poradcům 

se k veřejnosti tváří v tvář dostávají informace o firmě. Ve větší míře je vykonávaná neosobní 

komunikace. Společnost využívá internet, tisková média (časopisy, publikace), elektronická 

média (především televizi), v menší míře pak výstavy a propagační CD či DVD. Například 

začátkem roku 2014 rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o pokutě (dvakrát 

200 tisíc korun) pro Partners Financial Services, a.s. jako zadavatele a pro Komunikační 

agentura KRISTIÁN s.r.o.
38

 jako zpracovatele za nepřípustné využití motivu strachu 

v reklamě zaměřené na stáří s klauny a lvem Hektorem.  Zpracovatel ani zadavatel s tímto 

rozhodnutím nesouhlasí a podali 12. února 2014 společnou žalobu proti rozhodnutí. Jako 

                                                 

34 Výroční zpráva, 2012. Praha: Partners Financial Services, a.s., s. 10. 

35 Partners spouštějí jedinečný klientský portál mojePartners. PARTNERS: Média [online]. [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/media/tiskove-zpravy/korporatni/partner-spousteji-jedinecny-klientsky-portal-mojepartners/ 

36 Revoluce na trhu finančních služeb pro firmy. PARTNERS: Média [online]. [cit. 2014-06-05]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/media/tiskove-zpravy/korporatni/revoluce-na-trhu-financnich-sluzeb-pro-firmy/ 

37 OK Group, a.s. OK GROUP. [online]. [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: http://www.okgroup.cz/ 

38 Česká full servisová agentura poskytující klientům kreativní řešení, on-line /digital a strategické mediální plánování. 
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reakci na tuto pokutu zaměstnanci pražské a brněnské centrály Partners Financial Services, 

a.s. zahájili hladovku na protest, video získalo přes tisíc zhlédnutí v jediném okamžiku.
39

 

 

Firemní styl 

Základním pilířem společnosti Partners Financial Services, a.s. je mít ve své struktuře 

ty správné lidi, vybírat silné osobnosti s aktivním přístupem, zodpovědností a vysokou 

odborností. Budovat dlouhodobě silnou a důvěryhodnou značku. Dynamicky a trvale růst 

ve všech směrech, být vidět. Dávat finančnímu poradenství nový rozměr z hlediska podpory 

informační technologie. Nabízet takový typ služby, která zajišťuje inovativní produkty 

a je komplexní. Zásadou PFS a.s. je zajímat se o daného člověka a jeho životní cíle. 

 

Filozofie společnosti 

Základní filozofií společnosti je zaměření se na marketing, a tím i na budování 

a upevňování vztahů s veřejností, stěžejní jsou následující body: 

 

 Jsme symbolem novodobého finančního plánování, snaha informovat veřejnost 

o důležitosti a podstatě finančního plánování a zamezit tak například vzniku 

dluhových pastí; 

 měníme dějiny finančního poradenství. – změnit negativní pohled veřejnosti 

na finanční poradenství vznikající špatnými zkušenostmi s neškolenými 

poradci a poradci zaměřenými především na svůj zisk a vlastní prospěch; 

 jsme hrdí, že jsme Partners. – tento bod je jakousi podporou dvou 

předcházejících bodů. Jedná se i o snahu budování dobrého jména společnosti 

u odborné veřejnosti …
40

 

 

Firemní design 

Základními barvami jsou tyrkysová a šedá. Doplňkovými barvami jsou hrášková 

zelená, magenta a oranžová. Tyto barvy vhodně doplňují základní barvy korporátního stylu. 

Nikdy se však nesmí stát barvami dominujícími nad základními barvami společnosti.
41

 Znak 

společnosti graficky stylizuje strom představující stabilitu, plodnost a duševní energii. Tvar 

                                                 

39 V Partners se řve hlady – s nadsázkou a na protest. PARTNERS: Média [online]. [cit. 2014-06-05]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/media/tiskove-zpravy/ostatni/v-partners-se-rve-hlady-s-nadsazkou-a-na-protest/ 

40 O společnosti. PARTNERS FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/o-partners/o-spolecnosti/ 

41 Design manual, 2013. Praha : Partners Financial Services, a.s., s. 19. 
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stromu v sobě současně propojuje písmena P (Partners) a G (Group). Grafický znak loga je 

povoleno používat i samostatně jako vizuální prvek. Logotyp zahrnuje logo spolu 

s obchodním názvem a případně i názvem konkrétní části společnosti (bankovní služby, 

média, apod.) Korporátním písmem je JohnSans z dílny „Storm Type Foundry“, použití 

samozřejmě podléhá licenci. Pro elektronickou komunikaci (World šablony hlavičkových 

papírů, webové stránky apod.) jako doplňkový font uplatňuje Trebuchet MS Regular 

a Trebuchet MS Bold, kterými jsou standardně vybaveny počítače s běžnými operačními 

systémy.
42

 

 

Obr. 3.5 Logotyp společnosti 

 

Zdroj: Design manual, 2013. Praha : Partners Financial Services, a.s., s. 6. 

 

Hlavním sloganem společnosti Partners Financial Services, a.s. je „Finanční 

poradenství jinak“, který můžeme vidět na Obr. 3.5. Představuje myšlenku, že společnost 

se chce odlišit a dělat vše úplně jinak, než mohla být společnost doposud zvyklá.
43

 Mezi 

merkantilie ve společnosti můžeme zařadit: vizitky, hlavičkové papíry, obchodní dopisy, 

faxové zprávy, obálky, razítka a komplimentky. U vizitek se používá jednotný vizuální styl 

pro všechny společnosti Partners Financial Services, a. s. (s výjimkou loga a tyrkysově 

zvýrazněné odpovídající webové stránky). Hlavičkový papír je vyroben ofsetovým tiskem 

a tiskne se na něj v kanceláři pouze černobílý text. Elektronický hlavičkový papír je definován 

jako šablona v programu MS Word.
44

 

 

 

                                                 

42 Design manual, 2013. Praha : Partners Financial Services, a.s., s. 6. 

43 Tamtéž, s. 25. 

44 Tamtéž, s. 35.  
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3.4 Online publikace a mediální projekty společnosti 

O firemní publikace společnosti Partners Financial Services, a.s. se stará jeho 

marketingové oddělení, mezi nejzajímavější patří klientský newsletter, tiskové zprávy 

a časopis Moje Partners. Dále se také stará o internetové projekty: Partners web TV, webové 

stránky poradců a web Moje Partners. Mezi online publikaci Partners Financial Services, a.s. 

zařadíme především dva nejhlavnější projekty: Finmag.cz a “penize.cz“. Ty má na starost 

dceřiná společnost Partners Média s.r.o., jejímž jednatelem je Martin Vlnas, ředitel obou 

portálů. Podle Martina Vlnase je finmag.cz: „názorový web o chytrých věcech (textech), které 

se v Čechách úplně neřeší, nebojíme se tam jít hodně do makroekonomie, politologie, 

sociologie, mezinárodních vztahů.“
45

 U internetového portálu peníze.cz je hlavním úkolem 

přinášet aktuální články a komentáře českých odborníků. Celý koncept serveru zakončují 

finanční produkty, kalkulačky, interaktivní grafiky, muzea bankovek a jiné. Součástí webu je 

také poradna, ve které si můžou čtenáři nechat poradit s problematikou sociálních dávek, jak 

na bydlení, nebo například spočítat daňovou povinnost. 

 

Mediální projekty 

Společnost Partners Financial Services, a.s. realizuje stále nové projekty na podporu 

finančního vzdělávání. Mezi nejznámější můžeme zařadit Den finanční gramotnosti (o kterém 

bude více pojednáno níže), Finanční barometr a Krotitelé dluhů.  

 

Krotitelé dluhů 

Začátkem ledna 2009 se na obrazovkách České televize představili poradci Partners 

Financial Services, a.s. v pořadu „Krotitelé dluhů“. Cíl vzdělávat širokou veřejnost a zvyšovat 

finanční gramotnost, byl jeden z hlavních důvodů spolupráce. Vybraní manažeři a konzultanti 

radili lidem v různých tíživých finančních situacích. Do konce roku 2010 se stihly odvysílat 

celkem tři řady pořadu. Nejznámějším krotitelem se stal David Kučera, který působil ve všech 

třech prvních sériích. V pořadu Krotitelé dluhů byly srozumitelně vysvětlovány základní 

principy práce finančního poradce, který řešení problémů daného klienta navrhuje vždy 

až po důkladné analýze jeho situace a zvážení všech možných variant. V roce 

                                                 

45 Rozhovor s Martinem VLNASEM, jednatelem společnosti Partners Média. [2014-02-14]. 
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2011 se „Krotitelé dluhů“ přesunuli na stránky Nedělního Blesku a v osmidílném seriálu 

poradci radili s nejrůznějšími finančními situacemi jednotlivcům i rodinám.
46

  

 

Finanční barometr 

S rokem 2012 je spojena další vlna projektů, mezi které se zařadil i Finanční barometr. 

Ve spolupráci s agenturou Ipsos (poskytující komplexní služby v oblasti výzkumu trhu 

a veřejného mínění včetně konzultační činnosti, má za sebou více než 20 let činnosti 

a od r. 2009 je největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska 

dosaženého obratu)
47

, se každý měsíc zpracuje krátký výzkum na dané téma, výsledky 

okomentují vybraní analytici a odborníci Partners Financial Services, a.s.
48

 

 

                                                 

46 KRÁLOVÁ, Lenka. Krotitelé dluhů. s. 20. ISBN: 978-80-7428-017-7. 

47 Ipsos v ČR. IPSOS. [online]. [cit. 2014-07-07]. Dostupné z: http://www.ipsos.cz/. 

48 Finanční barometr. PARTNERS FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/media/medialni-projekty/financni-barometr/ 

http://www.ipsos.cz/
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4 Popis vybraných mediálních projektů společnosti a jejich vliv 

na veřejnost a značku 

V následující kapitole si podrobněji rozebereme online projekt společnosti „penize.cz“ 

a projekt „Den finanční gramotnosti“ se zaměřením na jejich webové stránky. Zhodnotíme je 

z hlediska přínosu pro společnost Partners Financial Services, a.s. a posilování vztahu 

s veřejností a budování značky.  Konkrétně se zaměříme na jejich cíle, využitelnost pro 

klienty a širokou veřejnost. Dále zhodnotíme potenciál samotných projektů, včetně nedostatků 

a připravíme si takto podklady pro vytvoření návrhů a doporučení. 

 

4.1 Projekt „penize.cz“ 

Na konci roku 2010 se server „penize.cz“ stal součástí vydavatelství Partners media 

s. r. o. Jeho činnost však započala už daleko dříve, konkrétně 4. září 2000, kdy čtenářům 

poskytoval informace z oblasti osobních a rodinných financí. Pod „penize.cz“ patří dnes 

tři projekty: 

1) www.penize.cz (magazín o osobních financích pro nejširší skupinu čtenářů); 

2) finmag.penize.cz (alternativní publicistický on-line magazín o ekonomice, penězích 

a světě v souvislostech); 

3) rejstřík.penize.cz (informace o firmách a OSVČ s přidanou hodnotou).
49

 

 

Projekt „www.penize.cz“ je internetovým magazínem o osobních financích pro nejširší 

skupinu čtenářů. Tento projekt bude pro účely práce dále podrobně prozkoumán 

a analyzován. „Finmag.penize.cz“ je alternativním publicistickým online magazínem 

o ekonomickém a peněžním dění a finančním světě v souvislostech. Jeho snahou 

je informační přesnost, kvalita diskusi a účelný design. Je zároveň součástí internetových 

podstránek projektu „www.penize.cz“. „Rejstrík.penize.cz“ poskytuje návštěvníkům 

informace o firmách a osobách samostatně výdělečně činných v elektronické podobě 

a s přidanou informační hodnotou. Stejně jako projekt „Finmag.penize.cz“ je i tento součástí 

podstránek projektu „www.penize.cz“. 

                                                 

49 Partners media. PARTNERS FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/projekty/partners-media/ 
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Konkurenční prostředí a srovnání návštěvnosti 

Portál „penize.cz“ se řadí mezi největší český web o osobních financích. Podle 

výzkumu společnosti NetMonitor z ledna 2014 se jedná o 25. nejnavštěvovanější web v České 

republice s 1 051 026 reálnými návštěvníky.
50

 Mezi hlavního konkurenta portálu řadíme 

„idnes.cz“, konkrétně sekce ekonomika, s 1 051 026 reálnými uživateli. Za konkurenci 

menšího charakteru můžeme považovat servery jako „aktualne.cz“ (sekce ekonomika), 

„mesec.cz“ a „finance.cz“. V tabulce 4.1 jsme znázornili přehled veškerých dostupných 

konkurentů a počet jejich reálných uživatelů.  

 

Tab. 4.1 Srovnání návštěvnosti s konkurenčními stránkami 

 

 

Zdroj: Partners Financial Services, a.s. [powerpointová prezentace]. Partners Média 2014. 2014. [2014-06-06]. 

 

Hlavní témata a obsahová struktura projektu „penize.cz“ 

Projekt „penize.cz“ se zabývá řadou důležitých základních témat, týkajících 

se osobních a rodinných financí. Mezi stěžejní patří: účty a karty, spoření, půjčky, investice, 

pojištění, daně, důchody a dávky, bydlení, zaměstnání, spotřebitel a ekonomika. Strukturu 

webových stránek tvoří několik sekcí: tematické články, kalkulačky, srovnávače finančních 

institucí a produktů na trhu, formuláře ke stažení, interaktivní grafiky, poradna a podstránky 

projektu, mezi které patří „finmag.penize.cz“, „usetri.penize.cz“, „nabidka-prace.cz“, 

„rejstrik.penize.cz“, „financni-subjekty.penize.cz“, „zakony.penize.cz“ a „spz.penize.cz“. 

 

 

                                                 

50 O webu Peníze.cz. PENÍZE. [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://www.penize.cz/info/o-nas. 

název webu 
počet reálných 

uživatelů 

penize.cz 1 051 026 

idnes.cz (sekce ekonomika) 1 029 992 

aktualne.cz (sekce ekonomika) 577 550 

mesec.cz 526 248 

finance.cz 414 212 

ihned.cz (sekce HNByznys) 369 911 

E15.cz (sekce ekonomika) 326 300 

investujeme.cz 22 230 
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Tematické články 

Jedná se o odborné články informačního, či poradenského charakteru, jež jsou na webu 

rozčleněny podle jednotlivých hlavních témat (Účty a karty, Spoření, Půjčky, Investice, 

Pojištění, Daně, Důchody a dávky, Bydlení, Zaměstnání, Spotřebitel a Ekonomika). 

 

Kalkulačky 

Kalkulačky umožňují čtenářům získat snadný přehled o momentálním i možném budoucím 

stavu jejich financí v dané oblasti. Kalkulačka vychází při výpočtech z dat zadaných 

uživatelem a dat, které jsou nastaveny v systému automaticky (např. výše jednotlivých daní 

a odvodů stanovených státem). Kalkulačky jsou stejně články rozčleněny do totožných 

kategorií pro snadnější orientaci čtenáře. 

 

Srovnávače finančních institucí a produktů na trhu 

Srovnávače na webu „penize.cz“ pomáhají nalézt čtenáři nejvhodnější instituce a produkty 

na základě zadaných parametrů dle daných finančních možností a přání. Web umožňuje 

srovnávat například spořicí účty, hypotéky, spotřebitelské úvěry, atd. 

 

Formuláře ke stažení 

Čtenářům je na stránkách k dispozici celá řada formulářů (žádostí, daňových přiznání apod.), 

jež jsou ke stažení zdarma. 

 

Interaktivní grafiky 

V případě interaktivních grafik, se jedná o interaktivní obrazové vyjádření novinek 

a zajímavostí z finančního světa. 

 

Poradna 

Poradna umožňuje čtenářům zanechat libovolný dotaz z daných tematických oblastí. 

Na dotazy poté odpovídají nejen odborníci ze společnosti Partners Financial Services, a.s. ale 

také poradci z oslovených poradenských společnosti Brain Logistics, s.r.o., pojišťovny ČSOB 

Pojišťovna, a.s., časopisu dTest, realitní kanceláře RE/MAX Center, Poradna při finanční 

tísni, o.p.s., sociální pracovníci, apod. Dotazy a odpovědi jsou opět řazeny dle kategorií: Účty 

a karty, Spoření, Půjčky, Investice, Pojištění, Daně, Důchody a dávky, Bydlení, Zaměstnání, 

Spotřebitel a Ekonomika. Poradci jsou vybírání a následně oslovování na základě jejich 

odbornosti a praxe. Vzhledem k poměrně dlouhé historii webových stránek projektu a vysoké 
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návštěvnosti představuje pro odborné poradce účast v poradně přínos v podobě možnosti 

získat nové klienty a do jisté míry také budování obrazu experta v dané problematice a také 

prestiž.  

 

Podstránky 

Mezi podstránky webu patří již zmiňovaný „finmag.penize.cz“ a „rejstrik.penize.cz“. 

Dále zde figurují podstránky „usetri.penize.cz“, „nabidka-prace.cz“, „financni-

subjekty.penize.cz“, „zakony.penize.cz“ a „spz.penize.cz“. Podstránka „usetri.penize.cz“ 

kombinuje finanční poradenství a rychlé a bezpečné sjednání finančních služeb přes internet. 

Zakládá si na bezpečí a respektování soukromí klientů a korektní jednání. „Nabidka-

prace.cz“, „financni-subjekty.penize.cz“, „zakony.penize.cz“ a „spz.penize.cz“ jsou 

podstránky umožňující vyhledávání a přehled specifických informací z jednotlivých 

veřejných státních i nestátních databází. 

 

Cíle projektu 

Cíle projektu „penize.cz“ můžeme rozdělit do dvou skupin. Cíle přinášející prospěch 

společnosti Partners Financial Services, a.s. a cíle přinášející prospěch čtenářům. Hlavním 

cílem společnosti Partners Financial Services, a.s. je zajištění co největšího počtu možných 

zájemců o finanční poradenství. Právě projekt „penize.cz“ je jedním z hlavních generátorů 

potenciálních klientů společnosti. Čtenáři mohou v kterékoli sekci zadat požadavek na řešení 

dané problematiky s profesionálním poradcem a získat tak více informací k vybranému 

tématu. Dalším velmi důležitým cílem je i posilování značky a vztahů s veřejností, ať už 

laickou i tou odbornou. Kromě naplňování cíle zajišťovat svým čtenářům v případě potřeby 

pomoc při řešení finančních problémů prostřednictvím finančních poradců je důležitým cílem 

projektu také poskytování zcela veřejných informací o osobních financích pro nejširší skupinu 

čtenářů. 

 

Struktura návštěvnosti portálu a cílové skupiny 

Čtenáři portálu jsou převážně lidé mladší 44 let – 70 %. Rozdíl mezi pohlavími, tedy 

mezi muži a ženami je z hlediska jejich návštěv minimální – 49,6 % čtenářů tvoří muži 

a 50,4 % ženy. Minimálně 70 % čtenářů má středoškolské vzdělání s maturitou a 15 % 

vysokoškolské. Zajímavé je i zjištění, že přes 90 % uživatelů hledá informace o produktech 

a službách. Mezi zdroje návštěvnosti, viz Obr. 4.1, patří především z 90 % organické 

vyhledávání, tedy návštěvnost z vyhledávačů, která není nijak zpoplatněna. 5% návštěvnosti 
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přinášejí odkazující stránky (partnerské weby: seznam.cz, nova.cz, facebook.com, tyden.cz, 

aktuálně.cz,…), 4 % přímá návštěvnost (zadání webovské stránky do prohlížeče) a 1 % 

kampaně.
51

 

 

Obr. 4.1 Zdroje návštěvnosti 

 

 

Zdroj: Partners Financial Services, a.s. [powerpointová prezentace]. Partners Média 2014. 2014. [2014-05-06]. 

 

 Portál „penize.cz“ se také může pyšnit výbornou pozici při vyhledávání 

skrz nejoblíbenější vyhledávače google.cz a seznam.cz jak můžeme vidět v tabulce 4.2. 

 

Pozice podstránek projektu ve vyhledávačích 

Pro každé webové stránky je důležitá pozice na předních místech ve vyhledávačích 

při organickém vyhledávání jednotlivých klíčových slov, které se úzce týkají obsahu 

webových stránek. Přední pozice zajišťují webům vyšší návštěvnost než konkurenci. 

Pro účely této práce bylo provedeno testování pozic projektu „penize.cz“ u dvou 

nejvyužívanějších vyhledávačů v České republice. Vybraná klíčová slova představují 

jednotlivá hlavní témata, která se na stránkách projektu objevují. 

  

                                                 

51 Partners Financial Services, a.s. [powerpointová prezentace]. Partners Média 2014. 2014. [2014-06-06]. 
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Tab. 4.2 Pozice podstrání projektu ve vyhledávačích 

Vyhledávač → google.cz seznam.cz 

 

 

↓ Klíčové slovo 

pozice v organickém 

vyhledávání 

pozice v organickém 

vyhledávání 

Účty 6. 3. 

     Běžné účty 1. 2. 

     Osobní účty 4. 7. 

     Spořicí účty 3. 6. 

Platební karty 4. 4. 

Spoření 2. 5. 

Půjčky 4. více než 20. 

Investice 1. 1. 

Pojištění 6. 15. 

     Životní pojištění 1. 7. 

     Úrazové pojištění 6. 6. 

     Pojištění domácnosti 11. 11. 

     Pojištění nemovitosti 5. 3. 

Daně 2. 7. 

Důchod 2. 1. 

     Penzijní připojištění 3. 6. 

Dávky 1. 2. 

 

Zdroj: Lucie Steffková, vlastní zpracování 2014 

 

SWOT analýza 

 Analýza vnitřního prostředí – určení silných a slabých stránek projektu 

„penize.cz“. Za silné stránky projektu „penize.cz“ považujeme především přehlednou 

strukturu webových stránek, která umožňuje čtenářům snadnou orientaci i v případě, kdy jsou 

na stránkách poprvé (Obr. 4.2). Webová stránka započala svou existenci ve druhé polovině 

roku 2000. Proto lze považovat název „penize.cz“ za zavedenou značku a tudíž i jednu ze 

silných stránek projektu.  Dalším významným plusem je i odbornost webových stránek a 

poskytování reálných a objektivních informací, umocněná spoluprací se specialisty na 
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jednotlivých tématech a v poradně webových stránek. Jako silnou stránku považujeme také 

podobu adresy webové domény (tj. http://www.penize.cz) a to na základě obecného 

doporučení, že by adresy jednotlivých domén měly obsahovat slova jasně vyjadřující hlavní 

oblast činnosti webových stránek. 

 

Obr. 4.2 Náhled podoby webových stránek projektu „penize.cz“ 

 

Zdroj: Peníze. PENIZE. [online]. [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: http://www.penize.cz/ 

 

Za jednu z nejslabších stránek projektu považujeme nevýraznou grafiku webových 

stránek a to i navzdory velmi přehledné struktuře a uspořádání. Grafika vypadá příliš všedně 

a neodpovídá současným trendům a možnostem. Negativní postoj máme také k nízké aktivitě 

správců na sociálních sítích. Ty jsou stále fenoménem současného internetu a nevyužít je více, 

jako prostředek budování vztahů s veřejnosti, by byla podle našeho názoru velká chyba. 

Postrádáme zde především oboustrannou komunikaci mezi fanoušky a správci, která je 

jedním z hlavních cílů a funkcí sociálních sítí moderní doby. Slabou stránkou je bezesporu 

i nízké využití jednotlivých prvků reklamy. Přitom se nemusí u tohoto typu webových stránek 

jednat o vysoce nákladové reklamní kampaně. Projekt v reklamě zastiňují banky a pojišťovny 

prosazující výhradně své produkty a poradenství. Zejména z pohledu webových vyhledávačů 

shledáváme jako slabost také podobu titulku webových stránek. Jeho podoba je velmi důležitá 

z důvodu pořadí ve vyhledávačích dle hledaných výrazů. Titulek by měl, stejně jako doména, 
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obsahovat oblast činnosti webových stránek. „Projekt penize.cz“ používá titulek: „Půjčky, 

Kurzy měn, Akcie, Hypotéky, Bydlení, Daně“. Titulek bychom změnili tak, aby obsahoval 

co nejvíce výrazů týkajících se osobních financí pro širokou veřejnost. 

Jako příležitosti projektu považujeme vstup na nové trhy, působení na nové segmenty 

na stávajícím trhu, posílení věrnosti čtenářů a vzrůstající problematika zadlužování. 

Výborným nástrojem jsou také internetové vyhledávače webových stránek, které používají 

tzv. roboty, kteří procházejí online stránky provázané hypertextovými odkazy. Nejprve 

se robot zaměří na adresy webů a poté provede indexaci, tedy zařazování do seznamu 

k prohlížení obsahu. Po zadání hledaného výrazu do vyhledávače seřadí robot výsledky 

(weby) podle relevance na základě projíždění zmiňovaného seznamu. Proto je potřeba 

navrhnout správná klíčová slova. Jako možná ohrožení projektu můžeme označit vstup nové 

konkurence na trh a posílení postavení stávající konkurence (možnost spolupráce mezi 

jednotlivými projekty).
52

 Pro větší přehlednost SWOT analýzy projektu „penize.cz“ jsme 

vytvořili tabulku (Tab. 4.3). 

Tab. 4.3 SWOT analýza projektu „penize.cz“ 

Zdroj: Lucie Steffková, vlastní zpracování 2014 

                                                 

52 Peníze. PENIZE. [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z: http://www.penize.cz/ 

Silné stránky 

 přehlednou strukturu webových stránek 

 zavedenou značku  

 spoluprací se specialisty  

 podobu adresy webové domény 

Slabé stránky 

 nevýraznou grafiku webových stránek  

 nízké aktivitě správců na sociálních 

sítích 

 nízké využití jednotlivých prvků 

reklamy 

 podobu titulku webových stránek 

Příležitosti 

 vstup na nové trhy 

 působení na nové segmenty na stávajícím trhu  

 posílení věrnosti čtenářů 

 vzrůstající problematika zadlužování 

Ohrožení 

 vstup nové konkurence na trh 

 posílení postavení stávající 

konkurence 
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4.2 Projekt Den finanční gramotnosti  

Společnost Partners Financial Services, a.s. jak už jsme uváděli výše, požádala 

Sekretariát České komise UNESCO, aby bylo 8. září oficiálně vyhlášeno „Dnem finanční 

gramotnosti“. Partners Financial Services, a.s. vnímají finanční negramotnost jako jedno 

z největších rizik a slabin dnešní společnosti. Projekt na podporu finanční vzdělanosti byl 

spuštěn 8. září 2011 pod názvem „Den finanční gramotnosti“ (logo viz Obr. 4.3). 

U příležitosti konání historicky prvního Dne finanční gramotnosti spustili Partners Financial 

Services, a.s. speciální web, jehož návštěvníci budou moci prostřednictvím testu zjistit úroveň 

své finanční gramotnosti, jsou tam dále k vidění finanční komiksy, spousta praktických rad 

a článků týkající se finančního vzdělávání.
53

 

 

 

Obr. 4.3 Logo „Dne finanční gramotnosti“ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

zdroj: Den finanční gramotnosti. PARTNERS: Projekty [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/media/medialni-projekty/den-financni-gramotnosti/. 

 

Zvyšování finančního vzdělávání obyvatelstva je velice důležité, protože 

tak se dá předejít tomu, aby se peníze staly pro majitele zlým pánem namísto dobrého 

sluhy. Podle závěrečné zprávy z výzkumu finanční gramotnosti prováděný společností 

STEM/MARK o svých vlastních penězích má přehled 92 % lidí, rozpočet si tvoří 45 % 

domácností. Pravidelně si odkládá peníze stranou jako rezervu 60 % lidí, z nichž dvě pětiny 

nechává peníze na běžném účtu. Rezervy pro případ ztráty příjmu si tvoří 35 %. O zajištění 

stáří přemýšlelo 59 % lidí. Třetina lidí si rezervy na stáří nevytváří, protože prý není z čeho 

a mnohé další rozkrývá tento výzkum z roku 2010, který byl vyhotoven pro ministerstvo 

                                                 

53 Den finanční gramotnosti. PARTNERS FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://www.partners.cz/cs/media/medialni-projekty/den-financni-gramotnosti/ 
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financí a Česko národní banku
54

. Podobné informace přinesla také organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která v květnu 2011 zveřejnila výsledky svého 

šetření, které ukázaly: Finanční negramotnost obyvatel ČR se pohybuje v rozmezí 56 až 65 %. 

Vysoká je i v dalších vyspělých zemích (pohybuje se vysoko nad 50 %) například v Polsku 

více než 65 %, ve Velké Británii 65 – 56 % či v Německu a Maďarsku 56 – 51 %.
55

 

 

Obsahová struktura projektu a cílové skupiny 

„Den finanční gramotnosti“ se orientuje na tři základní skupiny.  Pro základní školy, 

střední školy a dospělé. Lekce školy finanční gramotnosti pro základní školy se skládá 

ze 4 cyklů: Základní hospodaření s financemi, dobré a špatné úvěry, finanční produkty 

a investice. Pro střední školy jsou věnována opět čtyři témata: finanční trh a jeho produkty, 

dobré a špatné úvěry, tvorba rezerv a důchodová reforma, investice (které školí přímo lektoři 

partnera projektu Pioneer Investments). Lekce finanční gramotnosti pro dospělé se skládají 

ze šesti lekcí a jsou zakončeny získáním certifikátu: jak správně na dluhy, jak se správně 

pojistit a proč, jak správně na rodinné finance, jak správně financovat bydlení, 

jak na důchodovou reformu a jak správně investovat.
56

 

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem je každoročně vyvíjet aktivity směřující ke zvýšení finanční 

vzdělanosti populace České republiky. Proškolení lektoři společnosti Partners Financial 

Services, a.s. zvyšují po celé republice finanční vzdělanost od 8. 9. 2012 (rok poté co byl 

projekt zpuštěn). Realizátoři projektu nezvolili datum náhodně, ale inspirovali se, protože 

datum 8. září je už od roku 1966 připomínáno jako Mezinárodní den gramotnosti s cílem 

podporovat boj mezinárodního společenství s negramotností lidí
57

. Naštěstí v České republice 

je dnes obecná negramotnost pouze okrajovým problémem (cca 1  % populace).  

 

                                                 

54Závěrečná zpráva z výzkumu.  MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 14. 5. 2012 [online]. [cit. 2014-06-06]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy/2012/vyzkumy-k-financni-gramotnosti-9406 

55 Výzkumy k finanční gramotnosti. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 14. 5. 2012 [online]. [cit. 2014-04-

04]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy/2012/vyzkumy-k-financni-gramotnosti-

9406 

56 Projekt DFG. DEN FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://www.denfinancnigramotnosti.cz/projekt-dfg 

57 International Literacy Day. UNESCO. [online]. [cit. 2014-07-06]. Dostupné z: 

http://www.unesco.org/new/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/ 
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Zájem a hodnocení projektu „Den finanční gramotnosti“ 

V prvním roce fungování projektu bylo odškoleno přes 800 lekcí po celé 

České republice. Letošní aktivity projektu se, kromě školení, budou věnovat i dalším úkolům. 

Jedná se o soutěž s českou Wikipedií týkající se vytvoření či zkvalitnění 25 hesel z oblasti 

osobních financí. Autoři projektu chtějí navázat na loňskou akci, která byla úspěšná 

(z 50 hesel se podařilo aktualizovat a zkvalitnit 48). Dalším plánovaným projektem bylo 

vydání knihy kolektivu osmi autorů z Partners Financial Services, a.s. „Jak ovládnout své 

peníze aneb Finanční plánování pro každého“
58

, která je v prodeji od listopadu 2013 a také 

možnosti koupi edukativní hry „Finance v kapse“, která je určena pro dva až pět hráčů.
59

 

Hodnocení projektu „Den finanční gramotnosti“ si společnost Partners Financial Services, a.s. 

prověřuje pomocí výzkumu, která uskutečňuje pravidelně každý rok prostřednictvím 

společnosti MindBridge Consulting (společnost specializující se na výzkum trhu 

a marketingové poradenství)
60

.  

 

Nenechat se „dojit“ a „Den finanční gramotnosti s Wikipedií“ 

Pod projekt „Den finanční gramotnosti“ se realizátoři snaží zařadit řadu jiných 

projektů jako např. „Nenechat se dojit“ a „Den finanční gramotnosti s Wikipedií“. V roce 

2012 projekt „Den finanční gramotnosti“ navázal spolupráci se společností ECONOMY 

RATING (poskytující komplexní poradenství pro zajištění finančního zdraví, ekonomické 

stability a úspěšného rozvoje podnikání)
61

 a podílel se na projektu Nenechat se dojit. Ten měl 

za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti finanční gramotnosti. V jeho rámci proběhlo 

32 seminářů ve 4 krajských městech: Zlíně, Brně, Olomouci a Jihlavě. Celkem projekt zatím 

využilo přes 800 lidí a probralo se 11 finančních témat. Nejpopulárnější byly kurzy týkající 

se financování bydlení a zadlužení domácností. Nízká úroveň finanční gramotnosti může 

způsobit problémy nejen rodinám, ale přeneseně také firmám, protože vystresovaný člověk 

odvádí horší výkon. Proto by manažeři měli přemýšlet i o tom, že vzdělání v oblasti finanční 

gramotnosti může být zajímavý způsob, jak přispět ke stabilitě rodin pracovníků a tím 

i výsledků firmy. Seminářů se účastnily ve větší míře ženy, bylo jich 56 %. Překvapivá 

se ukázala být vzdělanostní struktura účastníků. Účastníků s univerzitním diplomem bylo 

                                                 

58 KOHOUT, Pavel. Jak ovládnout své peníze. Brno: BizBooks, 2013. 227 s. ISBN: 978-80-265-0127-5. 

59 Odškoleno téměř 800 lekcí po celé České republice. DEN FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. 4. 9. 2013 [online]. [cit. 2014-04-

16]. Dostupné z: http://www.denfinancnigramotnosti.cz/pro-media/den-financni-gramotnosti:-odskoleno-temer-800-lekci-po-

cele-ceske-republice---227 

60 Proč využít Mindbridge Consulting. MINDBRIDGE. [online]. [cit. 2014-07-06]. Dostupné z: 

http://www.mindbridge.cz/cs/nase-sluzby/ 

61 O Economy Rating. ECONOMY RATING. [online]. [cit. 2014-07-06]. Dostupné z: http://www.economy-rating.cz/ 
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60 %.
62

 Soutěž „Den finanční gramotnosti s Wikipedií“ připravili pracovníci společnosti 

Partners Financial Services, a.s. ve spolupráci s občanským sdružením Wikimedia Česká 

republika, podporující svobodný obsah a českou Wikipedii a její sesterské projekty, 

a Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Cílem bylo vytvoření 

či zkvalitnění 50 hesel z oblasti osobních a rodinných financí a všeobecné ekonomie (podařilo 

se 48). Soutěž probíhala od 8. září do 8. listopadu 2012. 
63

 

 

SWOT analýza projektu „Den finanční gramotnosti“ 

 Analýza vnitřního prostředí – určení silných a slabých stránek projektu 

„Den finanční gramotnosti“. S rostoucím vývojem nabídky finančních produktů 

a ekonomických příležitostí se zvyšuje i význam finančního a ekonomického vzdělávání. 

Hnací silou populace se stává konzum. Lidé chtějí vlastnit stále více statků a využívat více 

služeb. Často si však neuvědomují, jaká rizika podstupují. Za silné stránky projektu 

„Dne finanční gramotnosti“ tedy považujeme zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva, 

v podobě získávání znalostí a jejich následné promítnutí do praxe; rozlišování mezi dobrými 

a špatnými úvěry; ujasnění základních finančních pojmů; zlepšování orientace v rodinném 

rozpočtu, na finančním trhu a následná tvorba finančního plánu a také zvážení všech možných 

rizik před podpisem smlouvy. Za silnou stránku projektu můžeme považovat také zapojování 

obchodních partnerů z finančního trhu. Díky partnerství je projekt vytvářen a formován 

i z pohledu jiné společnosti a je tak zajištěna objektivita poskytovaných informací. Právě 

na objektivitě běžně lpí odborná veřejnost. A v neposlední řadě zvyšování povědomí 

o společnosti PFS, a.s.
64

 Realizace takovéhoto projektu budí dojem profesionality a nezištné 

pomoci veřejnosti. Firma tak buduje pozitivní povědomí o značce, důvěryhodnost a postupně 

získává nové klienty z řad studentů (kteří absolvují kurzy finanční gramotnosti), ale i jejich 

rodičů, či pedagogů. Právě ti poskytují jedinou zpětnou vazbou pro zjištění úspěšnosti 

projektu. Vzhledem ke krátké době jeho existence není prozatím na místě provádět 

kvalitativní průzkum projektu.  

 

                                                 

62 Odškoleno téměř 800 lekcí po celé České republice. DEN FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. 4. 9. 2013 [online]. [cit. 2014-04-

16]. Dostupné z: http://www.denfinancnigramotnosti.cz/pro-media/den-financni-gramotnosti:-odskoleno-temer-800-lekci-po-

cele-ceske-republice---227 
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 Z hlediska školení „Dne finanční gramotnosti“ můžeme za silnou stránku projektu 

považovat interaktivní výukové materiály (viz Obr. 4.4), které nejen žákům ale i dospělým 

lépe popíšou danou problematiku. Za zmínku stojí také velmi atraktivní stránky projektu „Den 

finanční gramotnosti“, kde mají návštěvníci možnost si vyzkoušet nejrůznější testy, které 

vyhodnotí úroveň znalosti (např. vyznáte se v penzijní reformě, vyznáte se v úvěrech, jak 

se správně pojistit a proč, investice v kostce nebo jak správně financovat bydlení)
65

. 

 

Obr. 4.4 Interaktivní výukové materiály projektu „Den finanční gramotnosti“ 

Zdroj: Interaktivní výukové materiály pro DFG. WIKI PARTNERS. 25. 10. 2013 [online]. [cit. 2014-07-07]. Dostupné z: 
https://wiki.partners.cz/cs/wiki/interaktivni-vyukove-materialy-pro-dfg  

 

Za slabé stránky projektu „Den finanční gramotnost“ považujeme především slabou 

medializaci. Reklama a marketing obecně, mívá v rozpočtu firemních projektů často jeden 

z menších podílů. Je to zřejmě dáno tím, že jsou projekty v oblasti PR aktivit často nesprávně 

považovány za určitou formu reklamní aktivity. Projekt je prezentován především 

na internetových stránkách www.denfinancnigramotnosti.cz a www.partners.cz, dále pouze 

prostřednictvím proškolených lektorů či reklamních letáků. Velikou chybou je také široká 

obsáhlost lekcí pro základní a střední školy. Na každé lekci jsou vysvětlovány pojmy 

a souvislosti, které řada žáků slyší poprvé. Je proto důležité, aby vše bylo dostatečně 

a srozumitelnou formou vysvětleno a k tomu je velmi důležitý čas. Vzhledem k obsáhlosti 

                                                 

65 Testy finanční gramotnosti. DEN FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. [online]. [cit. 2014-07-05]. Dostupné z: 

http://www.denfinancnigramotnosti.cz/testy-financni-gramotnosti 



42 

 

jednotlivých lekcí, ale není času tolik, kolik je skutečně potřeba. Další nedostatek vidíme 

v nízké aktivitě ze strany škol a státních institucí, které by měli mít prioritní zájem 

na zvyšování finanční gramotnosti jednak žáků, studentů ale i lidí bez práce, kteří jsou 

odkázáni na různé sociální dávky.  

 

Analýza vnějšího prostředí – konstatování příležitosti a ohrožení projektu 

„Den finanční gramotnosti“. Jako příležitosti projektu považujeme výraznější zapojení škol, 

zapojení státních institucí (Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, …), 

propojení se zahraničními projekty a možnost přípravy nových projektů na podporu zvyšování 

finanční gramotnosti.  

 

Mezi ohrožení projektu řadíme, zvyšující se nezájem obyvatel k péči o své finance, 

lidé si nenechají poradit od odborníků a specializovaných poradenských společností a často 

jednají na vlastní pěst, přičemž nemají dostatečnou časovou kapacitu na srovnání celého 

finančního trhu a vyhledání tak nejlepší možné nabídky. Velikou hrozbou je také fakt, 

že veřejnost může vnímat a chápat projektu jen jako prezentaci značky společnosti Partners 

Financial Services, a.s. Opět jsme pro přehlednost všech silných a slabých stránek, možných 

příležitostí a ohrožení vytvořili tabulku (Tab. 4.4). 
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Tab. 4.4 SWOT analýza projektu „Den finanční gramotnosti“ 

 
Zdroj: Lucie Steffková, vlastní zpracování 2014  

Silné stránky 

 zvyšování finanční gramotnosti 

 využití získaných znalostí v praxi 

 lepší orientace v rodinném rozpočtu a na fin. trhu 

 finanční plán součástí finančního plánování 

 uvědomování si všech rizik při podpisu smlouvy 

 zapojování obchodních partnerů 

 zvyšování povědomí o společnosti Partners 

Financial Services, a.s. 

 interaktivní výukové materiály 

 atraktivnost webových stránek projektu 

 

Slabé stránky 

 Slabá medializace 

 Široká obsáhlost jednotlivých lekcí 

 Nízká aktivita škol a státních institucí 

Příležitosti 

 výraznější zapojení škol a státních institucí 

 propojení se zahraničními projekty téhož zaměření 

 Příprava nových projektů na zvýšení finanční 

gramotnosti 

Ohrožení 

 zvyšující se nezájem obyvatel o správu 

svých financí 

 vnímání projektu jako prezentaci značky 

společnosti 
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5 Návrhy možných alternativ mediální podpory projektů společnosti 

V následující kapitole se zaměříme na přípravu možných návrhů a doporučení 

pro dva zvolené projekty „penize.cz“ a „Den finanční gramotnosti“. 

 

5.1 Návrhy a doporučení pro projekt „penize.cz“ 

U domény je doporučováno, aby jasně vyjadřovala hlavní oblast činnosti webových 

stránek. Projekt penize.cz  má doménu (www.penize.cz) a není tedy potřeba přesměrování 

na doménu novou. Projekt by mohl využít i další domény, které by v názvu obsahovaly i jiné 

výrazy vyjadřující danou oblast činnosti – tyto stránky by mohly následně automaticky 

přesměrovat čtenáře na samotnou doménu www.penize.cz. Adresy jako například 

www.osobnifinance.cz jsou už však dávno zaregistrovány jinými subjekty a jejich odkup 

by byl velmi nákladný. U titulků webových stránek bychom vyškrtli výraz kurzy měn, akcie 

a daně a nahradili je výrazy jako běžné účty, spoření a investice. To stejné by mělo platit 

i pro jednotlivé podstránky.  

 

Klíčová slova pro internetové vyhledávače webových stránek určujeme podle 

frekvence vyhledávání konkrétních výrazů ve vyhledávačích, k tomu mohou napomoci 

našeptávače vyhledávačů. Do jednotlivých textů je následně důležité vložit co největší počet 

klíčových slov, ale nenarušit tak hodnotu textů. U zpětných odkazů se jedná o velmi důležitý 

prvek optimalizace. Doporučujeme vkládání odkazů na stránky projektu v jednotlivých 

diskuzích, na facebooku, v externě publikovaných článcích, apod. Zároveň je dobré stránku 

zaregistrovat do nejrůznějších katalogů webových stránek a zajistit výměnu odkazů s jinými 

stránkami. 

 

Přehlednost webových stránek bychom doporučovali umocnit případným barevným 

rozlišením. Aby rozlišení nevypadalo chaoticky, je vhodné použít různé odstíny jedné, 

maximálně dvou barev. U zavedené značky projektu doporučujeme využít jako argument při 

propagaci a v public relations aktivitách. Domníváme se, že je velmi důležité dát čtenářům 

najevo, že se jim projekt snaží v oblasti financí pomoci a že se mu to už několik let daří. 

Odbornost webových stránek a pravdivost poskytovaných informací je zřejmá díky spolupráci 

se specialisty na jednotlivých tématech a taky v poradně webových stránek. Opět je vhodné 
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využít tuto silnou stránku při propagaci. Posílení public relations společnosti Partners 

Financial Services, a.s. by jednoznačně pomohla i větší aktivita vlastních finančních poradců 

na tomto projektu a zviditelnění samotné firmy ve formě většího loga nebo nenásilného 

zakomponování reklamního banneru do současného vzhledu stránek. 

 

Připravili jsme také návrhy na eliminaci slabých stránek. Dle našeho názoru 

by webovým stránkám prospěl změna grafiky, popřípadě jednotlivých grafických prvků. 

Nemuselo by se přitom jednat o nikterak drastický zásah. Doporučujeme tedy vyhlášení 

jakéhosi konkurzu na tvorbu nové grafiky stránek. Nemusí se přitom hlásit pouze zavedené 

firmy, nebo známí a úspěšní grafici, ale také studenti výtvarných škol. Vítězný návrh by měl 

mít nápad a zároveň působit důvěryhodně. Dalším nedostatkem je nízká aktivita na sociálních 

sítích. Ty jsou stále fenoménem současného internetu. Jednotlivé stránky projektu 

na sociálních sítích by si zasloužili větší aktivitu jejich správců. Doporučujeme přenechat 

správcovství zkušeným finančním poradcům společnosti, které by tato činnost bavila 

a zároveň by za ní byli i patřičně finančně ohodnoceni. Nevyužít ve větší míře sociální sítě 

jako prostředek budování vztahů s veřejnosti by byla podle našeho názoru velká chyba. 

Domníváme se, že dochází ke slabému využívání prvků reklamy. Do propagace projektu 

určitě nemusí být investovány velké finanční prostředky. Je ale dobré dát o něm vědět. 

Je důležité dát najevo, že (stále) existuje. Doporučujeme proto využít alespoň public relations 

články o projektu na různých webových stránkách, které navštěvují jednotlivé skupiny 

potencionálních čtenářů. Vhodná je i PPC reklama ve vyhledávačích Google.cz a Seznam.cz. 

PPC reklama je nástrojem internetové reklamy. Jde o způsob zvýšení návštěvnosti stránek 

díky zvýrazněnému inzerátu v horní části vyhledavače po vyhledání daného klíčového slova. 

Inzerent platí za reklamu až v momentě, kdy na ni někdo klikne. 

 

V neposlední řadě by bylo dobré zúročit stávající zkušenosti s osobními financemi 

a pokusit se vytvořit jakýsi „dceřiný“ web zabývající se finanční oblastí (bankovní účty, úvěry 

apod.) zaměřenou na živnostníky a malé firmy. Následně by se mohly tyto webové stránky 

podporovat. Působení na nové segmenty na stávajícím trhu. Jelikož se osobní finance týkají 

všech fyzických osob, bylo by tedy dobré více zapůsobit i na segmenty, které webové stránky 

příliš nenavštěvují. Zjistit proč je navštěvují a co by je naopak k návštěvě přimělo. 

Doporučujeme posílit věrnost čtenářů. Je všeobecně známo, že získání nových čtenářů je 

daleko náročnější, než udržení těch stávajících. Proto je dobré věrnost posilovat. V tomto 

ohledu doporučujeme zjišťovat, jaké témata čtenáře zajímají a tato témata jim pravidelně 
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nabízet. Zaměřit se také na vzrůstající problematiku zadlužování. Stále více Čechů se bohužel 

zadlužuje, a proto doporučujeme dát čtenářům najevo, že jim ve všech otázkách osobních 

financí dokážou finanční poradci firmy poradit. Zároveň je vhodné vytvořit jakýsi seriál 

článků o zadlužování s konkrétními příklady a osudy lidí. 

 

Vyvarovat se ohrožení v podobě vstupu nové konkurence je vždy složité. Každá firma, 

nebo projekt čelí tomuto ohrožení. Je proto důležité, aby byl zajištěn neustálý přísun 

informací o konkurenci formou průběžných podrobných analýz a aby tyto informace byly 

co možná nejlépe využity při obraně vůči konkurenci a posílení stávající pozice projektu 

„penize.cz“. 
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5.2 Návrhy a doporučení pro projekt „Den finanční gramotnosti“ 

Záměr zvyšovat finanční gramotnost obyvatelstva a jeho realizace je jednou 

z nejsilnějších stránek projektu „Den finanční gramotnosti“. Projekt přináší užitek běžným 

občanům v podobě lepší orientace na obsáhlém finančním trhu. Právě složitost finančního 

trhu a nepřehledné nabídky produktů často vytvářejí finanční potíže lidí v budoucnu. Jak bylo 

zmíněno, společnost zvyšuje prostřednictvím projektu povědomí o své značce. Jednak 

uskutečňováním kurzů pro různé věkové kategorie studentů a jednak pomocí částečné 

medializace, internetových stránek projektu a ostatních stránek společnosti, rozdáváním 

propagačních materiálů, apod. Abychom ještě více podpořili tuto silnou stránku, 

doporučujeme rozšíření kurzů i pro jiné skupiny obyvatel a pořádání kurzů po menších 

skupinkách studentů.  

 

Společnost zapojuje do projektu „Den finanční gramotnosti“ i řadu významných 

partnerů z oblastí finančního trhu. Jedná se o společnost Conseq Investment Management, 

a. s. Podle našeho mínění by bylo dobré do projektu zapojit ještě více obchodních partnerů 

a tím podpořit důvěryhodnost, profesionalitu, prestiž a také stabilitu samotného projektu 

v budoucnu. Pro posílení také doporučujeme návštěvy zástupců partnerských společností 

na jednotlivých kurzech, popřípadě besedách pro všechny žáky a pedagogy školy. 

Tyto besedy by měly být doplněním a závěrem celého kurzu. 

 

Jednou z nejslabších stránek projektu je slabá medializace. Přesto, že je projekt 

„Den finanční gramotnosti“ medializován dalšími internetovými stránkami společnosti, 

firemním časopisem a prostřednictvím finančních poradců, považujeme za vhodné využití 

i jiných metod medializace. Pokud se zaměříme na méně nákladné reklamní aktivity, mohli 

bychom využít internetovou PPC reklamu, popřípadě přímý marketing. Další slabou stránkou 

je obsáhlost jednotlivých lekcí určených pro žáky základních škol. Proto doporučujeme 

zvýšení počtu vyučovacích hodin, popřípadě vyškrtnutí témat, která jsou pro žáky často 

špatně srozumitelná. S vyškrtáváním mohou pomoci pedagogové, popřípadě jednotliví 

školitelé na základě předešlých zkušeností. Pro podporu aktivity samotných škol a finančních 

institucí by bylo vhodné požádat samotný stát o pomoc. Dostatečná finanční motivace 

ze „státní kasy“ by mohla podpořit zájem ředitelů škol i institucí.  
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Výraznější zapojení škol a vzdělávacích institucí doporučujeme provést dvěma 

způsoby. Jednak by bylo vhodné, aby byla problematika finanční gramotnosti vyučována 

i pedagogy předmětů občanské výchovy a jednak je důležitý nárůst škol, které se do projektu 

zapojí. Vyučování pracovníkem školy by však nemělo narušit osnovy právě vyučovaného 

předmětu. Proto doporučujeme provádět krátká cvičení z oblasti finanční gramotnosti 

v posledních minutách vyučovací hodiny. Nárůst počtu škol, které se do projektu zapojí, 

můžeme ovlivnit především již zmiňovaným přímým marketingem. Ten doporučujeme 

ve formě zasílání dopisů, včetně popisu jednotlivých kurzů a jejich přínos absolventům, 

do jednotlivých vzdělávacích zařízení. Doporučujeme rovněž vytvoření speciálních kurzů 

pro osoby pobírající sociální dávky a dlouhodobě registrované na úřadech práce, právě 

ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení a Úřadem práce České republiky. 

Tyto kurzy by pomohly především finančně slabším osobám eliminovat riziko v podobě 

nevýhodných půjček a bankovních služeb v období peněžní nestability rodiny. Dalšími 

příležitostmi je propojení se zahraničními projekty stejného zaměření a také příprava nových 

dílčích projektů. Spolupráce s obdobnými společnostmi v sousedním Slovensku a Polsku 

může přinést nové nápady a může pomoct při přípravě nových dílčích 

projektů kurzu finanční gramotnosti. 

 

Dle našeho názoru je vhodné pro odvracení možného ohrožení u lidí, kteří stále chtějí 

své finance řešit „z rychlíku“ uvádět na stránkách projektu „Den finanční gramotnosti“ 

příběhy lidí, kteří se díky nevýhodným půjčkám dostali do finanční tísně. Zabránit ohrožení, 

aby někteří lidé či instituce chápali projekt pouze jako snahu o zviditelnění společnosti 

Partners Financial Services, a.s., zcela nejde. Lze jej však částečně snížit. Na případné 

negativní reakce doporučujeme reagovat v co nejkratší době, navázat dialog a pokusit 

se hlavní cíl projektu vysvětlit. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření návrhů a doporučení pro vybrané mediální 

projekty společnosti Partners Financial Services, a.s. Projekt „penize.cz“ byl vybrán z důvodu 

významného přínosu pro širokou veřejnost. A „Den finanční gramotnosti" na základě 

aktivních lektorských zkušeností autorky v tomto projektu. Ve své podstatě se jedná o stěžejní 

mediální projekty společnosti přivádějící novou klientelu a zvyšující podvědomí 

o společnosti. 

  

Stanoveného cíle bylo dosaženo prostřednictvím analýzy sesbíraných dat z veřejně 

přístupných informací a údajů, a také samozřejmě z interních zdrojů firmy. Sesbíraná data 

byla následně využita při tvorbě SWOT analýzy vybraných projektů, včetně doplňujících 

obsahových analýz. 

 

Na základě analyzovaných dat byly vytvářeny nejvhodnější návrhy a doporučení, 

se snahou odstranit nedokonalosti projektů a naopak vyzdvihnout pozitiva a využít jejich 

potenciál. Aplikací těchto poznatků může společnost Partners Financial Services, a.s. 

dosáhnout posílení značky a do jisté míry i zlepšit vztahy s veřejností. 

 

Z analyzovaných dat byla pro projekt „penize.cz“ vytvořena doporučení týkající 

se vyhledávačů a návštěvnosti webových stránek projektu (nakoupení dalších odkazujících 

domén, úprava titulku stránky, analýza používaných klíčových slov, zpětné odkazy); posílení 

silných stránek (přehledná struktura webových stránek, zavedená značka, spolupráce 

se specialisty, podoba adresy webové domény, větší využití projektu pro propagaci 

společnosti, apod.); eliminace slabých stránek (úprava nevýrazné grafiky webových stránek, 

zvýšení aktivity správců připojených stránek na sociálních sítích, záměna podoby titulku 

webových stránek, větší využití reklamy např. reklama ve vyhledávačích formou plateb 

za kliknutí dle nastavených klíčových slov); využití příležitostí (vstup na nové trhy, působení 

na nové segmenty na stávajícím trhu, posílení věrnosti současných čtenářů, zaměření 

se na problematiku zadlužování v ČR) a vyvarování se ohrožení (upevnění pozice na trhu). 

 

Návrhy a doporučení byly vytvořeny i pro druhý vybraný projekt: 

„Den finanční gramotnosti“. I zde byla snaha o upevnění silných stránek (nepolevit ve snaze 
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o zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva, rozšíření kurzů i pro další skupiny obyvatel, 

pořádání kurzů po menších skupinkách studentů, výraznější spolupráce s partnerskými 

firmami, využití získaných znalostí v praxi, uvědomování si všech rizik při podpisu smlouvy, 

využití interaktivních výukových materiálů a zvyšování povědomí o společnosti Partners 

Financial Services, a.s.); snížení vlivu slabých stránek (výraznější investování do medializace 

projektu, dbát na srozumitelnou formu výkladu jednotlivých vyučovaných lekcí, rozšíření 

počtu vyučovacích hodin apod.); nejefektivnější využití příležitostí (výraznější zapojení škol 

a vzdělávacích institucí, tvorba speciálních kurzů pro osoby pobírající sociální dávky 

a dlouhodobě registrované na úřadech práce, propojení se zahraničními projekty stejného 

zaměření, příprava nových dílčích projektů) a vyvarování se možných ohrožení (klesající 

zájem lidí o své vlastní finance omezit zveřejňováním příběhů lidí, kteří se díky nevýhodným 

půjčkám dostali do finanční tísně, v případě negativních reakcí na projekt doporučujeme 

v co nejkratší době navázat dialog a pokusit se hlavní cíl projektu lépe vysvětlit). 

 

Při tvorbě SWOT analýzy "Dne finanční gramotnosti" narazila autorka práce 

na problém týkající se analýzy úspěšnosti tohoto projektu. Jak bylo v samotné analýze 

zmíněno, není vhodné, vzhledem ke krátké době existence projektu, provádět prozatím 

kvalitativní průzkum. Jedinou zpětnou vazbou pro zjištění úspěšnosti jsou vyjádření 

a připomínky absolventů kurzů, pedagogů a vedení školy. Tyto jsou vyjadřovány pouze ústní 

formou a je tudíž na samotných lektorech, zda připomínky interpretují vedení společnosti 

či nikoli. 

 

Autorka získala během práce na dílčích analýzách řadu poznatků, které ji dopomohly 

k vytvoření nezaujatého a objektivního pohledu na jednotlivé projekty i na samotnou 

společnost Partners Financial Services, a.s. Této zkušenosti přikládá velkou váhu zejména 

z důvodu její několikaleté spolupráce s touto společností. Doposud vnímala zejména vnitřní 

fungování společnosti a nezaobírala se příliš pohledem klientů na ni. Právě tyto zkušenosti 

ji dopomohou nejen v rámci lektorské činnosti v projektu "Dne finanční gramotnosti", 

ale také při práci finančního poradce. 
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