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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu a návrh tvorby marketingového 

plánu společnosti OMAP Finanční skupina, a. s. se zaměřením na marketingovou 

komunikaci společnosti. Návrh dílčích marketingových aktivit pro druhou polovinu roku 

2021 a rok 2022 stojí na teoretických podkladech zmíněných v první kapitole práce, dále 

na souhrnné marketingové analýze podložené dotazníkovým šetřením. 

Abstract 

The diploma thesis focuses on marketing analysis and proposal for the creation of a 

marketing plan of the company OMAP Finanční skupina, a. s. with a focus on marketing 

communication of the company. Suggestion of the partial marketing activities for the 

second half of the year 2021 and 2022 is reflecting theoretical backround mentioned in 

the first chapter, further on the summary of marketing analysis based on the survey. 
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ÚVOD      

Lidé se dnes více a více začínají zajímat o svoje finance. Není jim lhostejné 

znehodnocování jejich nastřádaných prostředků inflací. V rámci dostupných produktů na 

finanční trhu, chtějí mít na výběr, chtějí porovnávat možnosti a hledají nejvhodnější 

alternativy. Ačkoli, jsme díky našemu historickému vývoji otevřenosti ekonomiky i státu 

samotného ve srovnání se západními zeměmi ve využívání finančních a investičních 

produktů pozadu, tak informovanost obyvatelstva rok od roku roste. A i proto vyhledávají 

stabilního partnera na cestě k naplnění finančních cílů a řízení vlastních příjmů, výdajů a 

investic, tedy finančního poradce.   

Analytická poradenská společnost OMAP Finanční skupina, a. s., kterou jsou si pro 

svou diplomovou práci zvolil, je progresivní společnost s jasnou vizí zakládající si na 

pevných hodnotách, profesionálním přístupu a silnou proklientskou orientací. Každá 

společnost i mnou zkoumaná se ale při naplňování svých cílů neobejde bez jasné cesty, 

po které se má vydat. Pro zvyšování tržního podílu, tedy počtu stabilních klientů, 

provizního obratu a získání konkurenční výhody, je důležité stanovit si marketingový 

plán, který je stěžejní pro efektivní naplňování stanovených cílů a pro moderní řízení 

společnosti samotné. 

Teoretická část práce nám představí nejen moderní marketingové principy, koncepty, 

nebo analytické metody, s kterými následně budeme pracovat v části analytické a 

návrhové, ale přiblíží i tématiku financí a finančního poradenství samotného. Přídavek 

“moderní” beru jako velmi důležitý, protože jedním směrem, kam se společnost upíná je 

vytvořit nejpropracovanější poradenskou firmu na trhu využívající aktuální trendů a změn 

pro co nejefektivnější práci pro poradce s co nejvyšším přínosem pro klienta. Celá práce 

nás postupně přibližuje a vede k primárnímu cíli, a to vytvořit marketingový plán 

společnosti OMAP Finanční skupina, a. s. se zaměřením na vylepšení komunikace. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

ZPRACOVÁNÍ 

Po uvedení do tématiky, vymezím základní problémy a cíle této práce, následně 

definuji metodické postupy použité při zpracování této diplomové práce. 

1.1 Vymezení problému 

Tato diplomová práce se zabývá poradenskou společností OMAP Finanční skupina, 

a. s., která působí na trhu finančního poradenství od roku 2015. V rámci strategického 

řízení nebylo komunikaci a marketingovému plánování obecně věnováno dostatek 

pozornosti. Budování značky a téměř veškerá komunikace je tedy prakticky delegována 

do rukou obchodních zástupců při akvizici nových klientů. V roce 2020 společnost prošla 

rebrandingem a byl vytvořen tým, který začal pracovat na jednotlivých dílčích částech 

marketingových aktivit společnosti pro první pololetí 2021. Firma se od svého vzniku do 

současnosti stala finančně i personálně stabilní, a proto je stanovení marketingových cílů, 

určení marketingové strategie a dodržování marketingového plánu velmi důležité při 

budování značky a rozšiřování jejího povědomí mezi potenciálními klienty. Dále při boji 

na konkurenčním poli, ale také pro zvýšení poptávky po službách jako pomoc 

jednotlivým obchodním zástupcům pro zvýšení jejich individuálních výsledků, a tak i 

celkového provizního obratu firmy. Druhým pilířem v rámci růstu a rozšiřování 

společnosti je nábor nových zaměstnanců. Dobře nastavený komunikační plán, branding, 

PR a prezentace společnosti si nese za cíl nejen budovat vztahy s klienty, ale také přivést 

do firmy nové spolupracovníky pro lokální pobočky společnosti. 

1.2 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavit marketingový plán společnosti OMAP 

Finanční skupina, a. s., pro druhou polovinu roku 2021 a pro kalendářní rok 2022 se 

zaměřením na propagaci, včetně akčního plánu a ekonomického zhodnocení. 

Dílčí cíle: 

• analýza současného stavu společnosti, 

• určení předností firmy a zvolení nejefektivnějších metod propagace,  
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• zvýšení povědomí o značce a společnosti samotné u spotřebitelů v produktivním 

věku a u potenciálních spolupracovníků, 

• nalezení optimální výše rozpočtu marketingové plánu na dané časové období při 

dosažení stanovených cílů 

1.3 Metody a postupy 

Diplomová práce je rozdělená do 3 základních částí. V první části se věnuji 

základním teoretickým poznatkům a literární rešerši z oblasti finančního poradenství 

marketingových analýz a marketingového plánování, která slouží jako základní kámen 

pro následující oddíly, tedy část analytickou a návrhovou. V další části za pomoci analýzy 

vnějšího, oborového a interního prostředí zkoumám jednotlivé složky, vlastnosti a faktory 

působící na mnou analyzovaný podnik. Tyto analýzy slouží jako vstupní podklad a zdroj 

pro návrhovou část práce. 

Metody, které budou použity v této práci můžeme nazvat jako soubor analýz, který 

slouží k posouzení a stanovení strategie a budou sloužit jako predispozice pro jednotlivé 

návrhy, tedy i pro samotný marketingový plán. Patří sem: 

• analýza vnějšího prostředí 

o SLEPT analýza 

• analýza oborového prostředí 

o analýza preferencí zákazníků pomocí dotazníkového šetření 

o Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

• analýza vnitřního prostředí 

o analýza STP 

o analýza marketingového mixu, 

o analýza komunikačního mixu, 

V závěru bude provedena analýza SWOT a následně budou nastaveny cíle za pomoci 

metody SMART. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce objasňuji základní pojmy spojené s finančním 

poradenstvím a finančními trhy samotnými. Následně seznamuji čtenáře se 

základní marketingovou tématikou a komunikací společnosti. V další části teoretických 

východisek se práce věnuje marketingovému výzkumu a metodám sběru dat, přičemž tato 

část bude velmi důležitá a použita jako podklad pro analytickou část této práce. 

2.1 Finanční poradenství  

Pokud se zeptáme běžných lidí, co je to finanční poradenství nebo kdo je to finanční 

poradce, věřím, že odpovědi budou různé. V podstatě budou vycházet přímo z toho, jakou 

mají dosavadní zkušenost s danou poradenskou společností a s jakým poradcem měli tu 

čest se potkat, pokud se, kdy vůbec potkali. Obecně lze říct, že finanční poradenství a 

plánování je cesta, jak klientům splnit jejich požadavky, ale také finanční a životní cíle. 

Dílčím pohledem můžeme chápat finanční poradenství při výběru jednotlivých 

finančních produktů a jejich konkrétní nastavení. Nejrozšířenější produkty v rámci 

finančního trhu, s kterými se v běžném občanském životě potkáváme jsou například: 

životní a majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nebo 

zaměstnance vůči zaměstnavateli. Dalším segmentem jsou úvěrové produkty, tedy 

spotřebitelské úvěry na bydlení (hypotéky) a spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení, 

kreditní karty nebo nebankovní půjčky. V rámci správy a zhodnocení majetku a úspor 

klienta můžeme zmínit širokou škálu různých investiční a spořících produktů. Je už jen 

na preferencích daného klienta, zda využije služeb nezávislého finančního poradce, který 

spolupracuje s vícero společnostmi externě, a který daný produkt zprostředkuje nebo 

zdali půjde na přímo do jednoho z finančních domů si daný produkt zřídit sám. Výhodou 

jednání s finančním poradcem je, že má možnost nalézt na daném konkurenčním trhu tu 

nejlepší nabídku, která bude maximálně korespondovat s požadavky a cíli klienta. 

2.1.1 Finanční poradce 

Jak jsem naznačil v odstavci výše, finančního poradce můžeme chápat jako 

člověka, který mi zprostředkuje a poradí s výběrem daného produktu a díky správné volbě 
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a kombinaci konkrétních variant pomůže svěřenému klientovi nastavit finanční plán a 

bude dbát na to, aby došlo k jeho dodržování. 

Finanční poradce může také zastupovat jednu společnost. Názvosloví je různé, ale 

konkrétně se může jednat o zaměstnance dané pojišťovny, bankovní, případně hypoteční 

poradce působící v jedné bance nebo o investičním poradci zastupující pouze jednu 

investiční společnosti. 

2.1.2 Finanční gramotnost 

Finanční gramotnost je důležitým aspektem při výchově dětí a současně při 

vzdělávání jako příprava do praktického života. Peníze nás obklopují každý den a 

důležitost toho, jak s nimi pracovat je nedílnou součástí elementární znalostí každého 

z nás.  

Je to soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů, které jsou nezbytné 

k zajištění sebe a své rodiny v současné společnosti. Znalost peněžní, cenové a 

rozpočtové gramotnosti jsou základní pilíře k tomu, aby se člověk dokázal orientovat 

jednak při správě hotovostních a bezhotovostních transakcí, pro správu osobního, 

rodinného rozpočtu nebo při řízení vlastních finančních aktiv. Důležitým milníkem je 

také dokázat porovnávat spektrum všech na první pohled výhodných nabídek, slev a akcí, 

které jsou na nás nachystány všude tam, kam se jen ohlédneme. Finančně gramotný občan 

by měl dokázat tyto zmíněné aspekty porovnat a volit ty nejvhodnější s ohledem na 

konkrétní životní situaci a současně by měl rozumět pojmům spojených se základními 

cenovými mechanismy a inflaci. (Odvárko a kol., 2012) 

2.1.3 Produkty 

Pro detailnějšímu porozumění tématiky si v této části vysvětlíme základní popis a 

zákonitosti, které se vážou k produktovému portfoliu finančního poradce a produktům na 

finančním trhu samotným. 

2.1.3.1 Životní pojištění 

Životní pojištění sebe, tedy jednotlivce nebo celé rodiny je důležitým prvkem ve 

výčtu používaných finančních produktů klienta. Pokud je správně a dostatečně nastavené, 
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je to nástroj, díky kterému je možné krýt jednak krátkodobá, tak i dlouhodobá rizika 

spojené s životem.  

 Mezi krátkodobá rizika, která ale nemusí mít velký dopad na rodinný rozpočet a 

lze je ve většině případů vykrýt i z vlastních rezerv, patří: 

- krátkodobá pracovní neschopnost, 

- pobyt v nemocnici, 

- drobné úrazy. 

Naopak závažný dopad pro příjmy a výdaje domácnosti mají tyto rizika: 

- dlouhodobá pracovní neschopnost, 

- invalidita, 

- smrt,  

2.1.3.2 Majetkové pojištění 

Kromě situací, které jsou spjaté s naší vlastní osobou, je důležitým segmentem 

také majetkové pojištění. Již z názvu vyplývá, že je to krytí, které v případě škodné 

události kryje náš majetek. Jedná se zejména o: 

- Pojištění nemovitosti: 

o pojištění domu, 

o pojištění bytu, 

o pojištění stavebních součástí, 

o nebo rekreačních objektů, či bazénů, 

- pojištění domácnosti, 

- pojištění sportovního vybavení, 

- pojištění domácích mazlíčku, 

- pojištění elektroniky a dalšího hmotného majetku (Trousilová, 2017) 

2.1.3.3 Pojištění odpovědnosti za škodu 

Jak se říká, jsme jenom lidi, a proto děláme chyby. Smyslem pojištění 

odpovědnosti za způsobenou škodu je zajistit si riziko takovéto chyby a mít jistotu, že za 

ni nebudu muset platit, což by mohlo v návaznosti na výši vzniklé škody významně 

zasáhnout osobní nebo rodinný rozpočet. Konkrétní typy jsou: 
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- pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelských rizik, 

- pojištění odpovědnosti za škodu občana z vlastnictví nebo držby nemovitosti, 

- pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života, 

- pojištění odpovědnosti za škodu občana jako zaměstnance, kterou způsobí 

svému zaměstnavateli 

Další typem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového 

vozidla, lidově povinné ručení, a kde zákon uděluje povinnost mít toto pojištění uzavřené. 

(Rybnická, 2010) 

2.1.3.4 Úvěry 

V rámci zprostředkování úvěrových produktů banky můžeme segment rozdělit na 

úvěry pro podnikatele a firmy a spotřebitelské úvěry. Spotřebitelské úvěry dělíme na 

spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení, a spotřebitelské úvěry na bydlení. U hypotečních 

úvěrů je podmínka banky mít na financované nebo jiné nemovitosti zástavní právo. 

Kromě bankovních domů může finanční poradce spolupracovat také s nebankovními 

institucemi. V drtivé většině případů, ale produkty nebankovních institucí bývají velmi 

drahé. 

2.1.3.5 Spoření a investování 

Finanční poradce by měl v rámci výkonu své práce mít v kompetenci vedení a 

zhodnocování klientových úspor a aktiv. Takto cílené nakládání s financemi by mělo 

korespondovat s klientovy finančními cíli. Správně zpracovaný investiční a finančního 

plán vede k naplnění cílů klienta. 

Většina investičních finančních produktů funguje na principu investování do 

cenných papírů. Tento cenný papír je listina, která představuje právní nárok vlastníka 

vůči tomu, kdo ho vydal, tedy vůči emitentovi. Rozlišujeme druhy cenných papírů dle 

právního nároku na majetkové a dluhové. U majetkových cenných papírů má vlastník 

nárok na podíl na majetku a zisku emitenta. Jsou to akcie nebo podílové listy. U 

dluhových cenných papírů má majitel nárok na splacení dluhu a úroky. Jedná se o 

dluhopisy, směnky nebo šeky. (Soukal 2015) 

 Častou metodou pro investování volných prostředků klienta je tzv. kolektivní 

investování. To je založeno na principu, že každý investor drží určitý počet podílových 
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listů konkrétního fondu. Výhodou je snížení rizika investora pomocí diverzifikace 

investičního portfolia daného fondu a současně dostupnost, protože umožňuje investovat 

i drobných investorů, a to již od stokorunových částek. (Soukal 2015) 

Dalšími možnostmi pro zhodnocování finančních prostředků mohou být spořící 

účty bank nebo terminované vklady, které ale svým úrokovým výnosem nepokryjí ani 

cílenou inflační míru. Dále lze spořit pomocí stavebního spoření nebo doplňkového 

penzijního spoření, kde v případě splnění zákonných požadavků dostane střadatel 

příspěvek od státu v podobě státní podpory. Lze také investovat například do cenných 

kovů, komodit nebo třeba čím dál více populárních kryptoměn.  

2.1.4 Legislativa a regulace 

V rámci širokého spektra v oblasti finančního poradenství a dílčích aktivit a 

portfolia nabízených služeb finančních poradců můžeme rozdělit regulace do dvou 

skupin. Z pohledu živnostenského podnikaní a v rámci dohledu České národní banky. 

Naprostá většina poradců v oboru pracuje jako osoby samostatně výdělečně činné (dále 

jen OSVČ), a proto nejobecnější úpravou pro vykonávání toho podnikaní bude právě 

Zákon č. 455/1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Nicméně 

v současné době dá se říct, že to je pouhou formalitou a vstupenkou k tomu, aby 

potenciální zájemce mohl začít podnikání. Podstatnější a důležitější podmínky pro 

možnost pracovat s produkty z daných segmentů jsou oborové akreditované zkoušky a 

certifikace spadající pod dohled ČNB.  Jsou důležitým faktorem při zvyšování kvality na 

poradenském trhu a jsou rozdělné do čtyř následujících oblastí a řídí se těmito zákony: 

Oblast zprostředkování pojištění 

- Zkouška odborné způsobilosti definovaná Zákonem č. 170/2018 Sb., o 

distribuci pojištění a zajištění. 

Oblast zprostředkování úvěrů 

- Zkouška odborné způsobilosti definovaná Zákonem č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru 

Oblast zprostředkování investic 
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- Zkouška odborné způsobilosti definovaná Zákonem č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu 

Oblast zprostředkování doplňkového penzijního spoření 

- Zkouška odborné způsobilosti definovaná Zákonem č. 427/2011 Sb., o 

doplňkovém penzijním spoření. 

2.2 Význam marketingu v řízení společnosti 

V další části této závěreční práce si přiblížíme tématiku marketingu jako základní 

podpůrným teoretický prostředek k naplnění cílů práce. Co to, ale marketing vlastně je a 

čemu nám slouží? 

Slovo pocházející z anglického jazyka, které kdybychom si doslovně přeložili u nás 

inklinuje něco, co je spojené s něčím na trhu nebo něco o trhu. A je tomu tak.  Je to soubor 

procesů, kterými chceme dostat náš produkt nebo službu k zákazníkovi. Celý 

marketingový proces začíná od zjišťování potřeb spotřebitelů a vytváření představy o 

produktu nebo službě a zabývá se, jak tento potenciál naplnit. Poté následuje proces 

plánování, cenotvorby a přes propagaci a distribuci myšlenek, výrobků a služeb je cílem 

dosáhnout směny takové, která uspokojí požadavky těchto zákazníků. Tento proces 

shrnul ve své knize Vítězslav Hálek takto: „Marketing představuje integrovaný komplex 

činností zaměřených na spotřebitele a trh.“ (Hálek, 2017) 

Podle uznávaného amerického autora profesora Philipa Kotlera se marketing 

zabývá identifikací a uspokojováním lidských a společenských potřeb. Dále ve své knize 

uvádí trefnou definici marketingu, a to: „uspokojování potřeb ziskově“ (Kotler, 2013). 

Dle zmíněných definic a základních popisů marketingu, marketingových procesů a 

aktivit je velmi nepravděpodobné, že by bez těchto aktivit byla společnost na trhu 

dlouhodobě úspěšná. 

2.3 Marketingové řízení 

Marketingové řízení je proces pro stanovení marketingových cílů pro danou 

organizaci, dále můžeme marketingové řízení chápat jako organizace, plánování a 
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provádění aktivit, které vedou k dosažení vytyčených cílů. Dělí se na operativní taktické 

a strategické (Zamazalová, 2015). 

2.4 Marketingové cíle a strategie 

Pokud společnost již má k dispozici všechny potřebné informace z provedených 

marketingových analýz, může přistoupit ke specifikaci a vymezení svých cílů. Podobně 

jako člověk samotný i společnosti si stanoví svoje cíle, ale současně také způsoby, jak se 

k těmto cílům dostat, tedy strategie. 

2.4.1 Marketingové cíle 

Klíč k úspěchu je vybrat cíle, které musí být stanovené před vlastním rozvojem 

strategie, protože ovlivňují způsob, jakým se bude strategie odvíjet. Obecně platí, že cíle 

musí být SMART, tedy podle začátečních písmen v anglickém jazyce: specifické, 

měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné a termínované (Vaštíková, 2014). 

Specifické (specific): 

- Z dobře specifikovaného cíle by mělo být hned evidentní, čeho má být 

dosaženo. Stanovený cíl by měl být přesný, konkrétní, určitý. 

Měřitelné (measurable): 

- Můžeme se ptát otázkou, jak, poznáme, že je řešení úspěšné, jinými slovy 

musí být zřejmé, zda cíl byl nebo nebyl naplněn, eventuálně do jaké míry. 

Realizovatelné/akceptovaný (achievable): 

- Cíl musí odpovídat konkrétně daným potřebám a současně být dosažitelný. 

Relevantní/realistický (relevant): 

- Je vůbec možné stanoveného cíl realizovat a dosáhnout požadovaných 

výsledků? Cíl musí být realistický a současně relevantní. 

Časově ohraničený/termínovaný (timed): 

- Do kdy má být cíle dosaženo? Tedy časové specifikum s jasným termínem. 

(Myslivcová, 2013) 
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Dle Marcely Zamazalové v knize s příhodným názvem Marketing zmiňuje, že: „k 

základním marketingovým cílům, které bývají sledovány, patří zejména: 

- maximalizace zisku, 

- udržení nebo zvýšení tržeb, 

- udržení nebo zvýšení fyzického objemu prodeje, 

- udržení nebo zvýšení tržního podílu, 

- přežití podniku jako krátkodobý cíl, (Zamazalová, 2015) 

2.4.2 Marketingové strategie 

Slovo strategie je odvozeno od starořeckého slova stratégus a znamená umění vest 

válku a řešit válečné operace, tak aby bylo dosaženo vítězství. (Hálek, 2017) 

 K naplnění našich vytyčených cílů lze dosáhnout různými cestami. Strategické 

plánování obsahuje několik dokola opakujících se cyklů, které zahrnují: 

- analýzu, 

- plánování, 

- realizaci,  

- kontrolu, (Hálek, 2017) 

2.4.3 Rozpočty 

Marketingový rozpočet představuje stanovení očekávaných budoucích nákladů 

marketingových aktivit (výzkum, jednotlivé prvky marketingového mixu aj). a současně 

i výši plánovaných tržeb za určité období. Pro přesnější kontrolu a stanovení odchylek od 

plánu bývají rozpočty rozvržený do kratších časových úseků, aby firma mohla včas 

reagovat na náhlé události. (Jakubíková, 2013) 

2.5 Marketingové plánování 

Proces marketingového plánování můžeme chápat jako logickou sekvenci a sérii 

činností, které vedou ke stanovení marketingových cílů a formulací plánu k jejich 

dosažení. Manažeři a marketéři tak disponují sadou nástrojů, jak řídit prodej a marketing 

firmy samotný. Koordinaci veškerých marketingových aktivit a činností dané společnosti 

zajišťuje marketingový plán. Principy, nástroje a metodika marketingové plánování je 
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obecně jednoduchá, složitější proces následuje v rámci implementace do konkrétního 

firemního prostředí. (Barčík, 2013) 

Struktura marketingový plánu: 

- situační analýza, 

- marketingové cíle, 

- marketingová strategie 

- marketingový mix 

- časový/akční plán 

- finanční plán (rozpočet) (Karlíček, 2018) 

Důvod, proč mít vypracovaný marketingový plán lze opodstatnit několika 

zásadními argumenty, které můžeme vztáhnout k soupisu procesů využívaných k těmto 

konkrétním účelům: 

- Pro pracovníky v marketingu 

- Pro management 

- Pro nemarketingové funkce 

- Pro podřízené 

- K identifikaci konkurenčních výhod, 

- K posilnění organizačního přístupu 

- K rozvinutí jedinečnosti 

- K upevnění vztahů 

- Pro svůj informační charakter 

- K získání zdrojů 

- K zajištění podpory 

- K zajištění závazků 

- Ke stanovení cílů a strategii (McDonald, 2012). 

2.6 Marketingová situační analýza 

Je to všeobecná metoda, kterou zkoumáme jednotlivé složky a vlastnosti vnějšího 

prostředí (makroprostředí a mikroprostředí), které na společnost působí nebo ovlivňuje 

její činnost a současně vnitřního prostředí (management a zaměstnanci, organizační 
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struktura, firemní strategie, finanční situace, vybavenost, historický vývoj, značka, 

kultura nebo image). 

 Dále zkoumá schopnost firmy tvořit výrobky, vyvíjet a inovovat, produkovat, 

prodávat nebo financovat. Smyslem situační analýzy je najít vhodný poměr mezi 

příležitostmi, které přicházejí z vnějšího a současně jsou pro společnost výhodné a také 

mezi zdroji a schopnostmi firmy. (Jakubíková, 2013) 

2.7 Analýza makroprostředí 

Marketingové makroprostředí, je takové prostředí, v kterém společnost nemá na 

působící faktory žádný nebo jen velmi malý vliv a nemůže je kontrolovat, také se o nich 

mluví jako o faktorech nekontrolovatelných. 

2.7.1 SLEPTE 

Analýza makroprostředí SLEPTE v sobě zahrnuje výše zmíněné působící faktory 

a jsou rozděleny do jednotlivých kategorií. Písmena SLEPTE stojí za faktory sociální 

(social), legislativní (legal), ekonomické (economical), politické (political), 

technologické (technological), ekologické (ecological). 

Sociální faktory: 

V rámci sociálních faktorů působící na podnik zkoumáme skupiny 

demografických a kulturních vlivů. Demografické vlivy můžeme chápat jako složení 

obyvatelstva, tedy počet obyvatel, hustota zalidnění, věková struktura, struktura 

z hlediska pohlaví, počet domácností, velikosti rodiny počet dětí, zaměstnanost, potažmo 

nezaměstnanost, sňatečnost, úmrtnost, porodnost a další veličiny. Zatím co kulturní 

faktory jsou faktory spjaté s kulturou tedy něčím uměle vytvořeným. Je to to, co nás 

obklopuje a co je výsledkem lidských rukou a mysli. (Zamazalová, 2015) 

Legislativní faktory: 

Faktory, které se vztahují k právnímu prostředí, v kterém společnost podniká. 

Firma tyto vlivy nemůže ovlivnit, protože toto prostředí je z pravidla tvořeno státní mocí. 

Konkrétně se jedná o zákony, úřady nebo jiné zájmové skupiny. 

Ekonomické faktory: 
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Jedná se zejména o ukazatele spojené s ekonomikou světovou nebo na lokální úrovní 

konkrétní země. Jsou to zejména ty faktory, které ovlivňuji kupní sílu spotřebitelů a 

strukturu jejich výdajů. Změny hlavních proměnlivých veličin, jako např. výše příjmů 

domácností, výše úspor nebo úrokové sazby se podepisují na vývoji trhu. Dále zde 

můžeme zařadit ukazatele jako HDP, tempo jeho růstu, míru inflace nebo míru 

nezaměstnanosti. (Boučková, 2011) 

Politické faktory: 

Jsou úzce spjaté s legislativním prostředím, kde politikové působící jako 

zákonodárci vytvářejí základní hybnou sílu působení tohoto faktoru. Prostředí tvoří na 

jedné straně vnitrostátní, ale i mezinárodní politické dění, které ovlivňuje situaci na trhu. 

(Boučková, 2011) 

Technologické faktory: 

Jsou to vlivy, která se v čase velmi intenzivně mění, resp. vyvíjejí. Zrychlující se 

tempo inovací se podepisuje na úrovni technického vývoje, a to zvláště v posledních 

letech, kde zmíním například trend digitalizace. Na základě těchto faktorů se zkracují 

inovační cykly a s tím související životnost produktu (Hálek, 2017). 

Ekologické faktory: 

Vyjadřují je ekologické problémy a s nimi související statní a mezinárodní závazky 

a zákony k jejich redukci a eliminaci. Jedná např. o znečištění vody, ovzduší, zvláště ve 

spojení s ozonem a globálním oteplováním nebo nedostatek surovin a jejich těžba, která 

je spjatá s devastací životního prostředí (Hálek, 2017). 

2.8 Analýza mikroprostředí 

Marketingové mikroprostředí můžeme charakterizovat jako obor nebo mikro 

okolí, kde společnost podniká a zahrnuje situace a vlivy, které může svým působením a 

aktivitami významně ovlivnit (Jakubíková, 2013). 

Společnost:  

Podnik jako součást marketingového mikroprostředí je stále se vyvíjecí živý 

organismus, který je ovlivňovaný vlivy působící na podnik. Společnost z tohoto pohledu 
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není pouze marketingové oddělení, ale celá firma jako celek a působí na ni výrobní, 

finanční, technické a jiné podmínky (Boučková, 2011). 

Dodavatelé: 

Zahrnuje jedince nebo organizace, kteří dodávají společnosti vstupy, všeho toho, 

co ke svému podnikání potřebuje. (suroviny, polotovary, služby, peněžní prostředky 

apod.) (Hálek, 2017) 

Zákazníci: 

 Jeden z nejdůležitějších faktorů. Zákazníci jsou ti, kteří nakupují naše výrobky a 

služby. Jak dochází různé segmenty trhu k jejich nákupnímu rozhodnutí? Jaké jsou jejich 

potřeby a jak je můžeme uspokojit? (Vaštíková, 2014). 

Marketingoví zprostředkovatelé: 

 Podle Jany Zamazalové to jsou: Distribuční mezičlánky, které spolupracují s 

výrobci a dalšími subjekty, které jsou jim nápomocny s vykonáváním jeho činnosti. 

Podílejí se na procesu směny zboží a usnadňují ji (Zamazalová, 2015). 

Veřejnost: 

 Místní komunita, vláda, media, nátlakové a jiné skupiny nebo také odborná 

veřejnost (Vaštíková, 2014). 

Konkurenti: 

 Je důležité se ptát na otázku, kdo je hlavní konkurent nebo kdo jsou hlavní 

konkurenti, jaký je jejich tržní podíl, jaké mají substituční výrobky anebo služby, které 

nás ovlivňuji v současné době a jak nás budou ovlivňovat v budoucnosti nebo jaké jsou 

jejich silné a slabé stránky při srovnání s naším podnikáním (Kotler, 2013). 
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2.8.1 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Hrozba v odvětvové konkurenci (od existujících): 

 Současná konkurence má schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství dané 

služby nebo výrobku. 

Hrozba nových vstupů do odvětví (vstup nových firmy): 

 Noví konkurenti mohou vstoupit do konkurenčního boje mezi stávajícími firmy, 

kde mohou ovlivnit cenu a nabízené množství. 

Hrozba substitutů 

 Substituty nahrazují nebo jimi mohou být nahrazeny naše stávající výrobky a 

služby a tím snižují marže, a tedy i zisky. 

Vyjednávací síla dodavatelů: 

 Čím je pro nás dodavatel, resp. jim dodávané zboží nebo služby důležitější 

(neexistuje substitut nebo je omezený), tím je i jeho vyjednávací síla vyšší. 

Vyjednávací síla odběratelů: 

KONKURENCE 
V ODVĚTVÍ

(existující firmy)

Potenciální 
nové firmy

(hrozba nově 
vstupujících 

firem)

Zákazníci
(vliv 

odběratelů)

Substituty
(hrozba 

substitučních 
produktů)

Dodavatelé
(vliv 

dodavatelů)

Obr.  1: Porterův model působících konkurenčních sil 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (Kozel a kol., 2011). 
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 Vyjednávací síla odběratelů roste s množstvím existujících substitutů našich 

výrobků nebo služeb. (Kozel a kol., 2011). 

2.8.2 Analýza trhu 

Při analýze trhu, která předchází samotnému definování marketingového mixu, 

musíme stanovit strategická rozhodnutí v rámci tržní segmentace (segmentation), tržního 

zacílení (targeting) a umístění na trhu (positioning) – známé také pod zkratkou STP. 

2.8.2.1 Segmentation 

Je proces rozdělení trhu do skupin (segmentů), v kterých mají spotřebitelé stejné 

nebo podobné charakteristické rysy. Segmentace probíhá na základě demografický, 

psychografických nebo behaviorálních odlišností mezi kupujícími (Kotler, 2013). 

2.8.2.2 Targeting 

Po rozdělní trhu na konkrétní segmenty musí společnost zhodnotit na základě 

dvou faktorů (atraktivita segmentu, cíle a prostředky společnosti) a zvolit ty tržní 

segmenty, kterém přinesou společnosti největší užitek a na ty se zaměřit (Kotler, 2013). 

2.8.2.3 Positioning 

Je navržení nabídky a image společnosti tak, aby v myslích cílového trhu zaujaly 

významné místo. Cílem je umístit značku na trhu pro maximalizaci potenciálních přínosů 

pro společnost. Dobrý positioning je částečně současnost, ale také ambiciózní náhled do 

budoucnosti. Současně by měl být vodítkem pro marketingovou strategii, protože 

vyjasňuje podstatu značky a definuje cíle, kterých má spotřebitelům pomoci dosáhnout. 

Výsledkem positioningu je úspěšná formulace zákaznicky orientované hodnotové 

propozice, tedy, proč by cílový trh měl výrobek nebo službu kupovat (Kotler, 2013). 

2.8.3 Rozšířený marketingový mix  

Marketingový mix je soubor nástrojů pomocí kterých, marketingové oddělení 

nebo manažer utváří vlastnosti produktu nebo služeb nabízených zákazníků. Rozšířený 

marketingový mix obsahuje kromě 4 základních P-prvků: produkt (product), cena (price), 

distribuce (place) a marketingovou komunikaci (promotion) také tyto faktory: lidé 
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(people), procesy (processes) a materiální prostředí (physical evidence) (Vaštíková, 

2014). 

2.8.3.1 Produkt (product): 

Produkt (nebo služba) je to, co nám prostřednictvím jeho (její) ceny přináší 

příjmy, a lze u něj pracovat s celou řadou charakteristik, jak se odlišit od konkurence. Než 

se tak ale stane musí produkt nebo daná služba projít fází vývoje (Hálek, 2017). 

2.8.3.2 Cena (price): 

Cena neboli peněžní částka vynaložená za produkt přináší podniku jako jediná 

část marketingového mixu výnosy. Klíčové faktory pro tvorbu ceny jsou náklady, tedy 

spodní hranice ceny. Dále je potřeba brát v potaz ceny konkurenčních produktů nebo 

služeb a také hodnotu vnímanou zákazníky, která je brána jako horní hranice ceny. 

2.8.3.3 Distribuce (place): 

Rozhodování o distribuci, tedy o tom kde, resp. jak nebo jakým způsobem bude 

daná služba poskytnuta. Souvisí s usnadněním přístupu produktu nebo službě 

k zákazníkům (Vaštíková, 2014). 

2.8.3.4 Lidé (people) 

Lidé jsou důležitým aspektem každého podnikaní, bez lidí by nebylo společnosti 

a ani komu prodávat. Tuto podkapitolu můžeme rozdělit na zaměstnance a zákazníky. 

Zaměstnanci jsou ti lidé, kteří jsou přímo nebo nepřímo v kontaktu se zákazníky a 

současně výkonnost, pověst a image společnosti se odvíjí od jejich práce. Obecným 

úspěchem marketingu služeb závisí na výběru, školení, motivaci zaměstnanců a 

efektivním řízení lidských zdrojů samotných (Payne, 1996).  

2.8.3.5 Procesy (processes) 

Procesy zahrnují postupy, úkoly, mechanismy, činnosti, rutiny, díky nimž je 

služba poskytovaná zákazníkovi. Přestože lidskému faktoru ve službách dáváme kritický 

význam, sebelepší pozornost a úsilí ze strany zaměstnanců nepřekoná důsledky trvale 

neuspokojivých procesů. Definování řízení procesu jako samostatný faktor je důležitým 
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aspektem v rámci analýzy marketingového mixu jako základní předpoklad pro zvyšování 

kvality nabízených služeb (Payne, 1996). 

2.8.3.6 Materiální prostředí (Physical evidence) 

Zhmotňuje službu jako takovou. Slouží jako obal služby a pomáhá budovat image, 

je prostředek, jak se odlišit od konkurence. Zahrnuje prostředí, kde je služba poskytována 

nebo fyzické složky, které umožňují poskytnutí služby (Kincl, 2004) 

2.8.3.7 Marketingová komunikace, komunikační mix (promotion): 

Reklama 

Je to placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb 

jasně uvedených sponzorem v novinách, časopisech, katalozích, knihách, na letácích, 

obecně v tištěných mediích. Také v televizi a rádiu nebo v rámci venkovní reklamy, tedy 

na billboardech, plakátech, cedulích nebo v online prostoru. 

Podpora prodeje 

Zahrnuje vzorky, kupóny, dárky, soutěže, možnosti vyzkoušení produktu nebo 

služby nebo např. vystavení produktu na prodejním místě partnera nebo jiné firmy. 

Public relations 

Publicita nebo také zkráceně PR je zaměření se na komunikaci s určitými 

zájmovými skupinami s cílem podporovat nebo chránit image společnosti nebo 

komunikovat její jednotlivé výrobky. Jednoduše lze také říct, že to je vytváření a 

udržování dobrých vztahů s veřejností. 

Přímý marketing 

Zahrnuje aktivity, kde společnost přímo oslovuje konkrétní potenciální zákazníky 

a využívá k tomu pošty, e-mailů nebo telefonu. 

Osobní prodej 

Cílem je prezentovat výrobek, zodpovědět otázky potenciálních zákazníků a 

přijmout objednávky nebo rovnou prodat. Osobní prodej znamená buď 1 k 1, tedy tváří 
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v tvář nebo prezentace, či ukázka pro více lidí. Je to účinný, ale nákladný způsob metody 

prezentace a prodeje. 

Event marketing 

Neboli firemní, ve většině případů, méně formální komunikace s veřejností 

prostřednictví nevšedních sportovních, kulturních nebo uměleckých zážitků, která si 

klade za cíl zákazníky překvapit a dosáhnout lepšího vnímání a zapamatování společnosti 

a jejich produktů samotných (Kotler, 2013). 

Affiliate marketing 

Je to způsob reklamy, kdy společnost platí za získání zákazníka. Pokud se 

zákazník na webových stránkách proklikne odkazem a nakoupí, získává tento partner 

provizi. Riziko spojené s náklady na tuto reklamu je nízké z důvodu, že společnost sama 

stanovuje, jakou část z prodejní ceny si ukrojí pro partnera (Frey, 2011). 

Guerillový marketing 

Jsou nestandartní nekonvenční cesty k oslovení potenciálních zákazníků za 

předpokladu vynaložení minimálních zdrojů. Nejosvědčenějším způsobem implementace 

této praktiky je udeřit na místě, na kterém by to nikdo nečekal, zaměřit se na předem 

vytipované cíle a obratem se stáhnout zpět. Používá se v reakci na nákladnou kampaň 

konkurence s cílem zaujmout svým vlastním produktem (Frey, 2011). 

Virální/virový marketing 

Uživatelé si převážně v online prostoru předávají určité marketingové sdělení 

samovolně. Předmětem virálního marketingu je obrázek, animace, video, které uživatelé 

přepošlou více než jednomu známému pro zábavu. Šíří se tedy exponenciálně. (Frey, 

2011). 

Marketing na sociálních sítích 

Digitalizace a přechod na elektronická média je znát i v oboru marketingu. Od 

začátku nového tisíciletí se tempo, jakým se komunikace přesouvá do online prostoru 

stále zvyšuje a tím je i online prostor a reklama a komunikace na sociálních sítích a 

webech dražší. Od webové prezentace, remarketingu, online nakupování, přes důležitost 



30 
 

vyhledávačů a jejich a znalost používání jejich analytik až po sociální sítě, 

videomarketing a spolupráce s influencery. 

Facebook – asi nejrozšířenější sociální síť současnosti, kde její historie sahá až do roku 

2004. Jeho největší přidanou hodnotou je velký počet uživatelů různých věkových a 

zájmových skupin. Nabízí široké portfolio různých funkcí, jako např. vedení firemních 

účtů, prodej v integrované aplikaci marketplace, či inzerce placené reklamy. Síla 

Facebooku spočívá v univerzálnosti. Ostatní sociální sítě bojují proti konkurenci svou 

uživatelskou základnou nebo specifickými možnostmi (Losekoot, 2019). 

Instagram: – sociální síť, která byla zakoupena do vlastnictví společnosti Facebook, Inc. 

Nejdůležitějším aspektem při používání této sociální sítě je, že obsah je sdílen 

prostřednictvím obrázků, kde psaná forma, tedy popisky těchto obrázků, jsou až na 

druhém místě. Instagram je známý svými tzv. #hastagy, tedy prostředkem, který spojuje 

jednotlivé obrázky v jednu zájmovou skupinu. Trendy na Instagramu se velmi rychle 

mění, jeden měsíc jsou moderní fotky z vrchu, druhý zase černobílé, proto je důležité tyto 

trendy sledovat. Podobně jako na Facebooku je cílení reklamy na konkrétní segmenty 

uživatelů velmi intuitivní a v dnešní době se na tuto platformu přesouvá čím dál více 

uživatelů i reklamy (Losekoot, 2019). 

LinkedIn: – sofistikovaná profesionální sociální síť, která současně slouží i jako nástroj 

pro nábor a navazování profesních kontaktů. Vyskytují se zde i společnosti hledající 

zaměstnance, kontakty nebo třeba i dodavatele. Nejvíce firem na LinkedInu je z oblasti 

high-tech, financí a služeb. Lze zde pracovat s náborovými kampaněmi i placenou 

reklamou. Osobní profil uživatele slouží jako interaktivní životopis, kde při náboru 

v dnešní době LinkedIn ve většině případů nahrazuje standardní „papírové“ CV a ostatní 

uživatele mohou psát reference nebo uživateli potvrdit jim zveřejněné schopnosti a 

dovednosti, kterými se prezentuje (Pácl, 2014). 

TikTok: – Je kontroverzní sociální síť pocházející z Číny. V Americe se v současné době 

na popud prezidenta Trumpa jedná o tom, zda by v rámci bezpečnosti státu v kontextu 

původu aplikace měla být tato sociální síť zakázána. Podobně jako Instagram u TikToku 

není primární zájem o psanou formu u příspěvků, nýbrž o příspěvky samotné, tedy krátká 

úderná videa v délce od 3 do 60 sekund. Tiktok je ze všech výše zmiňovaných nejrychleji 

rostoucí sociální síť na světě a její potenciál je obrovský. Aktuálně je globální uživatelská 
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základna nejvíce zastoupena věkovou skupinou 13–24 let, nicméně uživatelé stárnou 

společně s aplikací. V zemích, kde aplikace vznikla a rozšiřovala se nejdříve (Čína, 

Indonésie, Malajsie a Saudská Arábie) je majorita ve věkové skupině 25–34 let, přičemž 

na počátku bylo největší zastoupení v těchto zemích u lidí ve věku 16–24 let. V rámci 

marketingových aktivit, lze svoje placené příspěvky na TikToku cílit dle demografických, 

zájmových a dalších jiných parametrů. (Rosulek, 2020). 

Podcast: – je online zvuková forma konzumace obsahu, tedy poslechu rozhovorů, 

zpravodajství, pořadů různého typu a zaměření a stylu. Na rozdíl od klasického poslechu 

rádia, kde rádio nám vybírá, co budeme poslouchat si u podcastu sami volíme, co a kdy 

budeme poslouchat. Historie tzv. podcastingu sahá až do roku 2004, každopádně až 

v posledních 5 letech se vrací tato metoda konzumace obsahu na výsluní a v tuzemsku se 

rozšiřuje poslech podcastů až v posledních dvou letech. Z marketingového hlediska lze 

vysílat svůj vlastní pořad nebo sponzorovat obsah jiných autorů spjatý s cílovou skupinou 

mého podnikání (Schultze, 2018). 

Integrovaná marketingová komunikace  

Potenciální zákazník získává́ nový pohled na celek. Zákazník se rozhoduje o koupi 

na základě integrovaného vnímání všech nástrojů a prostředků marketingové 

komunikace. Neposuzuje tedy jednotlivé položky marketingového mixu. Musíme se tedy 

zaměřit na zákazníka a na budování vztahu.  Důležité je také správné používání vhodných 

prostředků komunikace se správnými cílovými skupinami ve správný čas (Kaňovská, 

2015).  

2.8.4 Budování hodnoty značky 

Značku můžeme chápat jako „název, výraz, symbol, znak, design a jiné společné 

kombinace, které identifikují zboží nebo služby dané společnosti od konkurence.“ Značka 

je jedním z nejhodnotnějších nehmotných aktiv firmy. Úkolem marketingu je její hodnotu 

řídit, jakožto i celý proces strategického řízení. Proces strategického řízení značky 

zahrnuje 4 základní postupy:  

- určení a zavedení positioningu značky, 

- plánování a implementace marketingu značky, 

- měření a interpretace výkonu značky, 
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- rozvoj a udržení hodnoty značky pomocí jejího positioningu 

Branding je obdaření výrobku nebo služby silou značky. Aby byly brandingové strategie 

úspěšné pro vytváření hodnoty značky, musí být spotřebitelé přesvědčení, že mezi 

značkami existují rozdíly v rámci jedné kategorie.  

Hodnota značky je hodnotou, kterou značka přidává svým výrobkům a službám. 

Budování hodnoty značky ovlivňují 3 základní skupiny faktorů: 

1. prvky nebo identity tvořící značku: 

- názvy, webové adresy, loga, symboly, postavy, reklamní tváře, slogany, 

znělky, balení nebo označení, 

2. výrobek nebo služba a všechny doprovodné marketingové aktivity a podpůrné 

marketingové programy, 

3. Ostatní asociace nepřímo přenáší na značku pomocí vazeb s dalšími entitami: 

- osobou, místem nebo věcí (Kotler, 2013). 

2.9 Marketingový výzkum 

Je součástí procesu marketingového řízení podniku. Manažeři a marketingová 

oddělení potřebují pro svoje analýzy relevantní informace. Tyto informace nejsou pouze 

vstup pro rozhodování, nýbrž i cenným tzv. marketingovým kapitálem. Je to cílený a 

koncepční proces, který definuje, jaké informace jsou potřebné, jak jsou věrohodné a 

aktuální a jakým způsobem je relevantní pro jejich sběr (Vaštíková, 2014). 

2.9.1 Proces marketingového výzkumu 

Marketingový výzkumný proces spočívá ve specifikaci, shromažďování dat, 

analýze a interpretaci, která umožňuje: 

- porozumět trhu, na kterém podnikáme, nebo kde podnikat plánujeme,  

- identifikovat problémy a zjistit příležitosti, 

- formulovat, kam směřovat v rámci našich marketingových činností, 

- hodnotit dosažené výsledky (Hálek, 2017). 

Celý proces marketingového výzkumu nám shrnuje obrázek zmíněný níže. 
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Metodologie výzkumu 

Z obecně metodologického hlediska dělíme výzkum: 

Popisný: 

- Popisuje jevy, se kterými se můžeme setkat v daném rámci. 

Kauzální: 

- Daný problém nejen popisuje, ale současně i formuluje určité hypotézy a pátrá 

po příčinách popisovaných jevů a hledá mezi nimi souvislosti, závislosti a 

vztahy kauzální (příčiny a důsledku). 

Prognostický: 

- Snaží se postihnout sledované jevy a predikovat budoucí stav těchto jevů. 

(Hálek, 2017) 

DEFINICE

• Cíle
• Plánování

SBĚR
• Sběr dat

ANALÝZA
• Analýza dat

INTERPRETACE

• Podání zprávy
• Marketingová rozhodnutí

Obr.  2: Proces marketingového výzkumu 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (Hálek, 2017) 
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2.9.2 Kvantitativní výzkum 

Měří intenzitu zkoumaných jevů. Základním faktorem kvalitativního výzkumu je 

ptát se na otázku kolik? Výsledkem jsou tedy měřitelné informace jako například: 

- počet a charakteristika zákazníků, kteří kupují určitý produkt nebo službu, 

- podíl cílové skupiny, který by si koupil určitý produkt nebo službu, 

- četnost, s jakou kupují zákazníci daný produkt, 

S tímto typem výzkumu pracujeme na bázi velkého množství reprezentativních 

vzorků (stovek, až tisíců), což nám umožňuje statistické zpracování a zobecnit tak náš 

vzorek na celou populaci. (Karlíček, 2018). 

2.9.3 Kvalitativní výzkum 

V porovnání s kvantitativním výzkumem se kvalitativní realizuje na daleko 

menším souboru dat. Orientuje se na práci s popisnými informacemi a údaji. Zjišťuje se 

chování zákazníka, jeho postoje, či informovanost. K zjištění tohoto druhu informací se 

využívá metoda skupinových rozhovorů (Focus group). 

2.9.4 Zdroje informací 

Zdroje informací dělíme na primární a sekundární, kde primární zdroje mají 

větší význam v kontextu našeho aktuálně řešeného problému, nýbrž ale z hlediska 

časového i finančního je mnohonásobně nákladnější je získat. Když to sekundární zdroje 

informací již někdo před námi sbíral nebo jsou dostupné, můžou to být například účetní 

výkazy, knihy nebo statistiky státního nebo jiného aparátu, databáze aj. (Čichovský, 

2011). 

2.9.4.1 Metody sběru primárních data 

Tři nejpoužívanější metody sběru primárních dat jsou: 

Dotazování: 

 Podstatou je, že je založeno na přímé formě dotazování – na rozhovoru, tedy 

dotazování tváří v tvář. Výhodou je okamžitá zpětná vazba respondenta.  Případně 

metodou tzv. zprostředkovaným způsobem tedy pomocí dotazníku, který může být 

vyplněný v papírové nebo online formě (Kozel, 2011). 
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Pozorování: 

 Metoda kvantitativního výzkumu, která nemá přímý kontakt s pozorovaným 

sleduje různé kvantitativní faktory a parametry, např. chování kupujícího v regále, kolik 

stráví času na daném místě, kolik kupujících se zde nachází a v jakém čase. Výhodou je, 

že pozorovaný nemusí spolupracovat. 

Experiment: 

 Při experimentu testujeme určitý faktor (nezávisle proměnnou) např. produkt 

samotný nebo cenu, obal, design, reklamu ve vztahu se závisle proměnou, tedy prodeje, 

obrat nebo zisk (Karlíček 2018). 

2.9.5 Dotazníkové šetření 

Dotazování je nejrozšířenější metodou sběru dat, podle sledovaného cíle, volíme 

způsob sběru a jeho vhodný typ. Proces dotazování můžeme stejně jako celý výzkum 

rozdělit do několika dílčích částí. 

 

Vytvoření seznamu 
informací, které má 
dotazování přinést

Určení způsobu dotazování

Specifikace cílové skupiny

Konstrukce otázek ve vazbě 
na požadované informace

Konstrukce celého 
dotazníku

Test dotazníku 
(předvýzkum)

Obr.  3 Postup tvorby dotazníku 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (Kozel, 2011) 
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2.9.5.1 Struktura dotazníku a typy otázek 

Podstatná je samotná délka dotazníku, která souvisí se zkoumaným tématem a 

vztahu respondenta k tomuto tématu. Podstatné je, aby počet otázek nebo délka 

vyplňování dotazníku respondenta neodradila od započetí vyplňování nebo o přerušení 

v průběhu vyplňování. Dotazník musí na první pohled upoutat pozornost. Musí být 

srozumitelný, respondent se v něm musí snadno orientovat a současně musí být 

jednoduchý na vyplnění. Dále musí mít logickou strukturu, tedy být rozdělený do 

specifických části. Standardně to bývají 3: 

1. Hlavička s popisem a vysvětlením cílů výzkumu a také informace o způsobu 

vyplňování dotazníku 

2. Na oddíly, tematicky spjaté otázky a odpovědi 

3. Poděkování a instrukce k odevzdání, prostor pro případně zanechání kontaktu na sebe 

(Kozel, 2011). 

Dotazník dle typu otázek můžeme také rozdělit na dotazník strukturovaný tj., má 

pevnou strukturu nebo logiku celou dobu dotazování. Další kategorií je 

polostrukturovaný, který využívá kombinaci otevřených a polootevřených otázek, a 

který je vhodnější pro konkrétnější slovní vyjádření respondenta (Čichovský, 2011). 

Dle stejného autora je dotazník tvořen z hlediska funkce otázek těmito typy: 

Úvodní otázky: 

 Slouží k navození přátelského kontaktu mezi dotazatelem a dotazovaným. Cílem 

je získat si důvěru dotazovaného. 

Filtrační otázky: 

 Mají za cíl, aby konkrétní části dotazníku vyplňovala jenom relevantní skupina 

lidí. 

Zahřívací otázky: 

 Vzbuzuji v respondentovi proces vzpomínání v kontextu daného tématu, na který 

se tážeme. 

Specifické (věcné) otázky: 

 Jsou zaměřený na cíl dotazníkové šetření. 
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Identifikační otázky: 

 Specifikují respondenta v rámci jeho zařazení v populaci, tedy na základě věku, 

demografických, sociálních a jiných parametrů. 

Kozel (2011) dále uvádí, že otázky v dotazníku lze také rozdělit na: 

Otevřené otázky: 

 Nenabízí varianty odpovědi. Respondent svou odpověď musí vyjádřit slovně, což 

je hlavní výhoda a současně nevýhoda těchto otázek. Používají se například v přípravné 

etapě výzkumu, u kvalitativního výzkumu nebo když potřebuje hledat nové náměty a 

inovace. 

Polootevřené: otázky: 

 Je to kombinace otevřené a uzavřené otázky. Respondent má na výběr z odpovědí, 

ale má možnost zvolit únikovou variantu – „nevím, jinak, ostatní“ nebo má možnost 

namísto zvolení uzavřené odpovědi, odpovědět otevřenou formou. 

Uzavřené otázky: 

 Jejich specifikum je, že dávají vyčerpávající možnost odpovědi. Využití 

uzavřených otázek je zřejmé u kvantitativním výzkumu, při kterém pracujeme s velkým 

množstvím dat. Používají se tyto uzavřené otázky: 

a) Alternativní – odpovídající volí pouze jednu odpověď a varianty se navzájem 

vylučují. 

b) Selektivní – neboli výčtové, může vybrat více odpovědí a odpovědi se vzájemně 

nevylučují. 

c) Bipolární – jsou dány dva extrémy, kde respondent volí jeden z nich, např. ANO – 

NE.  

d) S neutrální odpovědí – bipolární otázka s dvěma extrémy navíc s možností úniku 

(nevím, jinak, nejsem si jist). 

e) Výběrové – více variant odpovědí. 

f) Kvantitativní stupnice – intervaly spotřeby, četnost, frekvence. 

g) Kvalitativní škály – postoje, mínění, hodnocení. 
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2.10 SWOT analýza 

Souhrnné hodnocení silných a slabých stránek společnosti jejich příležitostí a 

hrozeb. Je to nástroj pro monitoring vnějšího a vnitřního prostředí podniku. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 (Strength) 

(+) 

§ přednosti a výhody, které má 

podnik například proti konkurenci 

 

 

SLABÉ STRÁNKY  

(Weaknesses) 

(-) 

§ slabá místa, kde podnik má prostor 

pro zlepšení 

 

PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) 

(+) 

§ vnější okolností, které mohou mít 

dopad na zvýšení spokojenosti 

klientů nebo prodloužení 

obchodních vztahů. 

 

HROZBY (Threats) 

(-) 

§ vnější okolnosti trendy nebo 

aktivity, které by mohly vést ke 

snížení poptávky.  

Tabulka 1: SWOT matice 
Zdroj: vlastní zpracování dle (Kozel a kol., 2011) 

 

2.10.1 Vnitřní prostředí (silné a slabé stránky) 

Silné a slabé stránky se definují pomocí vnitropodnikových analýz a systémů 

hodnocení. Výchozí základnou může být současný stav marketingového mixu. Jednotlivá 

vybraná kritéria vybrána pomocí různých variant výzkumných technik je přisouzena váha 

(1-5) a dále jsou kritéria vyhodnocována pomocí škálování od -10 po +10, kde znamená 

hodnocení nula je ekvivalent toho, že kritérium není začleněno ani mezi silné, ani mezi 

slabé stránky. (Jakubíková, 2013) 
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2.10.2 Vnější prostředí (příležitosti a hrozby) 

Je to monitorování klíčových faktorů mikro a makro prostředí, které významně 

ovlivňují schopnost společnosti dosahovat zisku. Společnost by měla vytvořit 

marketingový informační systém pro snadnější sledování trendů a důležitých změn, které 

souvisejí s příležitostmi a ohroženími firmy (Kotler, 2013). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 Tato kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti, kde nejprve 

představím samotnou firmu, její portfolio služeb, historii, vlastnickou a organizační 

strukturu a následně se podkapitoly zabývají konkrétními analýzami.  

3.1 Představení analyzované společnosti 

 V této části seznámím čtenáře se základními informacemi o společnosti. Od 

počátků společnosti na trhu finančního poradenství, přes důležité historické milníky až 

po současné pole působnosti a budoucí vize a plány. 

3.1.1 Základní údaje  

Datum zápisu: 3. dubna 2018 

Spisová značka: B 11030 vedená u Krajského soudu v Ostravě̌ 

Obchodní firma: OMAP Finanční skupina, a. s. 

Sídlo: Dolní náměstí 304/22, Město, 746 01 Opava 

Identifikační číslo: 07006705 

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání: 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. 

Statutární orgán: Představenstvo 

Způsob jednání: 

Za společnost jedná člen představenstva samostatně. Je-li 
členů představenstva více, jednají všichni členové 
představenstva za společnost ve všech věcech společně nebo 
předseda představenstva samostatně. 

Akcie: 
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 10 000,- Kč 

Základní kapitál: 
2 000 000,- Kč  
Splaceno: 2 000 000,- Kč 

Tabulka 2: Výpis z obchodního rejstříku  
Zdroj: (Výpis z obchodního rejstříku, 2021) 
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3.1.2 Profil a historie společnosti 

„S námi nejsou finance jen o penězích“ je velkým písmem psáno na webových 

stránkách společnosti a osobně mohu být svědkem, že to nejsou jenom prázdná slova, 

nicméně je to motto, které zcela vystihuje postoj této finančně-analytické poradenské 

společnosti ke své práci. Služby začínají od lidí a ve finančně-poradenském byznyse tomu 

není jinak. Přidanou hodnotou firmy je klientsky orientovaný vztah na profesionální 

úrovni, ke kterému jsou všichni poradci od svých manažeru a od samotného vedení 

společnosti vedeni.  

Jako akciová společnost firma vznikla 3. 4. 2018, nicméně její historie sahá 

hlouběji do minulosti. Ondřej Masný a partneři (odkud vzniká samotný název a značka 

OMAP) vstupují na trh finančního poradenství již v roce 2008. Po 7 letech, tedy v roce 

2015, zakládají vlastní společnost pod jménem OM & Partneři s. r. o., na kterou o rok 

později navázalo založení developerské a realitní společnost OMAP ESTATE, s. r. o., 

která se věnuje primárně výkupu, rekonstrukci a prodeji nemovitostí a developerské 

činnosti samotné. Tato diplomová práce se každopádně orientuje na finančně-

poradenskou část podnikání, proto v další části zmiňovanou společnost OMAP chápejme 

pouze takto. Když se posuneme dál v čase, a to konkrétně do roku 2018 zaujmou nás tam 

3 výrazné milníky v souvislosti s rozšiřováním působnosti společnosti. Jedná se o 

otevření poboček v Praze, Brně a Ostravě. V roce 2019 byla založena nová divize, která 

se cíleně specializuje na investiční poradenství, a nakonec v loňském roce (2020) zdárně 

proběhl rebranding společnosti do stávajícího designu viz logo na obrázku č. 5. Do tohoto 

stylu, designu a barev přešly nejen webové stránky a stránky na sociálních sítích, ale také 

Obr.  4: logo OMAP Finanční skupina 
Zdroj: (OMAP Finanční skupina, 2021) 
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vnitřní prostory kanceláří, vizitky, letáky a další materiály a šablony, ale také i veškerá 

venkovní propagace. 

OMAP Finanční skupina pomáhá svým klientům ve dvou rovinách, a to za prvé 

s finančním poradenstvím a zprostředkováním produktů pro fyzické osoby jednotlivce, 

tedy správa rodinných financí a také současně i pro firemní zákazníky – právnické osoby. 

Pro segment retailové klientely je společnost schopna zajistit, vyřídit a zprostředkovat 

spotřebitelské úvěry na bydlení a jiné než na bydlení, úvěry ze stavebního spoření, ale 

také i revolvingové úvěry, kontokorent nebo založení kreditní karty, osobního nebo 

spořícího účtu. Dále investice do podílových fondů, dluhopisů nebo jiných alternativních 

investic nebo zprostředkování stavebního nebo doplňkového penzijní spoření. Z oblasti 

pojišťovnictví má firma ve svém portfoliu pojištění cestovní, automobilů, domácností, 

nemovitostí, odpovědnosti, či úrazové nebo životní. Velkou výhodou je nezavilost 

v rámci výběru finančního produktu pro klienta a možnost meziproduktové analýzy 

v návaznosti na konkrétní poptávku (omap.cz, 2021). 

Jako svého partnera, servisní společnost tedy tzv. broker pool, který OMAP 

využívá, je firma Broker Trust, a. s., která je v celkovém počtu více než s 2500 poradci 

největší společností tohoto typu na českém trhu. Broker Trust je na základě registrace a 

osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným investičním 

zprostředkovatelem, samostatným zprostředkovatelem dle zákona o distribuci pojištění a 

zajištění a současně i zprostředkovatelem úvěru. Jednotliví poradci vystupující pod 

hlavičkou OMAP jsou tedy vázaní zástupci jednající jménem zprostředkovatele Broker 

Trust, a. s. (omap.cz, 2021). 

3.1.3 Mise a vize společnosti 

V předcházející části diplomové práce jsem v prvním odstavci nastínil motto 

společnosti. Toto motto plně koresponduje s misí a směřováním firmy. Vizí společnosti 

dle slov zakladatele a ředitele Ondřeje Masného je vybudovat společnost, která bude 

obhospodařovat klienty na pobočkách vybarvených do značky OMAP napříč celou 

Českou republikou při zachování vysoké kvality, profesionality a spokojenosti klientů, 

kteří se budou díky těmto klíčovým a vysokým standardům ke společnosti rádi vracet. 

Důležitým budoucím milníkem směřování společnosti by mělo být založení vlastní 

investiční společnosti, která bude moci klientům zajistit kvalitní výnosy při zachování 
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nízké míry rizika. Současně ale firma nezapomíná na společenskou odpovědnost. Bere si 

za důležité svoje klienty i širokou veřejnost oborově vzdělávat, chovat se ekologicky a 

brát v potaz charitativní rozměr společnosti. Etickou stránkou tématu je zůstat 

transparentní s ohledem na veškeré finanční transakce a současně citlivě nakládat 

s osobními údaji, které klienti svým poradcům důvěrně svěřuji (omap.cz, 2021). 

3.2 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí je provedena metodou SLEPT, která plně koresponduje 

s faktory, které nejvíce působit nebo působit mohou na mnou analyzovanou společnost 

OMAP, konkrétně se jedná o hlediska sociální, legislativní, ekonomické, politické a 

technologické. 

3.2.1 Sociální faktory: 

Tyto faktory sledují demografické a kulturní jevy obyvatelstva. Pro obor našeho 

podniku jsou důležité charakteristiky jako počet obyvatel v cílově skupině. V souvislosti 

s demografickým rozložením je pro nás stěžejní cílová skupina potenciálních klientů ve 

věku 20-54 let. Tento věkový skupina populace se nepatrně v čase snižuje, ale podíl 

mladších a starších obyvatel roste. Změny v podílu nejsou nikterak významné pro 

budoucí fungování z této perspektivy.  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel ve věku 20-54 let v tisících 5186 5164 5140 5120 5095 5069 

Tabulka 3: Počet obyvatel ve věku 20-54 let 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle dat ČSÚ, 2021) 

 Důvěra v trh finančního poradenství je v očích klientu značně na negativní úrovni 

a je způsobená událostmi z let 2000-2010. Regulovanost tohoto podnikání byla nízká a 

spousta poradenských firem s nekompetentními poradci bez oborového vzdělání lidem 

sjednávali nevýhodné nebo nesprávně nastavené finanční produkty, na což klienti došli 

až zhodnocením po delším čase. Proto se zástupci společnost OMAP z praxe často 

setkávají s nedůvěrou až nevolí klientů svěřit svoje portfolio finančních produktů do 

rukou finančního poradce. Tento problém je systémový, ale díky novým regulaci trhu, 

certifikacím ČNB a náročnosti klientů na požadované služby se kvalita tohoto řemesla 

v obecné rovině zvyšuje (Rozhovor s manažerem a členem dozorčí rady, 2021). 



44 
 

+  Výběr z ekonomicky aktivního obyvatelstva, jakožto cílová skupina pro finanční 
poradenství je neměnný. 

+  Rostoucí důvěra spotřebitelů spjatá s tímto druhem služeb. 

3.2.2 Legislativní faktory: 

Samostatný zprostředkovatel, tedy servisní tzv. BrokerPoolová společnost Broker 

Trust, a. s. a vázaní zástupci musí být zapsáni v registru zprostředkovatelů vedeném ČNB, 

a to ve všech segmentech poskytovaných rad nebo zprostředkovaných služeb a tyto 

registrace si může kdokoli ověřit na webových stránkách ČNB. V případě reklamace nebo 

stížnosti na účastníka finančního trhu, ať na banku, pojišťovnu, zprostředkovatele nebo 

vázaného zástupce se může obrátit na samotnou ČNB nebo na orgán mimosoudního 

řešení sporů – na finančního arbitra.  

Společnost a její zástupci dále musí dodržovat normy, zákony a jiná nařízení. 

Jelikož práce ve zprostředkovatelském finančnictví je spjata se smlouvami, které se 

nejčastěji vážou na fyzické osoby, je důležité dodržovat jednak nařízení Evropské unie 

v souvislosti zachováním všeobecné ochrany osobních údajů, ale také bankovní 

tajemství, které chrání klienty v kontextu prováděných obchodů, plateb, zůstatků účtu a 

další citlivých dat. 

Kde legislativa negativně ovlivňuje efektivitu práce a působení společnosti je 

např. v situaci vyřizování účelového spotřebitelského úvěru na bydlení s vyžadováním 

zástavy nemovitosti klienta. Tyto procesy spjaté se stavebním řízením a katastrem 

nemovitostí jsou z časového hlediska velmi náročné. (Rozhovor s manažerem a členem 

dozorčí rady, 2021). 

+  S rostoucími legislativně-oborovým zatížením poradenství se zvyšuje kvalita 
finančně poradenského trhu. 
–  Zákonné administrativní procesy spjaté s vyřízením hypotečního úvěru. 

3.2.3 Ekonomické faktory: 

Stále velkým tématem dnešních dnů (březen 2021) jsou vládní opatření související 

s probíhající pandemií nového koronaviru. Většina zaměstnanců v postižených sektorech 

zůstává doma a čerpá státní kompenzace, ať už skrze mzdu od zaměstnavatele nebo jako 

OSVČ. Po skončení dotování ekonomiky státem je předpoklad růstu míry celkové 
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nezaměstnanosti, proto současná data mohou být částečně zkreslená, nicméně nárůst 

nezaměstnanost nutno vnímat v tomto kontextu jako negativně působící faktor způsobují 

snížení poptávky po službách společnosti (Rozhovor s manažerem a členem dozorčí rady, 

2021). 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Podíl nezaměstnaných osob v % 6,57 5,55 4,26 3,20 2,80 3,51 

Tabulka 4: Nezaměstnanost v ČR 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle dat ČSÚ) 
 

Úrokové sazby v segmentu úvěrů a spořících produktů ovlivňují poptávku lidí po 

těchto službách a dle prognózy ČNB ze zimy 2021 se budou jejich základní úrokové 

sazby ovlivňující i trh komerčního bankovnictví v čase zvyšovat. Rok 2020 byl rekordním 

rokem co do počtu i objemu sjednaných hypoték. Objem skutečně nových hypoték v roce 

2020 meziročně vzrostl o 34,4 % a objem refinancovaných hypoték o 68,9 %, tedy v dle 

oficiální statistiky ČNB činil v roce 2020 objem hypotečních úvěrů skutečně nových i 

refinancovaných 266 mld. Kč, zatímco v roce 2019 to bylo 191 mld. Kč. (Oficiální 

statistika nových úvěrů na bydlení za rok 2020, 2021). 

Dle ČSÚ byla průměrná roční míra inflace za rok 2020 na úrovni 3,2 % a 

peněženky spotřebitelů to již hmatatelně pocítily. Protože v uzavřeném maloobchodě, 

zhasnutých restauracích a minimální aktivitě v cestovním ruchu nemohli spotřebitelé 

utrácet svoje peníze a aktuálně komerční banky drží na svých vkladových účtech rekordní 

množství peněz. Spotřebitelé hledají způsoby, jak svoje úspory uchránit před inflací a 

současně jak tuto odloženou spotřebu zhodnotit do budoucnosti. To hraje do karet 

poptávce v segmentu investičního poradenství, zvláště u středních a vysoko příjmových 

skupin (Inflace, spotřebitelské ceny, 2021), (Rozhovory s obchodním zástupcem a 

premiér poradcem, 2021). 

+  Lidé s více zajímají o zhodnocování svých úspor v souvislosti s vysokou inflací. 
–  Rostoucí nezaměstnanost může snížit poptávku po poradenských službách.  
–  Růst úrokových sazeb může snížit poptávku po zprostředkování úvěrů. 
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3.2.4 Politické faktory: 

V současné době, co píšu tuto závěrečnou práci prožíváme jednu z největších 

přírodních katastrof a krizí moderní doby. Mám na mysli pandemii způsobenou šířením 

nového koronaviru a jeho mutací. Na státní aparát dopadá velký tlak a důvěra v nejvyšší 

vládní představitele v čase klesá. To může způsobit politickou nestabilitu v zemi. 

Spokojenost lidí s vládou nastavenými opatřeními, stejně tak jako hodnocení jejich 

účinnosti v průzkumu centra pro veřejné mínění sociologický ústav Akademie věd České 

republiky (Hodnocení reakce státu na epidemii COVID-19, 2021). 

Důležitým aspektem tedy je možná změna zákonů v souvislosti s důchodovým a 

penzijním systémem, podporovaných a dotovaných produktů státem jako je stavební 

spoření nebo doplňkové penzijní spoření, které může mít za následek zvýšení nebo 

snížení zájmu o tyto produkty (Rozhovory s obchodním zástupcem a premiér poradcem, 

2021). 

Fiskální politika států byla za posledních 12 měsíců expanzivní, což opět 

podpořilo konečné spotřebitele – potenciální klienty. Byla zrušena daň z nabytí 

nemovitých věcí, dále superhrubá mzda nebo zvýšení daňové slevy na poplatníka. 

Otázkou zůstává, zdali i po říjnových Volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky bude tato politika dále pokračovat s jiným rozložením nejvyššího 

politického spektra a také v souvislosti s neustálým růstem státní dluhu.  

+  Nový daňový balíček podporuje spotřebu a investice potenciálních klienty. 
–  Politická nestabilita a nejistota v souvislosti s pandemií a nadcházejícími volbami. 

Graf. 1 Hodnocení reakce státu na epidemii COVID-19 
Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost – speciál únor 2021, 2 -16. 2. 2021, 1035 respondentů starších 18 let 
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3.2.5 Technické a technologické faktory: 

Tyto faktory mohou ovlivňovat podnikání firmy pozitivně, anebo negativně. 

Dnešní doba přeje digitalizaci a přechodu na online konzultace. Ačkoli online setkávání 

může uspořit čas, jak poradci, tak klientovi, z pohledu sociálního kontaktu není setkání 

tak důvěrné a osobní. Protože je poradenský byznys primárně vztahový a o důvěře klienta 

a poradce, může tento aspekt mít negativní roli z dlouhodobého hlediska. Online 

sjednávání produktů a cloudové řešení CRM systému Bety má i své nevýhody. Je to 

výborný, efektivní, ale současně i primární nástroj poradce, který by mohl způsobit 

útrapy, pokud by nastal výpadek jeho uprostřed jednání. Státní správa, banky, pojišťovny 

a další instituce také zrychlily přechod do elektronické formy kontaktu s poradci i svými 

zákazníky (Rozhovory s obchodním zástupcem a premiér poradcem, 2021). 

+  Úspora času a zvýšení efektivity při online konzultacích s klienty nebo kolegy. 
+  Zvýšení efektivity díky snížení administrativní zátěže skrze digitalizaci. 
–  Možné problémy případě výpadku systému Bety nebo jiného kalkulátoru na schůzce 

3.3 Analýza oborového prostředí 

3.3.1 Preference zákazníků – dotazníkové šetření 

Součástí diplomové práce je dotazníkové šetření v souvislosti s preferencemi 

zákazníků. Tento průzkum si klade za cíl v rámci oborového prostředí analyzovat 

zákazníky, jejich názory a myšlenky související s prostředím finančního poradenství a 

současně nalézt vhodný prostor pro optimalizaci přístupu ke klientům samotným. 

3.3.1.1 Časový harmonogram 

Činnost Zahájení Ukončení 
Přípravná fáze dotazníkového šetření 13. 2. 2021 25. 2. 2021 

Předvýzkum (Focus Group) 27. 2. 2021 1. 3. 2021 

Analýza z Focus Group 2. 3. 2021 5. 3. 2021 

Tvorba dotazníku 10. 3. 2021 20. 3. 2021 

Vlastní průzkum 23. 3. 2021 30.3. 2021 

Zpracování a analýza informací 31. 3. 2021 10. 4. 2021 

Návrhy a opatření 12. 4. 2021 25. 4. 2021 

Tabulka 5: Časový harmonogram dotazníkového šetření 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.1.2 Zvolená metoda sběru dat 

V souvislosti s aktuální pandemickou situací sběr dat probíhal pouze 

elektronickou formou pomocí aplikace Formuláře Google. Metoda osobního dotazování, 

pro rozvedení konkrétních myšlenek, by dozajista mohla být přínosnější, bohužel to ale 

dnešní situace nedovoluje. Dotazník byl sdílen na sociálních sítích Facebook a Instagram 

poradci společnosti OMAP Finanční skupina. Do vzorku bylo získáno a vybráno 133 

relevantně zodpovězených dotazníků. 

3.3.1.3 Příprava dotazníku 

Cílem dotazníku bylo zjistit preference současných nebo potenciálních klientů 

společnosti OMAP v souvislosti s finančním poradenstvím a vyobrazit dané problémy, 

které toto odvětví skýtá, jakožto i zjistit konkrétní potřeby a požadavky klientů. Druhým 

cílem bylo zjistit v jakých segmentech nejvíce považuji přínos poradenství při 

sjednávání konkrétních produktů. Posledních sekcí bylo specifikovat, na jakých 

sociálních sítích, jak často a dlouho se naši respondenti pohybují. Dotazník byl 

konstruován a testován ve spolupráci se zástupci společnosti OMAP podílející se na 

marketingové komunikaci společnosti a současně s oblastním manažerem. 

3.3.1.4 Struktura dotazníku 

První část dotazníku seznamuje respondenta s průběhem, cílem dotazníku a 

upozorňuje na to, kdo by měl dotazník vyplnit v návaznosti na zkušenosti s finančním 

poradenstvím. Jsou to otázky kvótní, uzavřené a segmentují demograficky respondenty 

dle věku, příjmové skupiny, bydliště, vzdělání až po to, jestli společnost OMAP znají a 

jak se o ní dozvěděli. 

 Druhý list otázek se ptá na dosavadní zkušenosti s finančním poradenstvím a 

odkud tyto zkušenosti pocházejí. Následující otázka předesílá sběr informací, o tom, jaký 

by měl být finanční poradce v očích respondenta a ptá se na otázku, které konkrétní věci 

by měl poradce znát a vědět nebo o co by se měl v souvislosti s jeho povoláním zajímat. 

Následuje konkrétní specifikace toho, jak si vyobrazuje poradce, setkání s ním a obecně 

jeho práci s klientem sám respondent. Důležitou sérií otázek je jaké finanční produkty 

respondent využívá a jak hodnotí důležitost konzultovat dané nastavení právě se svým 

poradcem. Poslední část je věnována online prostředí a převážně sociálním sítím. 
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3.3.1.5 Analýza otázek v dotazníku 

Analýza jednotlivých otázek dotazníku pomocí zobrazení v grafu nebo tabulce 

s psaným okomentováním problematiky. 

Otázka č. 1 a 2 

První otázkou dotazníku bylo zvolit pohlaví, kde většího počtu odpovědí bylo 

dosaženo od respondentů ženského pohlaví. Na grafu vlevo (2. otázka), který rozděluje 

respondenty do věkových skupin můžeme vidět, že nejvíce odpovídajících je ve věku  

23 – 29 let, průměrný věk respondentů je 30 let. 

Otázka č. 3 a 4 

Největší podíl ze všech respondentů zastupují zaměstnanci, druhý nejčastější 

výskyt jsou OSVČ a nejvíce odpovídajících se nachází v příjmové skupině 20-30 tis. 

Kč. 

Muž 
39%

Žena
61%

POHLAVÍ

Graf. 2: Pohlaví respondentů 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf. 3 Věk respondentů 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 5, 6 a 7 

Více jak polovina odpovídajících dosáhlo středoškolského jakožto maximálního 

dosaženého vzdělání. 43 % jsou absolventi vysoké školy. Další otázkou bylo bydliště 

respondenta, resp. z jakého je kraje. Největší zastoupení bylo v Jihomoravském kraji 

(48,9 %) Sběr dotazů v podmínkách online prostředí byl ovlivněn dle místa bydliště 

účastníků, kteří dotazník sdíleli dále. „Odkud znáte společnost OMAP“, zněla otázka číslo 

7. Nejčastější odpovědí, dle očekávání nicméně bylo, že doposud respondenti společnost 

neznali. Pokud pomineme tuto odpověď OMAP znají respondenti dotazníku stejným 

poměrem ze sociálních sítí a na základě oslovení poradce.  
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Graf. 4: Příjmy respondentů 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf. 5 Povolání respondentů 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf. 7: Odkud znáte OMAP 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf. 6: Vzdělání respondentů 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 8, 9 a 10 

Respondenti hodnotili na škále od 1-5 zkušenosti s finančními poradci a 

finančním poradenstvím samotným. Protože hodnocení bylo nastaveno, že 1 je nejlepší 

zkušenost a 5 nejhorší, jako na základní škole, průměrná známka vycházející 

z průzkumu je 2,6. V návaznosti na otázku hodnocení zkušenosti s finančním poradcem 

byla následná otázka položena jako vyjádření toho, co si člověk vybaví, na co si 

vzpomene, když se řekne finanční poradenství. Otázka byla otevřená a nepovinná. 

Většina respondentů se při této příležitosti nicméně vyjádřila. Bylo zaznamenáno celkem 

38 odpovědí. Nejčastěji se respondenti vyjadřovali negativně. Často se opakovala slova 

jako "lupiči, zloději, podvody“, dále názvy velkých poradenských společností nebo třeba 

zkušenosti s přesvědčováním k uzavření smluv pod nátlakem, a také hodnocení 

neznalostí, nevědomostí a nekompetentnosti poradců". Poslední částí této série otázek 

bylo napsat odkud vychází zpětná vazba a s jakými společnosti má tedy daný respondent 

zkušenosti. Nejčastěji označované byly tyto společnosti: 31,6 % všech respondentů 

označilo OVB Allfinanz, a. s., 28 % Partners Financial Services, 26,3 % poradci banky, 

pojišťoven nebo jiných finančních domů a následně OMAP s 21,1 %.  

Otázka č. 11 

Následující otázka je velmi zásadní a důležitá v souvislosti se znalostmi a 

dovednostmi poradce dle očekávaní klienta jako respondenta. Odpovědi jsou seřazené dle 

četnosti, první v pořadí je to, aby poradce znal to, v čem klientovi radí, pomáhá 

nastavovat finanční produkty a co v konečném důsledku je zprostředkovává a prodává. 
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Graf. 8: Zkušenosti s finančním poradenstvím 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dalšími často zmiňovanými důležitými body jsou, že by poradce měl mít znalost 

ekonomie a pracovat s klientem na dlouhodobé bázi. 

Je pro mě důležité, aby můj poradce… 
Počet 

odpovědí 
Z celkového 

vzorku 

měl oborové znalosti v rámci portfolia produktů, které nabízí 103 77,4 % 

měl znalosti ekonomie 81 60,9 % 

se mnou pracoval na dlouhodobé bázi 65 48,9 % 

měl znalosti legislativy a práva ČR 59 44,4 % 

měl dlouhodobou praxi v oboru 59 44,4 % 

měl znalosti z oblasti daní 55 41,4 % 

se zajímal o ekonomické a politické dění v tuzemsku 42 31,6 % 

měl vysokoškolské vzdělání 35 26,3 % 

se zajímal o globální ekonomiku, politiku a zahraniční 
vztahy 

33 24,8 % 

mi sjednal co potřebuji a dále mě nekontaktoval 20 15 % 
Tabulka 6: Znalosti a dovednosti poradce 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Následující série otázek se orientují přímo na setkání klienta a poradce, resp. jaké 

má klient preference v kontextu očekávání od fyzického, potažmo materiálního vzhledu 

poradce, tedy jak si ho klient vyobrazuje, jaký by měl být poradce a jak by s ním měla 

probíhat spolupráce.  

Otázka č. 12, 13, 14 a 15 

Online prostor pro setkávání lidí v době pandemie má příznačné místo, otázkou 

zůstává, zdali tomu tak bude i v době po skončení omezení. Z našeho průzkumu nicméně 

vyplývá, že i ve finančním poradenství má pro čtvrtinu všech dotazovaných svoje místo. 

Respondenti se nejčastěji domlouvají na setkání se svým poradcem telefonicky. Zbylé 

odpovědi tedy celkem 32 % je psanou formou dialogu. Optimální délku setkání se svým 

konzultantem respondenti nejčastěji volili v intervalu 30-60 minut. Setkávání na 

pravidelné bázi poradce s klientem by podle nejčastější volby mělo probíhat dvakrát 

ročně, druhou nejčastější odpovědí bylo jednou ročně. Naopak pouze zlomek respondentů 

odpověděl, že by se s poradcem měl vidět jen při sjednání produktu. 
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Otázky č. 16, 17 a 18 

 Služby jsou o lidech a jejich základním posláním je uspokojit nějakou potřebu. 

V konzultačním segmentu si klient může poskytovatele vybrat tak, aby nejlépe 

korespondoval s jeho hodnotami, smýšlením, požadavky a potřebami. Následující série 

otázek má za cíl specifikovat přístup respondentů z tohoto úhlu pohledu. V další otázce 

se ptám „klienta“ ohledně toho, který přístup je mu bližší, kde většina volí spíše přátelský 

nad odtažitým. 17 a 18 otázka se dotazovala na fyzický vzhled, kde respondenti volí spíše 

běžný, ale formální styl u oblékání a také je jim i sympatičtější, pokud má poradce spíše 

běžnější osobní automobil než drahý luxusní vůz. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Otázky č. 19 a 20 

 První z dvojice otázek se ptá na to, jaké finanční produkty tázaný používá a druhá, 

jak je pro něj důležité konzultovat nastavení parametrů těchto produktů s finančním 

poradcem. Důležitost konzultace v tomto případě je vyjádřena jako průměrná hodnota 

hodnocení respondentů. Lidé používají nejčastěji bankovní účet, životní nebo úrazové 

pojištění a povinné ručení. Nejdůležtější konzultovat je pro odpovídající hypoteční nebo 

jiný úvěr, životní nebo úrazové pojištění a investiční produkty. 
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Graf. 15: Fyzický vzhled 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf. 14: Luxusní vs. běžné auto 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf. 13: Vztah poradce-klient 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf. 16: Nejpoužívanější finanční produkty 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázky č. 21 a 22 

Další blok otázek byl orientovaný 

na sociální sítě. První rozehřívací otázkou 

bylo, zdali si respondent někdy sjednal 

produkt na základě reklamy, kde čtvrtina 

všech odpovídajících zvolila možnost, že 

ano. Následovala otázka, kterou sociální 

síť pravidelně využíváte. Nejčastější 

odpověď byla Facebook s 129 odpověďmi 

se závěsem Instagramu (101) a YouTube 

(92). Následnou podotázkou bylo, kterou 

síť respondenti využívají úplně nejčastěji, 

kde se o první místo popral Instagram (54) s Facebookem (53) a jako třetí YouTube (16). 

Otázky č. 22 a 23 

 Poslední dvě otázky se vážou k tomu, kdy a jak často respondenti používají 

sociální sítě. 
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Graf. 17: Sjednání produktu na základě reklamy 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf. 18: Nejčastější denní doba na sociálních sítích 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf. 19: Čas denně na sociálních sítích 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.2 Porterova analýza konkurenčních sil 

Konkurence na trhu finančního poradenství je vysoká a působíce z mnoha směrů, 

proto použijeme pro analýzu konkurence a zjištění atraktivity odvětví Porterovu analýzu 

konkurenčních sil. Jmenovitě si vyčleníme problematiku a intenzitu stávající konkurence, 

bariér vstupů do odvětví, hrozeb vzniku substitutů, vyjednávací síly dodavatelů a 

vyjednávací síly zákazníků. 

3.3.2.1 Stávající konkurence 

Velké zavedené firmy ve finančním poradenství se zvučnými jmény a velkými 

počty poboček a současně s i velkým podílem na trhu představují největší konkurenci. 

Kromě těchto velkých firem existují i menší společnosti až jednotlivci, kteří také 

poskytuji služby finančního poradenství a jsou tedy také konkurentem pro naši 

společnost. Za zmínku stojí i samotné pojišťovny, banky, spořitelny nebo investiční 

společnosti, které „kratší“ distribuční cestou poskytují produkty své společnosti. Na grafu 

níže jsou vyobrazeny největší poradenské společnosti typu MLM vystupující samostatně 

pod vlastním jménem a značkou a také společnosti typu Broker Pool, které poskytují 

servis a zázemí pro jednotlivce i menší poradenské společnosti jako je třeba OMAP 

Finanční skupina pod Broker Trust, a. s. Konkurence v odvětví se snížila po nástupu 

nových certifikací pro sjednávání produktů z konkrétních segmentů v současné době (k 

9. 1. 2021) je na českém trhu celkem 14 526 poradců, přičemž k datu 20. 1. 2014 jich tu 

bylo 31 039 (Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, 2021). 
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Graf. 20: Počet společnosti typu broker pool 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle rejstříku ČNB) 
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+  Snižující se počet aktivních poradců, snižuje i konkurenci v odvětví. 
–  Velké zavedené firmy a značky jsou největší konkurencí. 

 
3.3.2.2 Bariéry vstupu do odvětví 

Obecně lze říct, že hrozba vstupu čistě nových konkurentů do odvětví je nízká. 

Je to způsobeno jednak vyšší konkurencí v oboru, značnými nároky na legislativní 

regulaci ze strany kontrolního orgánu, tedy ČNB a současně i vysokými nároky zákazníků 

na kvalitní poradenské služby. Co je ale častým jevem na finančně-poradenském trhu, je 

fluktuace. Jednak spolupracovníků v rámci jedné společnosti, protože ne každý nováček 

se při tomto povolání uchytí a po čase změní obor. A dalším typem fluktuace je mezi 

společnostmi. Přecházení a akvizice již aktivních poradců nebo fúze, nákupy a prodeje 

již zaběhlých celých firem. Další možností změny „firemních barev“, je založení vlastní 

společnosti, které je jednodušší než dříve již skrze zmiňované broker pooly, které jsou 

navázané na dané finanční instituce, poskytuji systémy pro práci a jsou ochotni sdílet 

firemní know-how (Rozhovory s obchodním zástupcem a premiér poradcem, 2021). 

+  Certifikační oborové zkoušky zvyšují náročnost vstupu do odvětví. 

 
3.3.2.3 Hrozba vzniku substitutů  

Na trhu finančního poradenství (zprostředkování) je velký počet substitučních 

produktů, které mohou poradci daným finančním domům sjednávat. Liší se v detailech 

nastavení, výlukách a výhodnosti pro konkrétní potřeby daného klienta. A právě 

přidanou hodnotou a dílčí prací poradce je díky meziproduktové analýze a své odbornosti 

tyto parametry srovnat a vybrat klientovi to nejlepší možné řešení. V povinné 

dokumentaci o záznamu z jednání je legislativně zakotveno odůvodnění proč poradce 

vybral konkrétní produkt a jeho nastavení (Rozhovory s obchodním zástupcem a premiér 

poradcem, 2021). 

3.3.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelem služeb pro zprostředkování jsou finanční domy. Pojišťovny, banky, 

stavební spořitelny, investiční společnosti. Poradce jako nezávislý mezičlánek mezi 

klientem a finančními domy si klade za cíl přinést klientovi co nejvyšší užitek z produktů, 
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které jim sjednává. V meziproduktové analýze dle konkrétních potřeb a nastavení 

produktů, bere v potaz metodické postupy, výluky a jiné konkrétní výhody a nevýhody 

daných produktů. Co je důležité je cena. V segmentu pojištění jsou dodavatelé schopni 

ovlivnit cenu například termínovanými slevami a získat tak u téměř homogenního 

produktu konkurenční výhodu a zvyšovat tak počty svých klientu, tedy rozšiřovat svůj 

klientský kmen i za cenu nižší potenciální marže. V oblasti úvěrových produktů je mimo 

poplatky za doprovodné služby náklad úvěru úrok. Banky ovlivňuji poptávku svých 

produktech jednak cenou za úrok a také jaké poplatky jsou schopny klientovi odpustit. 

Dalším prostředkem působící síly a motivace ze strany dodavatele jsou různé a akce a 

soutěže pro poradce za sjednání určitého počtu nebo objemu smluv. Tato praktika 

nicméně nesmí narušit etické a profesní rozhodování poradce při doporučení daného 

produktu (Rozhovory s obchodním zástupcem a premiér poradcem, 2021). 

3.3.2.5 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazník, v názvosloví zprostředkování služeb klient má na rozmanitém trhu 

konkurenčních firem a poradců široké možnosti s kým bude spolupracovat. Pokud bude 

nespokojený, má možnost snadno změnit svého poradce, proto má konzultant snahu 

udržet si svého klienta. Druhým přístupem k vyjednávací síle zákazníka je tlak na cenu 

služeb. Pokud se bavíme v prostředí provizního systému, zákazník není schopen ovlivnit 

finální cenu produktu, protože za zprostředkování poradci nic neplatí. Nicméně například 

v úvěrovém segmentu, banky vyrovnávají konkurenční nabídky jiných bankovních domů 

a za cenu udržení nebo získání nového klienta jsou ochotni si snížit úrokovou marži tak, 

aby si klient daný úvěrový produkt sjednal právě u nich (Rozhovory s obchodním 

zástupcem a premiér poradcem, 2021). 

+ – Pokud zákazník není spokojený se službou svého poradce má jednoduchou cestu 
k tomu najít náhradu.  
 

3.4 Analýza interního prostředí 

3.4.1 Analýza STP (segmentation, targeting, positioning) 

3.4.1.1 Segmentation (segmentace) 
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Hlavním segmentem je ekonomicky aktivní obyvatelstvo a firmy, kde je 

předpoklad, že využívají nebo budou využívat finanční produkty. Existuje tedy velký 

počty lidí, kteří se mohou stát potenciálními klienty společnosti OMAP. Z hlediska věku 

obyvatel to tedy jsou lidé mezi 18-65 lety v užším pojetí 25-45 let. Dalším faktorem je, 

jestli se jedná o afluentního klienta, středně příjmového nebo klienta s podprůměrnými 

příjmy (Rozhovory s manažerem a členem dozorčí rady, 2021).  

Základní typy klientů 

V souvislosti se segmentací cílové klientely popíšu ve zkratce konkrétní skupiny 

nejčastějších zákazníků společnosti, s kterými následně budu pracovat v návrhové části. 

Zaměstnaný jednotlivec po dostudování: 

- v aktivním ekonomickém věku (20-30 let), 
- průměrná výše příjmů, 
- pojištění či spoření mu zajišťovali rodiče, seznamuje se s vlastní výdělečnou 

činností a finančními produkty, 
- nejčastěji žije v nájmu, bude mít potřebu řešit vlastní bydlení, 
- vyžaduje zajištění zdravotních rizik a další pojistné produkty, 
- bude pořizovat vlastní automobil, 
- v rámci svého majetku je v akumulační fázi – začínající střadatel/investor, 

Výkonnostní nebo vrcholový sportovec: 

- 15-30 let, 
- nadstandartní příjmy, 
- vyžaduje speciální zajištění zdravotních rizik související s jeho povoláním, 
- začínající nebo pokročilý střadatel/investor, s tím, že jeho sportovní kariera a 

nadstandardní příjmy mohou jednou skončí, 

Mladá rodina: 

- pár pracujících nebo jeden pracující a rodičovská (mateřská) dovolená, 
- má malé dítě nebo ho teprve čeká, 
- zajímá se o zajištění zdravotních rizik celé rodiny, a další pojistné produkty, 
- zajímá se o vlastní bydlení, 
- začínající střadatel/investor v souvislosti se svým jměním i spořením pro dítě, 
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OSVČ ve středním věku 

- 35-60 let, 
- nadprůměrné příjmy, finančně stabilní, 
- odrostlejší děti,  
- již využívá finanční produkty, 
- daňové aspekty finančních produktů, a jejich účinnost při úspoře na dani 

z příjmu, 
- hypoteční úvěr již za půlkou doby splatnosti nebo těsně před doplacením, 
- aktivnější příprava na výběr a čerpání spoření a jiného finančního majetku, 

Právnická osoba 

- drobné a malé podniky, 
- řeší skupinové pojištění v souvislosti se zdravotními riziky a odpovědností za 

škody způsobenou jejich zaměstnanci,  
- příspěvky pro zaměstnance na investiční životní pojištění a na doplňkové 

penzijní spoření, 
- daňové aspekty finančních produktů, a jejich účinnost při úspoře na dani 

z příjmu, 
- provozní a investiční úvěry a jiné bankovní služby. 

3.4.1.2 Targeting (zacílení) 

OMAP má široký záběr služeb, které poskytuje pro svoje klienty. Jednak pro 

právnické osoby, tak i pro fyzické. Převaha je z velké části na straně poskytování 

poradenských služeb a zprostředkovává finanční produkty převážně pro osoby fyzické. 

Největší potenciál při akvizici nových klientů je ve skupině mladých rodin a jednotlivců 

začínajících pracovat a žit vlastní život. Tyto skupiny začínají svoje individuální 

fungování i s finančními produkty a prozatím převážně nemají svého finančního poradce. 

Správa finančního portfolia vrcholových sportovců není tak častým jevem, nicméně ji lze 

charakterizovat jako spolupráci s bonitní klientelou v souvislosti s výší jejich příjmů. 

Prototyp drobného podnikatele ve středním věku, přináší potenciál u produktu 

orientovaných na daňovou úsporu, správu investičního portfolia, případně refinancování 

již stávajících úvěrů. Obhospodařování právnických osob je velmi zajímavý způsob, jak 

zajistit poptávku nových klientů po službách OMAP. Kromě nabízeného portfolia služeb 

pro firmu viz bod segmentace, je příležitost i u zaměstnanců, pokud nemají svého 
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finančního poradce k navázání spolupráce na základě doporučení firmou (Rozhovory 

s manažerem a členem dozorčí rady, 2021). 

3.4.1.3 Positioning (umisťování) 

 „S námi nejsou finance jen o penězích“ je výrazně napsáno na firemní webové 

prezentaci. Není jednoduchým úkolem odlišit se na homogenním trhu finančního 

poradenství od konkurenčních společností. Firma velmi zdůrazňuje důležitost pojetí 

kvality při poskytování jejich služeb, klade vysoké nároky na výběr spolupracovníků, 

kteří zkrátka musí vyznávat stejné hodnoty jako ty firemní, jinak by spolupráce 

nefungovala. Komplexní pojetí služeb poradenství a zprostředkování finančních produktů 

v kooperaci se sesterskou realitně developerskou společností OMAP ESTATE, s. r. o. je 

bezpochyby velkou konkurenční výhodou (Rozhovory s manažerem a členem dozorčí 

rady, 2021). 

3.4.2 Analýza obratu (produkce) 

3.4.2.1 OMAP 

Na souhrnném rozložení provizního obratu firmy můžeme vidět, že spojnice 

trendu nám vždy lehce poklesne v době letních prázdnin a na konci potažmo na začátku 

roku. Dle nadprůměrným měsícem lze považovat listopad a také jarní období. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 5,8% 6,7% 10,3% 9,5% 6,9% 8,4% 6,8% 10,5% 7,9% 10,3% 10,3% 6,6%

2019 5,8% 9,3% 9,2% 5,8% 12,0% 7,8% 8,3% 9,4% 9,2% 8,1% 8,7% 6,3%

2020 6,3% 8,3% 9,3% 8,7% 9,2% 8,8% 8,3% 7,8% 6,0% 8,7% 11,5% 7,1%

PRŮMĚR 6,01% 8,15% 9,57% 7,98% 9,43% 8,38% 7,85% 9,10% 7,59% 8,98% 10,26% 6,69%
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Graf. 22: Podíl na obratu v měsících – OMAP 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle interních dat společnosti) 
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3.4.2.2 Sezonalita – Spotřebitelské úvěry 

Spotřebitelské úvěry jsou silně závislé na poptávce trhu, a i současné 

makroekonomické situaci, kterou vysvětluji v podkapitole Ekonomické faktory 

v kapitole SLEPT Analýza. Situace, kterou můžeme vyčíst z grafu je právě těmito faktory 

ovlivněna a spojnice trendu průměru za poslední 3 roky nemá významnou vypovídající 

hodnotu. I přesto můžeme pozorovat útlumy v období Vánoc a Nového roku. 

 

3.4.2.3 Sezonalita – Investice 

Segment zprostředkování investic nám přináší jasné dno na konci prvního 

kvartálu, kdy firmy ohlašují výsledky hospodaření za předcházející rok, což může být 

jedním z vypovídacích faktorů, který ovlivňuje zájem klientů o tento segment. Naopak 

léto a letní prázdniny přináší dle průměrně vyšší obraty v tomto období. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 3,3% 4,2% 10,9% 8,5% 4,2% 5,4% 7,8% 9,4% 18,6% 8,6% 10,7% 8,5%

2019 2,0% 6,2% 10,9% 3,3% 8,4% 10,7% 6,5% 8,0% 15,9% 15,7% 5,8% 6,4%

2020 5,4% 6,2% 5,6% 8,9% 7,8% 5,9% 9,1% 13,0% 5,3% 8,1% 14,2% 10,5%

PRŮMĚR 4,03% 5,79% 8,15% 7,27% 7,23% 7,12% 8,14% 10,90% 10,93% 10,24% 11,23% 8,97%
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Graf. 23: Podíl na obratu v měsících – Spotřebitelské úvěry 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle interních dat společnosti) 
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3.4.2.4 Sezonalita – Neživotní pojištění 

 Segment neživotního pojištění přináší významnější podíl obratu ve dvou 

předposledních měsících roku. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 8,3% 7,4% 7,2% 6,2% 5,2% 12,4% 7,5% 11,6% 9,2% 9,8% 9,9% 5,4%

2019 7,9% 6,5% 8,0% 10,5% 12,5% 6,9% 10,1% 6,3% 8,9% 10,2% 7,5% 4,5%

2020 6,5% 9,5% 8,1% 7,8% 8,2% 9,8% 6,9% 7,1% 8,1% 10,6% 10,9% 6,5%

PRŮMĚR 7,39% 7,97% 7,82% 8,33% 8,93% 9,45% 8,15% 7,94% 8,66% 10,29% 9,53% 5,54%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%
11%
12%
13%

PO
DÍ

L N
A 

RO
ČN

ÍM
 SO

UČ
TU

NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - PODÍL VÝKONŮ V MĚSÍCÍCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 10,0% 5,2% 3,1% 11,0% 4,1% 9,6% 5,3% 16,5% 11,4% 10,6% 7,5% 5,7%

2019 9,4% 6,4% 1,8% 7,2% 16,6% 7,7% 21,0% 7,9% 1,2% 2,3% 5,7% 12,7%

2020 5,7% 4,0% 2,8% 5,3% 7,6% 23,0% 7,7% 7,2% 6,3% 15,4% 14,3% 0,5%

PRŮMĚR 8,52% 5,22% 2,66% 8,21% 8,83% 13,04% 10,65% 11,17% 6,88% 9,57% 9,03% 6,21%
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Graf. 24: Podíl na obratu v měsících – Investice 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle interních dat společnosti) 

Graf. 25: Podíl na obratu v měsících – Neživotní pojištění 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle interních dat společnosti) 
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3.4.2.5 Sezonalita – Životní pojištění 

V segmentu životního pojištění, který se nejvíce podílí na celkové produkci 

společnosti můžeme vidět pokles a následný strmější růst v druhé polovině roku, kde 

následně je rychlý pád do předvánočního a vánočního času. 

3.4.2.6 Poměr obratu segmentů na celkovém obratu 

Dle přechozího odstavce nyní můžeme vidět v grafu, že celková produkce je 

v současné době opravdu závislá na segmentu životního pojištění, nicméně poměr se 

v čase mění, kde poměr obratu ze spotřebitelských se za poslední dva roky zvýšil na 

dvojnásobek. 

Spotřebitelské
úvěry

Investice
Neživotní
pojištění

Ostatní Životní pojištění

2018 12,4% 3,3% 1,8% 6,4% 76,2%

2019 14,9% 2,2% 2,3% 5,5% 75,1%

2020 24,1% 1,8% 2,4% 4,8% 66,9%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

PO
DÍ

L N
A 

CE
LK

OV
ÉM

 O
BR

AT
U PODÍL SEGMENTŮ NA CELKOVÉM OBRATU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 6,1% 7,4% 10,8% 9,6% 7,1% 8,7% 6,9% 9,6% 6,1% 10,6% 10,9% 6,1%

2019 6,3% 10,6% 8,9% 6,0% 12,6% 7,5% 8,1% 9,8% 8,4% 6,4% 9,1% 6,2%

2020 6,4% 9,3% 10,8% 9,1% 10,0% 9,3% 8,0% 5,7% 6,1% 8,8% 10,5% 6,1%

PRŮMĚR 6,28% 9,15% 10,16% 8,22% 10,01% 8,52% 7,70% 8,25% 6,88% 8,57% 10,15% 6,11%
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Graf. 26: Podíl na obratu v měsících – Životní pojištění 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle interních dat společnosti) 

Graf. 27: Podíl segmentů na celkovém obratu 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle interních dat společnosti) 
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3.4.2.7 Celkový obrat a jeho růst 

Celková provizní produkce společnosti roste, a to i přes to, že se na něm podílí 

téměř stejný počet aktivně produkujících spolupracovníků, který se pohybuje ve všech 

letech okolo 20-22 obchodníků. 

3.4.3 Analýza rozšířeného marketingového mixu 

V této části se zaměříme a rozebereme jednotlivé segmenty rozšířeného 

marketingového mixu 7P s oddělenou detailnější analýzou marketingové komunikace 

(promotion). Metoda 7P, které k základním 4P přidává sekci lidé, procesy a materiální 

prostředí je zvolena z důvodu, že společnost OMAP je výhradně poskytovatelem služeb 

klientům. 

3.4.3.1 Produkt – nabídka služeb (product) 

Společnost OMAP zprostředkovává finanční produkty konkrétních finančních 

institucí. Sama o sobě tedy nemá svůj produkt, nýbrž, jak bylo řečeno, funguje jako 

zprostředkovatel a poskytuje tedy službu konečným zákazníkům. Konkrétně se jedná o 

produkty od bank, pojišťoven, investičních společností, penzijních společností a 

stavebních spořitelen. Tyto finanční domy se předhánějí a snaží se získat konkurenční 

výhody v souvislosti s nabízenými produkty, a to ať jde o poplatky, nákladovost úvěrů, 

výnosnost spořících a investičních produktů, tak i jiná nefinanční marketingová lákadla. 

Graf. 28: Obrat a růst  
Zdroj: Vlastní zpracování (dle interních dat společnosti) 

2018 2019 2020 2021

Počet bodů 721,2036 790,0982 946,5381 271,13

růst 9,6% 19,8%
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Důležitým parametrem porovnávání produktu jsou smluvní podmínky a samotná 

metodika a nastavení klíčových parametrů dané smlouvy. Cílem je najít pro klienta 

nejefektivnější a nejvýhodnější řešení a k tomu slouží mimo jiné práce finančního 

poradce. 

Největší devízou OMAPu při zprostředkování a výběru konkrétní kombinace 

finančních produktů, které by měly korespondovat s finančním plánem klienta, je 

meziproduktová analýza, srovnávací metody a současně nezávislost k těmto 

institucím při výběru poskytovatele. Důležitým aspektem produktů (služeb) finančního 

poradce je dlouhodobá spolupráce s klienty. Dynamicky se mění jednak finanční, resp. 

životní situace klienta, tak i přístup a nabídka produktů finančních institucí.  

Z perspektivy a pohledu na trh komerčního pojištění můžeme konstatovat, že je 

to velmi konkurenční prostředí. Pojišťovny přicházejí s novými nebo aktualizovanými 

produkty a snaží přinést spotřebiteli konkurenční výhodu jednak z možnosti nastavení 

pojistného samotného produktu a konkrétních specifik nebo množstvím výluk, tak i 

z pohledu ceny za dané nastavení. Role finanční poradce je s klientem společnými 

silami dohlížet na nastavení a efektivnost využívání daného pojištění z hlediska potřeb a 

požadavků klienta v souvislosti se změnami na straně klienta v čase a také z finanční, 

resp. cenové výhodnosti. 

V obecné rovině bankovního systému vstupuje do nabídky komerčních bank více 

faktoru. Nejdůležitější je obchodní a poplatková politika, cena vstupů a zdrojů bank 

s ohledem na následnou výši jejich úrokových sazeb jednak z hlediska ceny úvěrových 

produktů jako jsou spotřebitelské úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry jiné než na 

bydlení, tak na i z hlediska výnosů vkladových a spořících účtů. Služba erudovaného 

finančního poradce-zprostředkovatele v tomto segmentu primárně spočívá v tom nalézt 

nevýhodnější řešení jakou součást finančního plánu klienta. Jeden příklad za všechny je 

přidaná hodnoty finančního poradce společnosti OMAP Finanční skupina při 

asistenci s hypotečním úvěrem. Je mu nápomocen od přípravy na budoucí závazek, 

propočtu předběžné úvěruschopnosti, správného výběru banky a nastavení parametrů, 

sjednáním a čerpáním hypotéky včetně vedlejších administrativních povinností, které 

jsou spjaté s jednáním s právníky nebo katastrem nemovitosti. Další stránkou věci je 

komplexnost služeb a komfort. Výše zmíněná modelová situace bere v pouze samotný 
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úvěr, nicméně v souvislosti s čerpáním úvěru banka požaduje vinkulované pojistné plnění 

ve svůj prospěch, a to ve většině případů pouze z pojištění nemovitosti, ale v některých 

případech i plnění z pojištění životního. Tyto produkty, jak jsem již zmiňoval, je schopen 

sjednat sám obchodní zástupce společnosti OMAP, tedy finanční poradce a klient nemusí 

obíhat různé finanční instituce a zjišťovat si nejlepší nabídky sám. 

Dalším pilířem finančního plánu klienta je kromě pojistných a úvěrových 

produktů ochrana před inflací a zhodnocování jmění klienta pro dosažení konkrétních 

vytyčených cílů. Nejčastějším cílem je spoření na penzi, předčasný odchod do důchodu, 

předčasné splacení hypotečního úvěru nebo např. finanční základ do dospělého života 

dětí. K dosažení těchto cílů slouží jednak státem podporované systémy jako doplňkové 

penzijní spoření, ale současně i pravidelné nebo jednorázové investování do hodnotových 

aktiv. Produktová nabídka a možnosti do čeho investovat jsou velmi pestré a rozmanité. 

Prací poradce je dle oborových znalostí a zkušeností investora, jeho sklonu nebo averze 

k riziku a na základě časového horizontu sestavit diverzifikované investiční portfolio, 

které by úspěšně mělo dosáhnout investičních cílů klienta a současně bude korespondovat 

s jeho plánem finančním. Finanční a kapitálové trhy jsou, jako i celá globální ekonomika, 

místem dosti neklidným – zdárným příkladem může být přírodní katastrofa a krize 

jménem COVID-19, která nás aktuálně provází každým dnem. V tyto momenty, kdy trhy 

stagnují přichází chvíle a následná péče poradce pro odborné uklidnění a udržení 

disciplíny před emotivním prodejem portfolia klientem, protože, víme, že ekonomika 

kolísá v cyklech a investování je záležitost dlouhodobá (Rozhovory s obchodním 

zástupcem a premiér poradcem, 2021). 

+  Široké portfolio produktů díky servisní společnosti BrokerTrust, a. s. a jejich 
partnerům. 

+  Meziproduktová analýza konkrétních segmentů finančního trhu. 
–  Společnost jako taková nemá svůj vlastní produkt. 

3.4.3.2 Cena (price) 

Obchodní zástupci společnosti jsou OSVČ a vystupují jako vázaní zástupci 

zprostředkovatele. V ČR na trhu finančního poradenství v současné době rozlišuje dva 

přístupy k monetizaci práce finančního poradce. Jedná se buďto o smluvní honorované 

poradenství, to znamená, že klient přímo platí svému poradci za poradenství a 
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zprostředkování služeb. Druhým aktuálně běžným a častějším přístupem je provizní 

platba od producenta finančního produktu zprostředkovateli. Tento přístup v současnosti 

používá i společnost OMAP. Klient v tomto případě nic neplatí. Daný poradce je 

odměňován dle typu sjednaného produktu a jeho nastavení (výše pojistného, objem úvěru, 

cílová částka spoření nebo investice), kde poradce nemůže ovlivnit cenu produktu. 

Současně je konkrétní poradce odměňován dle jeho karierní pozice ve společnosti. Firmě 

OMAP, servisní společnosti Broker Trust a nadřízenému pracovníkovi náleží tzv. 

meziprovize, které zajišťují fungování a chod jednak zkoumané poradenské společnosti, 

tak její servisní společnosti. Konkrétně se jedná o náklady na back office, provoz 

kanceláří, školení nováčku a nových produktů, reklamu, branding, rozvoj a development, 

motivační akce pro poradce a jiné režijní náklady (Rozhovory s obchodním zástupcem a 

premiér poradcem, 2021). 

+  Provizní systém odměňování za zprostředkování má za následek, že klient sám o 
sobě nic neplatí. 
3.4.3.3 Distribuce (place) 

 Distribuce služeb společnosti OMAP probíhá pomocí obchodních zástupců 

(poradců), kteří vystupují jako OSVČ samostatně a náleží jim jejich tzv. klientský kmen. 

Se společností OMAP a Broker Trust má podepsanou dohodu o spolupráci o obchodním 

zastoupení. Akvizice a získávání nových kontaktů je primárně v gesci samotných 

obchodníků nebo přiřazením doporučením od společnosti. Obchodníci mají více cest, jak 

oslovit nové klienty. Aktivní cestou přímým oslovením potenciálního klienta (při 

dodržení nařízení EU o GDPR), buďto telefonicky, e-mailem nebo jinou přímou formou 

komunikace. Nepřímou marketingovou komunikací je využívání vlastních osobních 

sociálních sítí, případně vlastního webu. Dalším důležitým zdrojem je doporučení od 

stávajících klientů. Ti, pokud jsou spokojení s prací daného poradce, a protože již mají 

vybudovaný partnerský vztah, tak mohou svému známému, kamarádovi nebo rodinnému 

příslušníkovi, který poptává finanční služby doporučit společnost OMAP nebo jejího 

konkrétního zástupce. 

Když vezmeme chronologicky celý proces navázání kontaktu a průběhu 

obchodního jednání po uzavření smlouvy, můžeme ho charakterizovat takto: 
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1. Kontaktování poradce klientem s konkrétní poptávkou nebo kontaktování 

klienta poradcem s návrhem nabídky. 

2. Domluvení si schůzky, která musí splňovat dané parametry, a to – místo, 

datum a čas, případně předmět jednání. 

3. Samotná schůzka, která probíhá buďto v online prostředí, kde četnost těchto 

setkání ve srovnáním s minulostí výrazně narostla, a to i kvůli vládním 

opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo off-line, tedy osobní 

setkání. Druhý zmiňovaný způsob probíhá na dle preferencí klienta v jeho 

domácnosti, na neutrálním místě jako je např. kavárna nebo na pobočkách 

společnosti v Opavě, Ostravě, Brně nebo Praze.  

4. Následné setkání dle složitosti případu pro upřesnění a prezentaci řešení a 

uzavření zprostředkování obchodu. 

5. Servisní setkání po určité době (z pravidla minimálně 1x ročně) nebo na přání 

klienta je kontrolní aktivitou a servisem nastavení již společně sjednaných 

finančních produktů. 

Větší časovou zátěží při fungování obchodníka OMAP je administrativní 

náročnost a legislativní nároky spojené s každou uzavřenou smlouvou. Všechny 

zprostředkované obchody musí být zaevidovaný jednak pro interní potřeby firmy, tak 

v rámci dohledu nad finančním trhem u ČNB. Poradce musí vyhotovit smluvní 

dokumentaci od producenta finančního produktu ve dvou vyhotoveních, kde jedna kopie 

je do rukou klienta a druhá kopie pro servisní společnost Broker Trust, která tyto 

dokumenty zpracovává, eviduje a ukládá v online formě, takže pracovník OMAP má 

k nim současně kdykoli přístup. Druhou povinnou součásti sjednání finančního produktu 

jsou povinné přílohy a záznamy z jednání. Tyto dokumenty vycházejí ze zákonných 

opatření ČNB. Menší devízou v této administrativní zátěži je možnost podepsání 

povinných příloh v portále Bety od servisní společnosti elektronickým podpisem nebo 

případně využití asistentky pro tyto konkrétní aktivity (Rozhovory s obchodním 

zástupcem a premiér poradcem, 2021). 

+  Všechny finanční produkty a služby řešeny s jedním obchodníkem. 
–  Vyšší časová náročnost procesů kvůli administrativně-legislativní zátěži. 
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3.4.3.4 Marketingová komunikace (promotion) 

Perfektní osobní prodej a s tím související hodnoty jsou základním kamenem 

marketingové komunikace, protože finanční poradce je ten, který tvoří jádro podnikání a 

současně ten, kterého si lidé nejvíce pamatují a na kterém celý business, jak se říká, stojí 

a padá. Nejen tento prvek komunikačního mixu si blíže zanalyzujeme v kapitole 3.3. 

3.4.3.5 Lidé (people) 

Protože OMAP tvoří lidé a de facto finančně konzultační činnost je služba pro jiné 

lidi – klienty, je tato kapitola také velmi stěžejní částí marketingové mixu. Pracovně 

právní vztah spolupracovníků k OMAPu je dvojí.  

První částí jsou obchodní zástupci neboli vázání zástupci nebo také finanční 

poradci, kteří, jak jsem se již zmiňoval mají podepsanou se společností podepsanou 

dohodu o spolupráci. Vystupují tedy samostatně jako OSVČ, ale pod značkou společností 

OMAP. Poradci pro jednání s klientem v daných segmentech musí mít složené jednotlivé 

zkoušky certifikované ČNB, která v rámci finančního poradenství a zprostředkování 

finančních služeb a produktů vykonává dozor. Tyto oborové zkoušky jsou definovány 

konkrétními zákony. Jsou 4 a jedná se o oblast pojišťovnictví, úvěry, penzijní a investiční 

produkty. Pokud poradce nemá určitou certifikaci nejen, že nemůže zprostředkovávat 

dané portfolio produktů příslušného segmentu, ale nesmí s klientem o těchto produktech 

vůbec jednat, natož dává odborná doporučení nebo rady. Protože si OMAP zakládá na 

kvalitě, profesionalitě a vysoké odbornosti poskytovaných služeb, vyžaduje toto jednání 

i od všech svých spolupracovníků. Pro OMAP je velmi důležité, s kým spolupracuje, 

proto na nábor, zaučení a následné vzdělávání nováčků dává veliký důraz. Nejen, že 

zájemce o spolupráci musí projít dvoukolovým výběrovým řízením s pohovory, kde 

druhého kola se účastní i vrcholový management firmy, ale musí projít i interním 

systémem vzdělávání a složit závěrečný test. „Nikdo učený z nebe nespadl“, a proto každý 

manažer je novému spolupracovníkovi aktivním partnerem při práci a schůzkách s klienty 

daného novice ve firmě. Takto vedené schůzky 2/1 (2 poradci a 1 klient) jsou nezbytným 

prvkem pro zaučení nového poradce a současně zachování vysoké kvality poradenské 

činnosti firmy (Rozhovory s obchodním zástupcem a premiér poradcem, 2021).  
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Druhým přístupem ke spolupráci jsou zaměstnanci, jedná se o spolupracovníky, 

kteří pobírají od společnosti mzdu a jsou tedy placeni od odpracovaného času, nikoli od 

výkonu, jak tomu je u obchodníků. Jsou zaměstnání na základě pracovní smlouvy nebo 

dohodou o provedení práce či pracovní činnosti. Jedná se především o asistenty poradců, 

manažerů a podpory obchodních skupin. Ti mají na starosti zpracovávání administrativy, 

komunikaci s finančními institucemi, vedení evidence a statistik nebo organizování 

teambuildingů nebo jiných společných událostí. Dle výše zmiňovaných nároků firmy na 

profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb i pozice asistent má své požadavky. 

Asistent ve společnosti OMAP je klíčovou osobou a pravou rukou obchodníkovi nebo 

manažerovi. Bezpodmínečně musí znát oborovou problematiku, musí umět jednat 

s klienty, producenty a jinými institucemi, a to minimálně po telefonu, který je jeho 

nejčastějším pracovním nástrojem. Důležité také je, jak jsem zmiňoval, aby dobře znal 

produktové portfolio a konkrétní metodiky sjednávání smluv a povinných příloh tak, aby 

maximálně tomu, komu asistuje zefektivnit práci (Rozhovory s obchodním zástupcem a 

premiér poradcem, 2021).  

+  Důraz na výběr spolupracovníků reprezentující firmu pro zachování kvality služeb 

3.4.3.6 Procesy (processes) 

Svět se zrychluje a efektivní a současně produktivní firemní procesy jako know-

how jsou velkou přidanou hodnotou a konkurenční výhodou jak firem, tak jednotlivců. 

Jeden z procesů jsem nastínil v podkapitole Distribuce a znázorňuje průběh obchodního 

jednání od kontaktovaní klienta přes samostatné řešení problému až po opakované 

servisní kontrolní schůzky. Důležitými aspekty jsou, efektivita a produktivita, a to, jak 

zvýšit provizní obrat jednotlivců, tak celé společnosti při zachování vysoké kvality 

poskytovaných služeb. Jedním z klíčů k efektivní práci ve společnosti OMAP je důležitá 

práce asistentů a dělba práce, potažmo specializace na danou pracovní agendu.  

Dalším z důležitých bodů, respektive nástrojů, je polyfunkční CRM systém 

BeTy, který využívají poradci, asistenti a celá společnost. Systém nejen že pomáhá řídit 

vztahy s klienty, obchodní aktivity, pohlídá termíny, ale jeho součástí jsou i důležité 

nástroje jako srovnávače, kalkulátory nebo metodicky srovnané podmínky všech 

finančních produktů. Na příklad v segmentu neživotního pojištění umí tento systém po 

zadání vstupních parametrů srovnat dle ceny nabídky pojišťoven a po pár následných 
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kliknutí lze nabídku proměnit ve smlouvu, a to ať se jedná o pojištění cestovní, majetkové 

nebo vozidla. Podobně se systém lze pracovat v segmentu investic a částečně i při 

kalkulování nebo sjednávání úvěrových produktů.  

Díky vnějším vlivům, digitalizaci a online setkávání napříč firmou vznikla 

významná časová úspora skrze cestování mezi pobočkami mezi Slezskem (Opava a 

Ostrava) a pobočkou v jihomoravské metropoli nebo hlavním městem. Firma se velmi 

rychle zorientovala do online prostředí i ve vztahu k zákazníkům. Spousta schůzek a 

setkání s klienty lze vyřídit online a tímto směrem se vydaly i samotné finanční instituce. 

Dříve zdlouhavá evoluce v digitalizaci sjednávání a podepisování smluv se rázem 

vyřešila příchodem lockdownů (Rozhovory s obchodním zástupcem a premiér poradcem, 

2021). 

+  Dlouholeté zkušenosti manažerů pozitivně ovlivňují efektivnost pracovních procesů. 
+  Komplexní systém BeTy funguje jako pravá ruka poradce. 
+  Přechod do online prostředí spoří čas při komunikaci s klienty a kolegy. 

–  Neosobitost poskytovaných služeb kvůli částečně distančnímu konzultování. 

3.4.3.7 Materiální prostředí (physical evidence) 

Společnost prošla v průběhu minulého roku (2020) rebrandováním. Vzniklo nové 

logo, a byly použity nové barvy. Z původní modro-bíle kombinace se společnost 

vybarvila do černo-šedé se světle hnědými doplňky. Do těchto barev a do nové vizuální 

firemní identity se naladily veškeré firemní prvky, jako webové stránky, vizitky, 

prezentace, polepy firemních vozů, bločky propisky a další reklamní a podpůrné 

Obr.  5: Původní logo a logo po rebrandingu v roce 2020 
Zdroj: (OMAP Finanční skupina, 2021) 

 

 

Obr.  6 automobil v barvách firemní identity 
Zdroj: (fotografie od poradce OMAP)Obr.  7: Původní logo a logo po rebrandingu v roce 2020 
Zdroj: (OMAP Finanční skupina, 2021) 
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materiály. Vizuální prostředí interiérů kanceláři se také změnilo s příchodem redesignu 

značky. V kancelářích zůstaly prvky jednoduchosti a moderního vzhledu. Dominantou 

vzhledu kanceláří je velké 3D logo, které doplňují rámované karikatury významných 

osobnosti z oblasti businessu i s jejich odkazem nebo citátem. Tyto obrazy jsou také 

laděny do OMAP barev. Kancelář je místo, kde zástupci OMAP vykonávají svou práci, 

tedy jednak administrativní, marketingové, vzdělávací, analytické či jiné pracovní 

aktivity, ale současně i schůzky s klienty. Pro klid při setkávání s klienty má např. 

brněnská kancelář speciální oddělnou část prostorů a Opavská centrála má dokonce 

rozčleněné prostory pro zaměstnance a celou klientskou sekci umístěnou ve vlastní 

místnosti.  

 Druhým pilířem jsou sami lidé a jejich prezentace jako tvář společnosti. 

V kanceláří není ucelený jednotný povinný dress code, nicméně spolupracovníci 

reprezentují v oblečení ve znamení business casual a pokud se jedná o setkávání na 

korporátní nebo podobně koncipované úrovni, výjimkou k vidění v kanceláři není ani 

ryze formální oblečení. 

+  Sjednocení firemní identity rebrandingem a jasně zapamatovatelný vizuál značky. 

 
 

Obr.  8 automobil v barvách firemní identity 
Zdroj: (fotografie od poradce OMAP) 
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3.4.4 Analýza komunikačního mixu 

3.4.4.1 Reklama 

Společnost používá reklamu online i offline reklamu. V souvislosti s offline 

reklamou má Opavská pobočka k dispozici pro své poradce automobil vylepený ve 

firemních barvách viz kapitola Materiální prostředí. V současné době se diskutuje o 

venkovní reklamě v mateřské Opavě v podobě polepu dopravního prostředku městské 

hromadné dopravy nebo billboardu, ale prozatím firma tuto komunikaci nerealizovala. 

Druhým přístupem je reklama v digitálním světě. První pilíř jsou webové stránky, které 

v rámci rebrandingu jsou od minulého roku (2020) úplně nové. Druhý bod online reklamy 

je komunikace na sociálních sítích Instagram, Facebook, a LinkedIn. Všechny online 

kanály, stejně jako i ostatní marketingové kanály a jsou laděny do barev a designu značky. 

3.4.4.2 Podpora prodeje 

Jako podporu prodeje chápeme různé slevy, akce, hry nebo třeba věrnostní 

programy. Takto podporování, resp. odměněni k prodeji jsou současně i sami 

zprostředkovatelé, kde finanční domy nabízí odměny za určitý objem nebo počet 

sjednaných smluv. Tato motivace poradců nesmí být hlavním cílem při poradenství a při 

výběru produktů pro klienta. Takto motivování ke sjednání jsou i sami klienti skrze svou 

distribuci nebo finanční poradce. Banky nebo pojišťovny nabízejí na své produkty různé 

slevy, aby v konkurenčním srovnání klient s poradcem zvolil právě jejich produkt. OMAP 

samostatně v některých svých příspěvcích na sociálních sítích sdílí novinky z finančních 

trhů, politiky nebo byznysu. Potenciál by mohl být ve vzdělávacích článcích, 

příspěvcích, videích nebo podcastech, kde jednou myšlenou by byla osvěta ve financích 

a pojmech s nimi spojených, zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti a současně rozšíření 

povědomí a pozitivní PR a za druhé by si člověk, co video sleduje, mohl uvědomit určité 

okolnosti, s kterými by mu mohla společnost OMAP pomoci. 

3.4.4.3 Public relation 

Vztah s veřejností a její názor je velmi důležitý faktor, protože, jak již bylo víckrát 

zmiňováno, obor finančního poradenství nemá v očích klientů zářnou minulost. Jedním z 

hodnot firmy je pracovní etika a profesionalita v poskytování poradenských služeb. Tento 
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přístup by se mohl více komunikovat navenek. Jeden z aktuálně realizovaných činů je 

darování respirátorů Opavské nemocnici jménem společnosti nebo podpora Opavského 

dětské centra, což vzbudilo vlnu pozitivity. Dalším zajímavým momentem je účast 

ředitele Ondřeje Masného na celorepublikové motivační akci xdouble v březnu 2021, kde 

vystoupil jako řečník vedle úspěšných celebrit, sportovců a podnikatelů. Pan Ondřej 

Masný mluvil o svém byznyse, hodnotách a vizích jeho firmy a v obecné rovině i o 

finančních nebo morálních zásadách. Touto online prezentací dle zpětné vazby měl na 

sledující pozitivní dojem. 

+  Firma je pozitivně vnímaná mezi zákazníky i partnery. 

3.4.4.4 Přímý marketing 

Důležitým milníkem podnikání ve finančně poradenských byznysech je přímý 

marketing. Konzultační služby jsou o lidech to znamená konkrétní poradce společnosti 

OMAP. Poradce nezastupuje nebo neprodává jenom svoje služby nebo barvy společnosti, 

kterou zastupuje, ale prodává hlavně sebe. Cest je více, v našem případě je nejvíce 

používáno telefonních hovorů. Tento princip je velmi důležitý, protože obchodník 

naváže první vztah přímo se svým potenciálním klientem, samozřejmě při zachování 

všech legislativních norem a nařízení. Kde chybí aktivita v souvislosti s přímým 

marketingem je e-mailing, který by mohl sloužit jako dobrý doplněk pro zasílání novinek, 

aktualit a jiného podpůrného materiálu v souvislosti se servisem klientů. 

–  E-mailing není vůbec zařazen mezi používané komunikační kanály společnosti a u 
poradců samotných. 
 
3.4.4.5 Osobní prodej 

Podobně jako u přímého marketingu, je dalším stupněm dokončení úspěšného 

obchodního jednání osobní prodej. Obchodník využívá pro setkání s klienty, buďto 

prostor kanceláří na pobočkách společnosti nebo neutrálních prostor jako je kavárna, 

restaurace nebo domácí prostředí klientova bytu. Dnešní doba přeje i setkávání pomocí 

online nástrojů, které obchodníci společnosti využívají poměrově více než kdy dříve. 

Osobní setkání je velmi důležité, protože poradce prezentuje sebe, svojí práci a současně 

i společnost přímo před klientem, který si okamžitě dokáže vytvořit svůj názor na to, 
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s kým vlastně jedná. Obchodníci jsou školeni a zdokonalováni ve vedení obchodního 

jednání, ve vyjednávání, argumentaci nebo ve zvládání námitek. Tyto školení, ale 

neprobíhají na pravidelné bázi, potažmo se dá říct, že bývají pouze párkrát do roka 

(Rozhovory s obchodním zástupcem a premiér poradcem, 2021). 

+   Společnosti si je vědoma důležitosti osobního prodeje, proto školí spolupracovníky. 

3.4.4.6 Event marketing 

Společnost plánovala pro nábor nových spolupracovníků účast na studentském 

veletrhu, který se nakonec neuskutečnil kvůli pandemii nového koronaviru. Event 

marketing by mohl být silným a příjemným způsobem pro navázání nových kontaktů, 

jak společnost původně zamýšlena (Rozhovory s obchodním zástupcem a premiér 

poradcem, 2021).  

+  Potenciál při náboru nových spolupracovníků – studentské veletrhy. 

–  Doposud nebyl využíván. 

 
3.4.4.7 Online marketing a sociální sítě 

Online komunikace a prezentace je v rychle se měnící době velmi silným místem 

proto se prezentovat a komunikovat svoji nabídku, portfolio, myšlenky, hodnoty, vize a 

jiné faktory, které mají pozitivní vliv na podnikání společnosti. Značka OMAP Finanční 

skupina, díky rebrandingu na počátku roku 2020 sladila svůj vizuál do jednotných barev 

jak na webových stránkách, tak na sociálních sítích. Společnost využívá webové 

prezentace a sociálních síti Facebook, Instagram a LinkedIn. 
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Webové stránky 

Jednoduchý způsob, jak se dostat na webovou prezentaci společnosti je cíleně 

krátké zadání adresy omap.cz. To vás přivede na firemní prezentaci, kde jsou základní 

údaje o společnosti, jejich spolupracovnících a informace o nabízených službách. Po 

zadání slovního spojení „OMAP finance“ „finanční skupina Opava“ nebo samostatně 

„OMAP“ do vyhledávače je webová prezentace hned na prvním místě. 

Vizuál stránky je shodný s celým konceptem značky prezentovaný na sociálních 

sítích, vizitkách, letácích, prezentacích nebo ve vnitřních prostorech společnosti. Web 

slouží primárně jako prezentace neobsahuje kalkulátory finančních produktů, tlačítka 

pro akce nebo odběr novinek, či jiné konverzní nástroje. Jediným prvkem je formulář pro 

zanechání dotazu opakující se ve více záložkách. 

+  Nová jednoduchá webová prezentace firmy je přehledná pro klienty. 

–  Neexistence konverzních aplikací a prvků na webu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  9: Náhledová stránka webu www.omap.cz 
Zdroj: (OMAP Finanční skupina, 2021) 
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3.4.4.8 Facebook 

Náhled na profil na Facebooku společnosti 

v mobilní verzi můžeme vidět na obrázku vpravo. 

Profil OMAP finanční skupina, a. s. sleduje k začátku 

dubna 2021 přes 460 uživatelů. Společnost využívá 

svůj profil nepravidelně bez konkrétního plánu a 

strategie. Celkem bylo za rok 2020 přidáno 9 příspěvků 

z toho 4 v prosinci. Po novém roce se četnost a aktivita 

zvýšila, nicméně chybí konkrétní plán příspěvků a 

pravidelnost. Potenciál pro zvýšení aktivity využívání 

toho kanálu je tedy významný. V souvislosti 

s propojením sítě Facebook a Instagram na těchto 

platformách firma komunikuje tzv. příběhy, které jsou 

orientované na produktové tipy a triky, ankety nebo 

informace z dění společnosti. Organický dosah těchto 

příspěvků se pohybuje okolo 100-150 shlédnutí.  

+  V barvách firemní identity.  
+  Zveřejněné a dostupné všechny důležité informace v rámci vyplněného profilu. 

–  Bez konkrétního plánu a strategie příspěvků – nepravidelné používání. 

Obr.  10: Mobilní zobrazení Facebook profilu 
Zdroj: Vlastní zpracování ze sociální sítě 

 

 

Obr.  11 Příspěvek na Instagramu se šablonou 
Zdroj: Vlastní zpracování ze sociální sítěObr.  
12: Mobilní zobrazení Facebook profilu 
Zdroj: Vlastní zpracování ze sociální sítě 
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3.4.4.9 Instagram 

Instagram je i dle dotazníkového šetření 

druhou nejčastěji používanou sociální sítí. Profil 

sleduje k začátku dubna 2021 celkem 80 

sledujících. OMAP komunikuje na Instagramu 

téměř shodné příspěvky jako na Facebooku viz 

kapitola Facebook. Příspěvky a příběhy sdílené 

na této sociální síti jsou v zapamatovatelných 

firemní barvách a velká většina z nich je 

orientovaná na portfolio produkty nebo novinky 

ze společnosti. Dosah příspěvků a příběhů se na 

firemním profilu pohybuje okolo 50 shlédnutí, 

nicméně poradci společnosti mají možnost 

tyto firemní posty sdílet na svých osobních 

sociálních sítích, kde se dosah multiplikuje 

v závislosti na počtu sdílejících poradců a 

velikosti jejich obecenstva. 

 

+  V barvách firemní identity. 
+  Spolupracovníci, ač nepravidelně, využívají firemních příspěvky na vlastní profily 
na Instagramu. 

–  Bez konkrétního plánu a strategie příspěvků – nepravidelné používání. 

 

 

Obr.  14 Mobilní zobrazení Instagram profilu 
Zdroj: Vlastní zpracování ze sociální sítě 

 

 

Obr.  15:  Mobilní zobrazení LinkeIn profilu 
Zdroj: Vlastní zpracování ze sociální sítěObr.  16 
Mobilní zobrazení Instagram profilu 
Zdroj: Vlastní zpracování ze sociální sítě 

 

Obr.  13 Příspěvek na Instagramu se šablonou 
Zdroj: Vlastní zpracování ze sociální sítě 
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3.4.4.10 LinkedIn 

Profil společnosti na business profesní 

sociální síti LinkedIn je důležitý také z hlediska 

náboru nových poradců nebo jiné spolupráce. 

OMAP zde má plně vyplněný profil prezentuje se 

zde včetně svých spolupracovníků, kteří mají 

zadáno na svých osobních profilech jako povolání 

ve spolupráci právě s naší analyzovanou firmou. 

Výsledek je, že si uživatelé mohou libovolně 

kliknout z profilu společnosti přímo na profil 

poradce nebo naopak a zjistit tak požadované 

informace. V současné době má spolupráci 

s OMAP na LinkedIn označeno 14 lidí, přičemž 

samotných aktivních obchodníků je ve firemně 

stabilně 22 plus další navázané osoby jako podpora 

nebo asistenti. 

+  Zveřejněné a dostupné všechny důležité informace v rámci vyplněného profilu. 

–  Využívání sítě skrze provázanost s profily poradců. 

3.5 SWOT analýza 

Součástí analýzy společnosti je shrnutí pomocí metody SWOT, tedy souhrnné 

hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a ovlivňujících hrozeb pro společnost. 

Ty souhrnně vycházejí primárně z jednotlivých analýz a dotazníkového šetření a byly 

řízenými rozhovory s poradci a manažery ve společnosti vybrány ty nejdůležitější z nich. 

Následně byl tento výběr škálovitě ohodnocen dle míry důležitosti a priority u SW a 

následně dle atraktivity, závažnosti a pravděpodobnosti vzniku v části OT. 

 

 

 

 

Obr.  17:  Mobilní zobrazení LinkeIn profilu 
Zdroj: Vlastní zpracování ze sociální sítě 
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3.5.1 Silné stránky a slabé stránky 

FAKTOR 

PRIORITA 

5stupňová škála;  
1 = nejvyšší míra důležitosti;  
5 = nejnižší míra priority 

PRŮMĚR 
PRIORITY POŘADÍ 

SILNÉ STRÁNKY 

Komplexní portfolio poskytovaných služeb současně 
unikátně navázané sesterskou společnost OMAP 
ESTATE 

1,75 1. 

Využívání analytických a srovnávacích nástrojů 
vlastního vývoje a od partnera BrokerTrust 2 2. 

Loajalita klientů a také nízká fluktuace a stornovost 
smluv 2,25 3. 

Společnost hodnotově velmi orientovaná pro své 
klienty a současně i pro spolupracovníky 2,25 3. 

Sjednocená firemní identita  2,75 4. 

SLABÉ STRÁNKY 

Nábor nových obchodníků, personální růst firmy 1,75 1. 

Strategie a plán komunikačního mixu 1,75 1. 

Následné interní vzdělávání a rozvoj 2 3. 

Neexistence poboček v menších městech 2,25 4. 

Fluktuace spolupracovníku  2,5 5. 

Počet hodnotitelů priorit 4 

Tabulka 7: Silné a slabé stránky 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Silné stránky společnosti jsou zejména ve vedení vztahu s klienty, tím pádem 

spokojenost těchto zákazníků je na takové úrovni, že pracují s poradci na dlouhodobé bázi 

a tak služby společnosti OMAP doporučují svým blízkým a známým. Tento vliv je velmi 

důležitý optikou dlouhodobého růstu značky a firmy jako takové. Klientům lze poskytnou 

tu nejlepší péči s výběrem a nastavením konkrétních finačních produktů, a to díky silným 

analytickým nástrojům, oborovým dovednostem a zkušenostmi z působemí ve finančním 
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poradenství. Přidanou hodnotou a silnou stránkou je napojení na sesterskou společnost 

OMAP ESTATE, která se zabývá realitní činností a developmentem. Skupina OMAP 

jako taková dokáže přinést klientovi plnohodnotný servis od pořízení nemovitosti, její 

rekonstrukce, přes její financování bankovním kapitálem například hypotečním úvěrem 

až po zajištění rizik a plánu předčasného splacení úvěru. Dalším milníkem je nastavení 

finančního plánu, tak aby korespondoval s životními a finančními cíly a tedy i s pořízením 

dané nemovitosti. OMAP a jeho hodnoty jsou úzce spojeny s poskytováním kvalitních 

služeb zákazníkům. Lidé působící ve firmě, nejsou bráni jako nástroj pro vydělávání 

peněz, nýbrž je o ně dobře staráno, a jsou vedeni k růstu a k zodpovědnosti za svou práci 

a také k financím a životním hodnotám zvlášť. Jak již bylo zmíněno ve více kapitolách, 

společnost prošla vizuální proměnou a má nyní jasně sjednocenou firemní identitu zvlášť 

pro OMAP FINANCE a současně pro ESTATE. Každopádně slabou stránkou 

v souvislosti s komunikací a hromadným marketingem je to, že není využíváno 

potenciálu této propracované značky. Co by se mohlo stát konkureční výhodou, a co 

OMAP jen zřítka aplikuje je interní následné vzdělávání. Spoluprácovníci jsou školení 

produktovými manažery z daných finančních institucí, ale určitě se zde nechází prostor 

pro předávání vědomostí a dovedností, jak produktových, procesních, tak kupříkladu pro 

rozvoj osobní značky jednotlivých poradců pod záštitou společnosti. Zmiňovaným 

bodem, který je vyhodnocený jako nejvyšší priorita je nábor nových pracovníků a 

personální růst a firma. Na to se v zásadě váže i bod neexistence poboček v menších 

městěch. Způsob jak zvýšit provizní obrat společnosti dle vymezených problémů a cílů 

práce je nábor nových spolupracovníku a možné rozšíření působení lokálně do 

regionálních měst. S poradci je spjatý i poslední bod, který je vyhodnocení nejnižší 

prioritou s výběrové tabulky. Jako v každém oboru podnikání se mění zaměstnanci a 

obecně personální zastoupení daných firem, tak ve finančním poradenství to platí ještě 

větší měrou. Spoustu nováčků má jiné očekávání než je nakonec předmětem dané role 

finančního poradce.  
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3.5.2 Příležitosti a hrozby 

FAKTOR 

Atraktivita/závažnost 
5stupňová škála; 

1 = nejvyšší míra; 
2 = nejnižší míra 

Pravděpodobnost 
vzniku 

(0 až 100 %) 

PŘÍLEŽITOSTI 

Komunikační plán založený na jasně 
vyobrazené sezonalitě 
zprostředkovaných segmentů a 
preferencí z dotazníkového šetření 

1,5 80 % 

Dle segmentace použití 
výkonnostního marketingu na 
sociálních sítích 

2,25 76 % 

Rostoucí důvěra potenciálních 
klientů ve služby finančního 
poradenství 

2,5 70 % 

Digitalizace prostředí a tím zvýšení 
efektivnosti pracovních procesů 3 70 % 

Možnost zavedení nových 
komunikačních kanálů a podpora 
brandingu 

3,25 63 % 

HROZBY 

Neočekávané tržní a 
makroekonomické výkyvy 2,5 65 % 

Nová legislativní nebo 
administrativní zátěž ze strany státu 
nebo dohledového orgánu 

2,75 60 % 

Rostoucí nezaměstnanost po 
skončení státních kompenzací 
firmám a spotřebitelům 

3 75 % 

Zvýšení daňového zatížení firem a 
spotřebitelů 3 79 % 

Vysoce konkurenční prostředí a 
jednoduchá fluktuace zákazníků 3,25 85 % 

Počet hodnotitelů závažnosti a pravděpodobnosti vzniku 4 

Tabulka 8: Příležitosti a hrozby 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příležitosti a hrozby shrnují externě založené vlivy. V tomto případě skupina, která 

hodnotila v souvislosti se silnými a slabými stránkami důležitost a prioritu, nyní na stejné 

škále hodnotí atraktivitu a závažnost daných příležitostí a hrozeb včetně 

pravděpodobnosti jejich vzniku. V části diplomové práce analýza obratu jsou na grafech 

vyobrazeny segmenty a jejich rozložení sjednávání v rámci roku. Vyzkoumaný trend 

společnost může aplikovat na svůj komunikační plán, který je brán jako atraktivní v rámci 

příležitostí a současně je vysoká pravděpodobnost jeho vzniku. Druhým bodem 

zapadající do komunikace je výkonnostní marketing na sociálních sítích zmiňovaný 

v analýze OT. Atraktivita tohoto bodu je nižší než samotný komunikační plán, nicméně i 

tak je ohodnocen 76 % pravděpodobnosti vzniku. Díky regulaci trhu, a i samoregulaci a 

internímu vzdělávání poradenských firem, se kvalita poskytovaných služeb v odvětví 

zvýšila. Současně se i počet poradců snížil a tím i celková konkurence. Potenciální 

klientela, která nechtěla spolupracovat s finančními poradci, jak sdělují své zkušenosti 

v dotazníkovém šetření, by nyní mohla přívětivěji toto řemeslo vnímat a v této souvislosti 

se rozevírá potenciál na straně poptávky. 

Neočekávané makroekonomické výkyvy jsou z výběrového souboru hrozeb 

hodnoceny hodnotící skupinou jako faktor z nejvyšší závažnosti a s 65 % 

pravděpodobností na vznik. V tomto případě nebudeme daleko od pravdy, když vezmeme 

v potaz aktuální pandemii. Legislativní a daňové zatížení, které tabulka zmiňuje, souvisí 

s politickou situací v naší zemi, potažmo v EU. Faktor, který se dle hodnocení stává 

průměrně závažným je vznik nezaměstnanosti v důsledku ukončení podpůrných státních 

kompenzačních programů. Je očekáváno, že by se míra nezaměstnanosti mohla zvyšovat 

v druhé půli roku 2021. Růst nezaměstnanosti by snížil poptávku po finančních službách 

a produktech. Vysoké konkurenční prostředí a fluktuace zákazníků je ohodnoceno 85% 

pravděpodobnosti vzniku této události, nicméně vážnost je za průměrem, na 3,25 bodech, 

nemá tedy dle hodnotitelů takový dopad na podnikání OMAP Finanční skupiny. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Po teoretické části, kde jsme si vysvětlili základní predispozice k tomu abychom 

mohli pracovat s odbornými pojmy se dále po analyticko-průzkumné činnosti dostáváme 

ke konkrétním návrhům na zlepšení stávající situace firmy a současně k naplnění 

stanovených cílů práce. V první řadě je třeba interpretovat stanovené marketingové cíle 

a strategie vedoucí k jejich dosažení následované konkrétním akčním plánem a dílčími 

návrhy. 

4.1 Marketingové cíle 

Vzhledem k postupnému meziročního nárůstu provizních bodů (obratu) lze říct, že 

se společnosti daří i přesto, že personálně je pořád na téměř stejném počtu 

spolupracovníků. Současně to tedy vyjadřuje, že obrat na spolupracovníka roste. Cílem 

návrhu změny marketingové strategie a specifikace plánu je jednak ulevit poradcům 

v souvislosti s úsporou času, a to v podobě dotace nových poptávek klientů přímo od 

společnosti. Poradci tedy nebudou muset trávit tolik času akvizicí nových klientů a jejich 

přímým kontaktováním a současně budou mít více času na servis stávající klientů, zvýší 

se tak ještě více produktivita práce, celkový obrat firmy, ale i povědomí o firmě, růst 

značky a spokojenost zákazníků. Druhým cílem je nábor nových spolupracovníků pro 

stávající pobočky firmy.  

Ve specifickém a časově ohraničeném vyjádření je cílem aktuálního roku 2021 

meziroční (2021/2020) růst obratu o 25 % + 2 nově registrovaní spolupracovníci a 

pro rok následující 20 % růst oproti roku předcházejícímu + 4 noví spolupracovníci. 

Výchozí rok 2020 naše společnost vyprodukovala dle poskytnutých dat firmou 946,5381 

bodů s 22 aktivními spolupracovníky. Za rok 2021 je tedy plánovaný cíl dle všech 

analyzovaných faktorů a včetně kalkulovaných návrhů práce dosažitelný a relevantní, 

absolutně to je 1183 bodů s 24 spolupracovníky a za rok 2022 tedy celkem 1419 bodů 

s 28 spolupracovníky. Měření úspěšnosti a plnění plánu bude kontrolováno a 

analyzováno na měsíční bázi zodpovědnou osobou – prokuristou společnosti. 
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4.2 Marketingová a komunikační strategie 

Společnosti OMAP by se bude orientovat na konkrétní cílové skupiny a segmenty 

vycházející z analytické části a dle jejich specifických vlastností bude k těmto skupinám 

komunikovat tak, aby užitek daných kroků byl co nejefektivnější. Konkrétní příspěvky 

v souvislosti s komunikačním plánem vychází z analýzy časového rozložení segmentů 

finančních produktů v jednotlivých částech roku a výsledků dotazníkové šetření 

preferencí zákazníků a současně dle podílu segmentů na celkovém obratu firmy. 

Jednotlivé návrhy korespondují se firemní strategií firmy. Jsou zaměřeny, aby působily 

lidsky, rázně, vtipně a účinně. Prostředkem k naplnění cílů je tedy rozvoj komunikačních 

kanálů, nastavení pravidelné strategie komunikace a interní rozvoj poradců pro vedení 

vlastních komunikačních kanálů a také rozvoj jejich schopností a dovedností pomocí 

školení. Tyto dílčí milníky povedou současně k naplňování primárnímu cíli. 

4.3 Návrh změn marketingového mixu 

Pozastavíme se pouze u těch konkrétních částí marketingového a následného 

komunikačního mixu, kde práce přichází s návrhem na změnou nebo jinou aktualizací. 

4.3.1 Produkt, lidé, procesy – pravidelná školení a vzdělávání 

Šíře nabídky a kvalita poskytovaných služeb a kompetentnost poradců společnosti 

OMAP je na dobré úrovni, nicméně v oboru jako je finanční poradenství, který je zvláště 

dynamický je potřeba nejít pouze s průměrem trhu, ale mít konkurenční výhodu 

v erudovanosti poradců, jak i vyplývá z dotazníkového šetření dle preferencí 

respondentů.  

Návrh spočívá ve vytvoření pravidelných školeních, které budou probíhat 

každé pondělí v 7 ráno a budou trvat jednu hodinu. Jejich náplň a předmět 

školení/vzdělávání se budou střídat. Druhy školení budou 3 a zajistí prohloubení znalosti 

produktů a větší přehled na meziproduktovém trhu, dále splnění legislativní povinnosti 

v podobě následného vzdělávání v jednotlivých segmentech zprostředkovávaných 

finančních produktů. Toto vzdělávání bude velmi důležité současně i nejen pro získávání 

oborových vědomostí, ale současně i načerpání vědomostí s přesahem například do 

ekonomie nebo práva. 
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Dalším přístupem ke školení, který povede ke zvýšení sebedůvěry a efektivity 

práce poradců a v konečném důsledku tedy i konkurenceschopnosti na finančně-

poradenském trhu bude školení správných principů a zkvalitňování procesů ve vztahu 

s klientem. Konkrétně se jedná o cvičení argumentace, zvládání námitek, vyjednávání 

nebo trénink zaměřený na mimiku nebo intonaci a obecně projev obchodníka. Nákladová 

stránka návrhu je v tomto případě bezpředmětná, protože bude rozpočítána mezi 

konkrétní zúčastněné finanční poradce.  

Typ vzdělávání 
 CO 

Personální 
zajištění 

KDO 

Cena 
KOLIK KDY KDE PŘÍNOS 

Oborové-metodické 
znalosti z portfolia 
nabízených produktů 

školitel 
finanční 
instituce 

Zdarma Každé 
3 týdny 

MS 
Teams 

hlubší znalost 
produktů a 
sebejistotu 

Principy a procesy 
pro efektivní práci s 
klientem 

Manažeři 
OMAP 

1000 
Kč za 
lekci 

Každé 
3 týdny 

MS 
Teams 

zvýšení 
produktivity práce 

a profesionality 
obchodníků 

Následné vzdělávání 
– ekonomické, 
– produktové, 
– nemovitosti,  
– právo a legislativa,  
– účetnictví a daně. 

OMAP a 
EFPA 
Czech 

republic 

3509 
Kč 

měsíčně 

Každé 
3 týdny 

MS 
Teams 

Splnění legislativní 
povinnosti a 
mezioborové 
vzdělávání 

Tabulka 9 Pravidelná pondělní školení 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle portálu efpa.cz) 

4.3.2 Komunikační mix  

Dle odpovědí ze vzorku respondentů dotazníkového šetření je oceňován lidský, 

běžný až rodinný přístup při zachování profesionality před odtažitým, naškrobeným, ryze 

profesionálním přístupem ve vztahu poradce a klienta, zvláště tedy u klientů jednotlivců 

a rodin. Jedním z mot společnosti je „Jsme lidi jako Vy“, a v tomto kontextu ve mně 

rezonuje slovní spojení „profesionalita s lidským přístupem a trochou vtipu“ jako 

strategický postoj pro komunikaci firmy směrem ven. 

4.3.2.1 Reklama, sociální sítě a e-mailing 

Základním kamenem a návrhem je dle konkrétního plánu a předefinovaných 

kampaní začít pravidelně využívat sociálních sítě, web a e-mailing v souvislosti 
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s měřením výkonnosti jednotlivých kampaní. Základní strategií je nastavení pravidelnosti 

jednotlivých příspěvků dle časového plánu, jejich ucelený vzhled a současně, jaký cíl 

mají přinést. Tedy kolik peněz do reklamy je potřeba pro daný sponzorovaný dosah, a 

jaký bude organický dosah, v té souvislosti, jaká bude „mikro“ konverze, tedy výše 

poptávek po službách v podobě vyplnění poptávkového dotazníku nebo přímého 

kontaktu společnosti a finálně kolik z toho bude uzavřených smluv, tedy provizního 

obratu. 

Komunikace bude probíhat na sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a 

pomocí e-mailingu. Sdělení jsou rozděleny na dvě skupiny. Jedním je tzv. „OMAP – 

přehled týdne“, který bude publikován ráno na počátku týdne. Druhý příspěvek, který 

bude orientovaný na portfolio nabízených produktů a nábor nových kolegů prezentovaný 

vtipnou a zapamatovatelnou formou a bude sdílen každou středu v 18:00. 

OMAP – přehled týdne 

Pravidelný žebříček vybraných 

novinek ze světa financí, ekonomie, 

businessu a současně dění i z politiky, 

které má přímý dopad na zmiňované 

kategorie. Další částí, který tento online 

týdeník bude obsahovat je, co nového ve 

firmě, co se nepovedlo, co se povedlo a na 

čem se pracuje. A třetím bodem, který se 

zde může zmiňovat jsou také zákulisní 

věci, např. lehké nahlédnutí pod pokličku 

do osobního života poradců a manažerů a 

bližší seznámení s nimi, co má za cíl 

ukázat lidskou stránku společnosti. 

Sdělení budou probíhat na 

sociálních sítích Facebook a Instagram, a 

to konkrétně pomocí tzv. příběhů, které se 

uživatelům zobrazí na 24 hodin a následně 

zmizí. Také pomocí e-mailingu, který Obr.  18: OMAP – přehled týdne – příspěvek 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle firemní šablony) 
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společnost do současné doby vůbec nevyužívala a může tak přímo tímto způsobem 

sdělovat informace stávajícím klientům, kterých má ve svých řadách přes 9000.  Příjemci 

e-mailu se budou moci kdykoli z odběru odhlásit, pokud by nejevili o tuto rubriku zájem 

v rámci splnění všech zákonných povinností o ochranně osobních údajů. Nový odběratelé 

budou moci přijímat tyto příspěvky po přihlášení na webových stránkách. Primárním 

cílem je aktivita vůči stávajícím klientům a přiblížení firmy a její kultury i touto formou, 

druhým pilířem je také zachování pravidelného „života“ na profilech společnosti. Tvorba 

příspěvků by probíhala přes aplikaci Crello, a byly by tvořeny do konkrétní vytvořené 

šablony. Personálně tyto aktivity bude zajišťovat tým, který je zodpovědný za BackOffice 

firmy, a to ve své pracovní době. Příspěvky by byly sdíleny vždy v pondělí v 9:00. 

Náklady na software, v kterém se bude do šablon psát stojí 2000 Kč ročně. 

Produktové kampaně 

Příspěvky vtipnou zapamatovatelnou budou vycházet dle konkrétního zacílení na 

Facebooku, Instagramu, LinkedInu, a to pravidelně každou středu v 18:00. Jsou 

rozděleny na 5 různých skupin: Životní pojištění, neživotní pojištění, úvěry, investice a 

nábor. Celkově obsahují celkem 27 předpřipravených příspěvků.  

Skupiny a vybrané kampaně jsou pojmenované následovně:  

- Život je holt riziko (souhrnně pojištění) 

o Neschopenku utáhnu z rezerv, ale jak dlouho vydržím? 

o Invalida ≠ vozíčkář 

o Zmrzlý chodník bolí. 

- Úvěr je dobrý sluha, ale zlý pán (spotřebitelské úvěry) 

o Hodné úvěry a zlé úvěry – na co si půjčit a na co rozhodně ne. 

o Nejnižší úrok na hypotéce v celé hospodě by byl super, to že mě banka 

zamítne už ne. 

o Splácet hypotéku 20 nebo 30 let, to je oč tu běží. 

- Za komunistů bývalo levněji (spoření a investice) 

o Proč dětem odkládat peníze, aneb, jak končil Váš studentský život? 

o Mně je jedno kolik stojí benzín, vždycky beru za 2 kila. 

o Chci mít v 60 letech 1 mega. Kolik musím začít odkládat a kolik by to 

bylo, kdybych začal před 10 lety? 
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- Jsem dobrý šéf, proto myslím na svoje zaměstnance (právnické osoby) 

o Jsem dobrý šéf, proto jsou moji zaměstnanci pojištěni, kdyby se jim v 

práci cokoli stalo. 

o Jsem dobrý šéf, protože myslím na budoucnost svých zaměstnanců a 

přispívám jim do penzijka. 

- Co dělá OMAP OMAPEM? A proč s námi spolupracovat? 

o U nás si do začátku luxusního bavoráka na leasing brát nemusíš, a to 

ne proto, že by sis na něj třeba nevydělal. 

o Oblek z tanečních ti nezajistí dobré výsledky. 

o Kdo je to finanční poradce a jak vypadá jeho pracovní den? 

Na přípravu jednotlivých příspěvků (kampaní) bude potřeba externího grafika se 

mzdou 400 Kč/h a odhadem jednorázově 30 hodin. Externí marketingový konzultant 

pomůže nastavit firmě příspěvky a dané zacílení v časové dotaci 20 hodin a odměnou za 

jednu hodinu mu bude taktéž 400 Kč. Tyto počáteční náklady se rozpočítají do každého 

jednotlivého příspěvku v následujícím roce a půl.  

Pokud budeme vycházet z analytické části máme zacílené konkrétní typy a to 

sportovec, starší OSVČ, rodina a právnická osoba, a navíc studenty a absolventy 

ekonomických fakult v souvislosti s příspěvky spojené s náborem nových 

spolupracovníků. Geografické příspěvky budou cílit na konkrétní města a jejich přilehlé 

okolí. Bude to Opava, Ostrava, Brno, Olomouc, Zlín a Praha, kde má následně firma 

personálně největší zázemí. Dle analýzy sezónnosti jednotlivých segmentů obsažené 

v analytické části můžeme příspěvky načasovat tak aby, co nejvíce korespondovali 

s dobou, kdy je o dané produkty nejvyšší zájem, resp. o pár týdnů dříve, protože tato 

tabulka nám reportovala již zaúčtované provize. Dále je důležité, na jakých platformách 

se příspěvky budou prezentovat a podle toho jaký objem prostředků je třeba vynaložit na 

reklamu. Kampaň vždy bude probíhat 2-3 dny a průměrná investovaná částka do reklamy 

je okolo 200-300 Kč v závislosti na daném příspěvku. Dalším proměnlivým nákladem je, 

kolik zabere času následné sdílení příspěvku. Asistent, který bude nahrávat tyto příspěvky 

bude mít hodinovou mzdu 170 Kč. Prostým dělením rozpočítaný výdaj je náklad na 

zmiňovanou grafickou a odbornou přípravu a tj. 282 Kč, celkové náklady rozpočítané na 

příspěvek se pohybuji v rozpětí 550-800 Kč. Dle informací z předešlých absolvovaných 
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kampaní firmou, jsem vycházel pro reálný konverzní poměr, a také po konzultaci se 

společností, kolik z těchto reklam lze reálně zpeněžit.  

Pro základní ukázku a představu plánu a příspěvku je níže vyobrazen příspěvek včetně 

nákladů na realizaci a kalkulovaného dosahu.  

 

Pro relevantní data musíme vycházet z výsledků za delší období, proto dílčí 

aktivity plánu byly souhrnně rozděleny po 4 týdnech a následně do pololetí pro následnou 

lepší analýzu výsledků a posouzení rentability plánu. Jako názorná ukázka je níže 

vyobrazen souhrn za 2 pololetí roku 2021 

Období  2 polovina roku 2021 

Personální náklady dle časové náročnosti   5 327 Kč 

Náklady na propagaci 14 100 Kč 

Rozpočítaný vstupní náklady na vytvoření a nastavení 
kampaní  14 667 Kč 

Celkové náklady 34 093 Kč 

Přírůstek fanoušků a sledujících na platformách 
(organický dosah) 

108 uživatelů 

 

Předpokládaný počet zobrazení příspěvků 158 421 uživatelů 

Počet prokliknutí na stránky OMAP nebo jiná interakce 
na sociální síti (4 %) 6336 uživatelů 

Kampaň – skupina Život je holt riziko 

Segment Neživotní pojištění 

Příspěvek Zmrzlý chodník bolí. 

Cílová skupina FO i PO 

Kanály Příspěvek i příběh – 
FB, IG, LN 

Celkové náklady  
(z toho na propagaci) 

695 (300 Kč) 

Předpokládaný počet 
zobrazení 

3517 uživatelů (na 
všech platformách) 

Tabulka 10: Život je holt riziko – Zmrzlý chodník bolí. 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr.  19: Život je holt riziko – Zmrzlý chodník bolí. 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Počet poptávek po službách společnosti (0,6 %) 38 potenciálních klientů 

Počet zrealizovaných schůzek (80 %) 30 unikátních setkání 

Počet uzavřených smluv (40 %) 18 smluv 

Dlouhodobý průměr bodů na smlouvu 0,4 

Průměrná provize na bod, kterou si společnost ponechává 
na svůj provoz a marketing 

5 000 Kč 

 

Kalkulace pro 2. polovinu roku 2021 

body, výnos a zisk z kampaní 

       7,3b 
36 500 Kč  
  2 407 Kč 

Kalkulace pro rok 2022 
body, výnos a zisk z kampaní 
 

     20,83b 
104 147 Kč 
  35 444 Kč 

Tabulka 11: Kalkulace příspěvkových kampaní 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tato komunikace si klade za svůj primární cíl pro první období plánu z finančního 

hlediska pokrýt náklady vynaložené na provoz a propagaci. Následně s přesnějším 

optimalizovaným a otestovaným cílením a také díky růstu organického dosahu přinášet 

ekonomický zisk z kampaně i samotné společnosti OMAP. Důležitým nefinančním 

přínosem je zvýšení povědomí, sledovanosti jednotlivých kanálů, rozšíření firemní 

kultury, posílení značky nebo zvýšení obratu dle provizní pozice zainteresovaných 

poradců a jejich týmů v tomto projektu. Personálním přínosem v souvislosti 

s komunikační kampaní je nábor nových spolupracovníků. Dle cílů konzultovaných na 

poli firmy by to za daný půlrok odhadem měli být 2 noví spolupracovníci za pololetí i 

se zapojením dalších nástrojů, jmenovitě event marketing, a komunikace bude v tomto 

případě pouze jako podpůrný nástroj.  

Komunikace skrze kanály jednotlivých poradců 

 Výše prezentovaný komunikační plán může mít přidanou hodnotu v podobě 

multiplikace dosahu skrze vlastní poradce společnosti. Spolupracovníci budou sdílet 

předem připravený dosah, dle stejného načasování příspěvků viz kapitola produktové 

kampaně. Příspěvky a příběhy budou sdílet na vlastních sociálních sítích Facebook a 

Instagram a potenciální zákazníci se tedy v případě zájmu o konkrétní službu budou moci 

ozvat na přímo jim. Výhodou je, že publikum marketingových příspěvků je pro poradce 

známé a stejně tak převážně on nebo ona zná je. Nachystaný příspěvek bude vždy den 
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před celofiremním sdílením poslán do e-mailové schránky poradců i s textem k reklamě. 

Jako pomoc s technickou stránkou a pro úspěšnou realizaci těchto příspěvků bude 

k dispozici asistentka, která bude mít sdílení kampaní na starost úplně stejně jako přes 

firemní profily společnosti OMAP. 

4.3.2.2 Event marketing – JobChallenge a nábor nových spolupracovníků 

 Může se prvním dojmem zdát, že event marketing v době jako je ta dnešní 

pandemická a s nejistotou, která se váže k pořádáním událostí, není zcela dobrým 

nápadem. Opak může být pravdou. Spousta konferencí, událostí, ale i koncertů nebo 

představení se přesunula do online prostoru a lidé, kteří projevují zájem o tyto akce, se 

chtějí účastnit i v těchto neosobních ztížených podmínkách. Kvůli restrikcím a 

nejasnostem celé situace mají více volného času se těchto událostí opravdu účastnit. 

 
 Návrh spočívá v účasti společnosti OMAP na veletrhu JobChallenge, na jehož 

pořádání se podílí i VUT v Brně. Veletrh je určen pro studenty a absolventy vysokých 

škol a má již dlouholetou tradici. Dlouhé roky probíhal na brněnském výstavišti 

standardní prezenční formou spojenou s návštěvou hostů. Poslední ročník 2020 probíhal 

v podobě online konference, kde jednotliví vystavovatelé měli svoje místo na webové 

stránce a podobně jako na výstavišti se mohli účastníci zastavit a přímo komunikovat 

s vystavovateli, tedy s prezentujícími firmami, které ukazují svoji společnost jako 

takovou a současně nabízející konkrétní pracovní pozice a možnosti uplatnění v daném 

oboru. Veletrh pracovních příležitostí by měl podle všech dostupných informací probíhat 

na podzim 2021, ale je nejasné, zdali bude v offline prostředí nebo online jako tomu bylo 

loni v podobě výše popsané. Pro účely naší práce budeme vycházet z předpokladu, že se 

událost uskuteční znovu distančním formou. Budeme vycházet ze statistických čísel 

Obr.  20:  Logo JobChallenge 
Zdroj: (JobChallenge, 2021) 
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z minulého roku a z doporučení z rozhovorů s manažerem firmy OMAP, který se z velké 

části své pracovní náplně zabývá náborem a řízením lidských zdrojů.  

V loňském roce, tedy na 14. ročníku JobChallange se dle závěrečné zprávy 

registrovalo přes 2 500 účastníků, kde reálně se nakonec zúčastnilo dle odhadu cca 1500 

lidí. Účastníci si mohli zvolit 5 směrů, o které se pracovně zajímají a dle zaměření naší 

firmy můžeme zmínit tyto výsledky: o ekonomiku a podnikové finance mělo zájem 21 % 

respondentů, o obchod 20 % a o bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby 12 %, 

počet velmi relevantních zájemců hledající v tomto sektoru práci se loni tedy pohyboval 

okolo 200. Z toho vzorku návštěvníků můžeme konstatovat, že kdyby se u online stánku 

naší společnosti „zastavilo“ dle konzultovaného odhadu 60 % všech těchto relevantních 

zájemců – potenciálních spolupracovníků, tak minimálně 1/4 z nich, by si s manažerem, 

který by společnost na veletrhu zastupoval, domluvila pohovor. Tedy cca 30 pohovorů. 

Následně z těchto pohovorů, dle toho, jak by se uchazeči líbila náplň a styl práce, samotná 

firma OMAP a její kultura nebo hodnoty a také dle toho, jak by se manažerovi daný 

uchazeč líbil a jak by se na tuto práci hodil by bylo vybráno a byla by navázána spolupráce 

s cca 4 lidmi. V případě následného nástupu nováčků je návratnost této investice delší 

s ohledem na zkušenosti, vědomosti a také, než vůbec projde vzdělávacím systémem a 

stane se samostatně působící jednotkou přinášející společnosti pravidelné provizní 

výnosy. Odhadovaný čas je cca 5-6 měsíců od počátku spolupráce. Následně budeme brát 

v potaz přírůstek pro společnost historicky průměrné provizní body ponížené na polovinu, 

dle toho, že ze začátku nebudou schopni poradci takových výkonů jako jejich zkušení 

kolegové.  
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Odhadované náklady spojené s účastí OMAP na veletrhu JobChallenge a 

následný onboarding nových zaměstnanců jsou v konkrétním pojetí zmíněné v tabulce 

níže. 

Registrace jako (účastník) partner veletrhu 15 000 Kč 

Příprava online stánku 10 000 Kč 

Personální náklady na pracovníka – stánku (16 h)   8 000 Kč 

Personální náklady na pracovníka – pohovory (30 h) 15 000 Kč 

Náklady na zaučení a školení 4 nových poradců – 
společné workshopy (300 h) 

60 000 Kč 

Celkové náklady na veletrh a zaučení poradců  108 000 Kč 

Od dubna 2022 nárůst díky novým poradcům.  1,8 bodů/měsíčně  
    * 4 poradci 
    * 9 měsíců 
= 64,8 bodů 
    * 5 000 Kč (provize OMAP) 
= 324 000 Kč 

Tabulka 12: Kalkulace nákladů a přínosů – JobChallenge 
Zdroj: Vlastní zpracování

Graf. 29: Zájem registrovaných o oboru – JobChallenge 
Zdroj: (Závěrečná zpráva JobChallenge, 2011) 
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Tabulka 13: Souhrnné hodnocení návrhů, Zdroj: V
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4.5 Časové hledisko plánu 

Časový harmonogram jednotlivých návrhů můžeme vidět v tabulce níže. Při tvorbě 

konkrétního plánu jsem vycházel z výsledků analytické části, z doporučení zástupce 

společnosti a současně z konkrétních sezónních vlivů – mráz, novoroční předsevzetí, 

podzimní silný vítr, úrazy v létě. Dále se objevují příspěvky, které nejsou prodejního nebo 

produktového charakteru, ale vážou se ke konkrétnímu svátku, nebo jiné události 

významné události. Jako příklad uvádím, předvánoční a vánoční čas nebo Velikonoce. 

Časový harmonogram je stanovený dle cílů práce na druhé pololetí 2021 a rok 2020 

rozdělný na pololetí. 

 

Tabulka 14: Časové hledisko plánu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6 Analýza rizik spojených s realizací návrhů 

Zmíněné návrhy a úpravy marketingového a komunikačního plánu s sebou nesou 

řadu rizik. V této kapitole budou tato rizika identifikována, ohodnocena a následně budou 

představena opatření, které povedou k eliminaci jejich vzniku nebo k snížení jejich 

následků. 

4.6.1 Identifikace rizik 

Obecná rizika 

Jedním se základních faktorů, který může ovlivnit implementaci konkrétních 

návrhů je neakceptace změn a návrhů u vlastníků a výkonných orgánů firmy. 

Zkrátka, pokud by zástupce pro marketing přišel za rozhodující osobou ve firmě, tak může 

být odmítnut a konkrétní návrh se vůbec nebude realizovat. Pokud se již návrhy realizovat 

budou, je důležité se pohybovat po cestě, která byla naplánovaná. Pokud se zpětnou 

kontrolou zjistí nedostatky v souvislosti s jednotlivými návrhy a jejich dílčími částmi je 

samozřejmé, že zodpovědná osoba musí změnit směr tak, aby vedla k naplnění cílů. 

Primární riziko odchýlení od plánu a strategie vnímáme tak, že společnost nebude 

kroky realizovat pravidelně nebo vůbec.  

Školení zaměstnanců 

Ačkoli návrh je konstruovaný tak, že spolupracovníci si budou školení hradit sami 

v souvislosti s tříštěním a rozpočtením významné výše nákladů na jednotlivé poradce, 

asistenty, nováčky, tak se může stát, že ani tak to nebudou považovat školení za důležitá 

a nebudou se pravidelně zapojovat nebo si zde budou plánovat jiný program. 

Komunikační kampaně 

Plán je rámec zamýšlených aktivit, které chceme uskutečňovat v budoucnosti 

k dosažení cílů. Samotný dobrý plán nezaručuje úplnou realizovatelnost daných návrhů, 

Proto se může stát, že příspěvky nebudou sledovány a do společnosti nebude přicházet 

takové množství poptávek. Tím pádem rentabilita vynaložených nákladů na kampaň bude 

řádově nižší, než se předpokládalo. Druhým rizikem, který vstupuje do našeho návrhu 

komunikační kampaně, a který je hodnocen jako významný je ztráta odpovědné osoby 

za celý tento projekt, což může ovlivnit celou koordinaci procesů a celý návrh samotný. 
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Posledním zmíněným rizikem tohoto návrhu je, že poradci nebudou sdílet firmou 

připravené příspěvky a společnost tak nebude moci zpětně vyhodnocovat i analytiky 

související s dosahem poradců. Tím však ztrácí významný marketingový kanál 

ke zvýšení vlastní produkce a tím i produkce společnosti. 

Event marketing – JobChallenge 

Tento návrh kromě týmové přípravy stojí na člověku, který na stánku bude 

společnost zastupovat a účastnící si tedy budou OMAP spojovat na první dojem právě 

s ním. Je to významná role pro zkušeného manažera, nicméně, může se stát, že se 

z některého blíže nespecifikovaného důvodu nebude moci zúčastnit. Druhým rizikem, 

který se váže již na následky veletrhu jsou noví zaměstnanci, potažmo spolupracovníci-

obchodníci. Jak jsem ale vícekrát zmiňoval, tak fluktuace v oboru je vysoká, a proto se 

může stát, že nováček odejde a investovaná energie, čas i peníze nebudou zhodnoceny. 

4.6.2 Ohodnocení rizik  

Kvantitativní ohodnocení pravděpodobnosti vzniku jednotlivých zmíněných rizik 

a vážnosti jejich dopadů jsou zmíněná v tabulce níže. Rozhodující hodnotu rizika 

představuje součin těchto dvou hodnot. 

Pravděpodobnost:  

0-1 minimální́ pravděpodobnost,  

1-2 muže se stát, ale nepředpokládá se,  

2-3 hrozí́ tato moznost,  

3-4 velmi vysoká pravděpodobnost,  

4-5 hraničí s jistotou.  

Dopad: 

stupnice 0-5 (0 nejnižší závažnost dopadu rizika, 5 nejvyšší závažnost dopadu rizika)  

Hodnota rizika:  

 <3 - běžná, 3-6 - závažná, >6 - kritická́  
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Č. Riziko Pravděp. Dopad 
Hodnota 

rizika 

Obecná rizika 
R1 Neakceptace změn u vedení 2,5 4 10 

R2 Odchýlení se od strategie a plánu 2,5 3 7,5 

Školení a vzdělávání zaměstnanců 
R3 Spolupracovníci nebudou chodit na školení 2 2,5 5 

Komunikační kampaně 

R4 
Komunikační kanály nebudou mít finanční 

návratnost a výsledky dle předpokladů 1,5 3,5 5,25 

R5 Ztráta zodpovědné osoby za projekt 2,5 3,5 8,75 

R6 Poradci nebudou sdílet firemní příspěvky 3 2,5 7,5 

Event Marketing – JobChallenge 

R7 
Zodpovědná osoba za účast na výstavě se nebude 

moci zúčastnit 2 3 6 

R8 
Fluktuace zaměstnanců – odchod nováčků 
v průběhu zaškolení 

3 2,5 7,5 

Tabulka 15: Ohodnocení rizik 
Zdroj: Vlastní zpracování 

OHODNOCENÍ RIZIK 

 

Graf. 30 Ohodnocení rizik 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6.3 Návrhy na eliminaci 

Č. Riziko Protiopatření 
Nová 

Pravděp. 
Nový 
dopad 

Nová 
hodnota 
rizika 

Obecná rizika 

1 
Neakceptace změn u 

vedení 

Předběžná konzultace 
návrhu s vedením 
společnost a úprava 

1,5 3 4,5 

2 

Odchýlení se od 

celkové strategie a 

plánu 

Průběžná kontrola a 
analýza. Následná úprava 
cílení a celkově kampaní. 

1,75 1,5 2,625 

Školení a vzdělávání zaměstnanců 

3 

Spolupracovníci 

nebudou chodit na 

školení 

Registrovaní účastníci do 
systému školení budou 
platit penále, pokud se 
nedostaví. 

1,25 2 2,5 

Komunikační kampaně 

4 

Komunikační kanály 

nebudou mít finanční 

návratnost a výsledky 

dle předpokladů 

Průběžná kontrola a 
analýza. Následná úprava 
cílení a celkově kampaní. 

1,5 2,5 3,75 

5 

Ztráta zodpovědné 

osoby za projekt 

Při implementaci kampaně 
rovnou určit druhou 
zodpovědnou osobu – 
spolukoordinátora 

2 1,25 2,5 

6 

Poradci nebudou 

sdílet firemní 

příspěvky 

Založit statistiku, kolik 
kdy, kdo sdílel příspěvků 
a kolik poptávek jim to 
vygenerovalo jako 
motivace pro poradce, 
kteří by se nezapojovali. 

1,5 1,75 2,625 

Event Marketing – JobChallenge 

7 

Zodpovědná osoba za 

účast na výstavě se 

nebude moci zúčastnit 

Předurčit vhodného 
zástupce pro tuto roli. 

2 2,5 

 

5 

8 

Fluktuace 

zaměstnanců – 

odchod nováčků 

v průběhu zaškolení 

Pohovory vést jako 
vícekolové pro vybrání 
nejlepších budoucích 
kolegů a jako předejití 
vzniku nákladů na školení, 
které by při odchodu 
přišly vniveč.  

1,5 1,75 2,625 

Tabulka 16: Návrhy na eliminaci rizik 
Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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OHODNOCENÍ RIZIK PO ELIMINACI 

4.7 Ekonomické zhodnocení návrhů 

4.7.1 Vyčíslitelné přínosy navrhovaných řešení 

Graf. 31: Hodnoty rizika po aplikaci návrhů na jejich eliminaci 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2018 2019 2020 2021 2022
Přírůstek návrhů 7,3 85,6
Meziroční růst 10% 20% 25% 20%
Plán bodů 721,2 790,1 946,5 1175,7 1333,4
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Graf. 32 Plán produkce (obratu) a růst 
Zdroj: Vlastní zpracování (dle interních dat společnosti) 
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Na grafu můžeme vidět červenou barvou zvýrazněno, jakou mírou se návrhy 

budou podílet na celkové plánované provizní produkci firmy. Konkrétně se jedná o 

přírůstky, které přinese online komunikace a jejich následné poptávky z nich. Další 

měřitelnou hodnotou je cílený nábor nováčků. Dle nastaveného plánu by do konce roku 

2021 měli přibýt do firmy 2 noví spolupracovníci a následně do konce roku následujícího 

4 další. Propočet přírůstku produkce s nimi počítá, ale až od určitého data, řádově po 15 

týdnech od navázání spolupráce a počítáme s podprůměrnou produkci oproti zkušeným 

kolegům. Celkové náklady na návrhy z hlediska firmy jsou ve výši 210 797 Kč, jedná se 

o skupinu návrhu 2 a 3, kde se společnost OMAP přímo podílí na financování těchto 

aktivit. V návrhové skupině 1 si poradci platí školení sami nebo jen zdarma od dodavatelů 

finančních produktů.  

4.7.2 Nevyčíslitelné přínosy navrhovaných řešení 

Více jak vysokých finanční přírůstků naše návrhy nastavují základ pro růst značky 

a zvýšení kvality poradenské činnosti. Konkrétně prohloubí znalosti z portfolia produktů, 

které jsou firmou nabízeny, zvýší profesionalitu a produktivitu práce obchodníků, což 

druhotně bude mít pozitivní vliv na provizní přírůstky jednotlivých obchodníků i 

poradenské firmě samotné. Důležitým faktorem je cílená zvýšená pravidelná aktivita 

skrze komunikační kanály, a to převážně v online prostředí, která přinese větší nárůst 

aktivních sledovatelů a fanoušků, zvýší důvěryhodnost v danou společnost a současně 

rozšíří povědomí o své značce a zvýší svůj vliv na trhu finančního poradenství, jednak u 

firmy jako takové, ale také u poradců na osobních stránkách jejich sociálních sítí, stejně 

tak jako provizní obraty poradců. 

4.8 Limity práce 

Provizní výpisy byly realizované na společnost OM a partneři, s. r. o. před 

transformací na společnost OMAP Finanční skupina, a. s. V době realizace práce byly 

zveřejněny poslední veřejné listiny této firmy z roku 2018, tedy rozvaha a výkazy zisku 

a ztrát a pro aktuální zhodnocení finanční analýzy nebyly dostatečné. Využito tedy bylo 

provizních výpisů, které jsou vyobrazeny v analytické části práce v poměrovém tvaru, a 

to z důvodu, že firma nechce sdělovat mimo společnost svoje konkrétní výsledky a 

podobná data (body). Byl jsem nucen je primárně poměrově poupravit a pracovat s nimi 
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tak, aby diplomová práce korespondovala s požadavky, resp. omezeními od zkoumané 

společnosti a současně, aby při použití legendy šlo návrhy reálně na firemní půdě použít. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci byl za pomocí vybraných analýz zkoumán současný stav 

společnosti z pohledu marketingové komunikace a marketingové plánování samotného. 

Na základě tohoto zkoumání byly navrhnuty kroky, které vedly ke zvýšení úrovně 

stávající situace, nastavení marketingového plánu, a tedy k naplnění cílů práce. 

V první části byl vymezen problém a cíle práce. Následně metody a postupy 

zpracování, na které navazovalo teoretické vyjasnění pojmů, které jsou spjaté 

s problematikou diplomové práce. V této části jsem vysvětlil a vymezil za pomoci 

odborné literatury obor finančního poradenství a problematiku, kterou se zabývá. Poté 

pojmy, které se vážou k marketingu jako takovému, konkrétním marketingovým 

analýzám nebo k marketingovému řízení firmy. V závěru teoretického bloku vysvětluji 

marketingový výzkum a důležité informace, které se vážou k přípravě a realizaci 

dotazníkového šetření. Jako poslední část popisuji SWOT analýzu, která určuje a 

vyzdvihuje nejdůležitější a nejpodstatnější faktory, které působí na daný podnik. 

Jedním z cílů práce bylo vypracování analýz, které současně slouží jako podklad pro 

vypracování návrhů marketingového plánu orientovaného na komunikaci. Konkrétně 

bylo analyzováno vnější prostředí metodou SLEPT, oborové prostředí dotazníkovým 

šetřením preference zákazníků a Porterovou analýzou konkurenčních sil. Interní prostředí 

firmy rozebírá analýza STP, analýza rozšířeného marketingového a komunikačního mixu 

podniku. Celou analytickou část shrnuje analýza SWOT, které určuje a zdůrazňuje 

nejvýznamnější analyzované aspekty trhu i podniku. 

V úvodu návrhové části jsou zvolené cíle a strategie, jakým způsobem povede plán 

k jejich dosažení. Návrhy změn marketingového mixu jsou rozděleny na konkrétně 

ovlivněné podkapitoly. Pravidelné školení spolupracovníků se dotýká částí: produkt, lidé, 

procesy a následné příspěvkové kampaně daných položek komunikačního mixu. Nábor 

spolupracovníků bude podpořen event marketingem. Následně byly souhrnně tyto návrhy 

vyhodnoceny a byl určen časový plán jednotlivých změň. Posouzeny také byla rizika, 

které se pojí s realizací návrhů a byla navrhnuta protiopatření ke snížení hodnot těchto 

rizik. Ekonomické zhodnocení návrhů vymezilo vyčíslitelné a nevyčíslitelné přínosy 

návrhů a v poslední částí před samotným závěrem jsou zmíněny limity práce. 
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1.

Označte jen jednu elipsu.

Muž

Žena

2.

Preference klientů společnosti OMAP Finanční
skupina, a. s.
Milí a vážení respondenti,

prosím Vás o vyplnění krátkého, ale velmi důležitého dotazníku, který je součástí diplomové práce na 
téma Marketingový plán Anančně-analytické společnosti. Diplomová práce je psaná na Fakultě 
podnikatelské, VUT v Brně.

Protože Vám chceme být blíže a nasloucháme Vašim potřebám, pojďme si společnými silami upřesnit a
zjistit preference a požadavky stávajících i potenciálních klientů v souvislosti se službami 
poskytovaných Anančním poradcem.

Limit dotazníku - nevyplňujte pokud nemáte zkušenosti s Anančním poradenstvím.

DOTAZNÍK JE ANONYMNÍ. 

DOBA VYPLNĚNÍ je cca 4 minuty.

Mockrát Vám děkuji.

Jakub Kratochvíla
*Povinné pole

Jaké je Vaše pohlaví? *

Kolik je Vám let? *
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3.

Označte jen jednu elipsu.

Student

Pracující student

Zaměstnání

OSVČ

Mateřská dovolená

Nezaměstnaný

4.

Označte jen jednu elipsu.

0-10 000 Kč

10 001-20 000 Kč

20 001-30 000 Kč

30 001-40 000 Kč

40 001-60 000 Kč

60 001 Kč a více

5.

Označte jen jednu elipsu.

Základní

Středoškolské

Vysokoškolské

Jaké je Vaše povolání? *

Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem? *

Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? *
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6.

Označte jen jednu elipsu.

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Hlavní město Praha

Kraj Vysočina

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Jihočeský kraj

Středočeský kraj

7.

Označte jen jednu elipsu.

Z doslechu nebo doporučení

Z reklamy ve městě

Z reklamy na internetu

Sociální sítě

Oslovil mě poradce

Jinak

Do teď jsem neznal → www.omap.cz

Z jakého jste kraje? *

Odkud jste se o společnosti OMAP dozvěděli? *
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Moje
dosavadní
zkušenosti s
"nančním
poradenstvím.

Finančně-poradenský obor se v čase dynamicky mění - a to k lepšímu. Je to způsobeno větším 
zájmem klientů o kvalitu poskytovaných služeb a současně i díky vlivu aktuální pandemie lidé 
přehodnocují své Ananční rozhodování. Druhým pilířem zvyšování kvality trhu jsou také 
náročnější sektorové certiAkace od ČNB.

8.

Označte jen jednu elipsu.

1

2

3

4

5

Nemám zkušenost

9.

Moje dosavadní zkušenosti s "nančními poradci bych ohodnotil/a (jako ve škole 1-5): *

První, na co si vzpomenu, (zkušenost, historka, aj.) když se řekne "nanční poradenství je
(nepovinná položka):
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10.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

OMAP Finanční skupina, a. s.

Broker Trust, a. s.

OVB AllAnanz, a. s.

SMS Anance, a. s.

ZFP akademie, a. s.

Partners Financial Services, a.s.

OK KLIENT, a. s.

SAB servis, s. r. o.

Poradce nebo pobočka konkrétní banky, pojišťovny nebo jiné Ananční instituce

11.

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

měl znalosti ekonomie

měl oborové znalosti v rámci portfolia produktů, které nabízí

měl znalosti legislativy a práva ČR

měl znalosti z oblasti daní

se zajímal o globální ekonomiku, politiku a zahraniční vztahy

se zajímal o ekonomické a politické dění v tuzemsku

měl vysokoškolské vzdělání

měl dlouhodobou praxi v oboru

se mnou pracoval na dlouhodobé bázi

mi sjednal, co potřebuji a dále mě nekontaktoval

Setkání s
poradcem

Jaké jsou moje preference jako klienta při jednání s poradcem a s čím by mi měl nejvíce 
pomáhat?

Moje zkušenosti vychází z kontaktu s poradcem ze společnosti (možnost označit více
odpovědí): *

Je pro mě důležité, aby můj poradce... (možnost označit více odpovědí): *
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12.

Označte jen jednu elipsu.

Osobní

Online

13.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

Telefonicky

E-mailem

SMS

Messenger / whatApp / Viber aj.

14.

Označte jen jednu elipsu.

10-30 minut

30-60 minut

1-2 hodiny

2 hodiny a více

15.

Označte jen jednu elipsu.

Spíše přátelský až rodinný přístup

Spíše odtažitější, ale profesionální přístup

Preferuji setkání: *

S "nančním poradcem si běžně domlouvám schůzku: *

Jak dlouho by podle Vás v průměru měla probíhat schůzka s poradcem? *

Při jednání s poradcem je mi příjemnější: *
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16.

Označte jen jednu elipsu.

V drahém a dobře padnoucím značkovém obleku

V běžném, ale formálním oblečení

V neformálním oblečení

17.

Označte jen jednu elipsu.

Nový luxusní reprezentativní automobil

Běžný, klidně i starší bazarový vůz

18.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

Jednou ročně

Dvakrát ročně

Častěji

Pouze při sjednání daného produktu

Preferuji, aby můj poradce chodil na setkání: *

Bude mi sympatičtější, když můj poradce bude mít: *

Jak často byste se se svým poradcem měli stýkat? *
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19.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Bankovní účet + debetní karta

Kontokorent

Kreditní karta

Povinné ručení

Pojištění - domácnosti/nemovitosti

Pojištění - životní/úrazové

Pojištění - odpovědnosti

Hypotéku nebo jiné úvěry

Doplňkové penzijní spoření

Investiční a spořící produkty

Finanční plán

Které z těchto "nančních produktů využíváte? (možnost označit více odpovědí) *
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20.

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

Reklama, online prostor a sociální sítě
A zase ty sítě... odtud jste se sem proklikl/a, že ano?

21.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Jak moc je pro mě důležité konzultovat výběr a nastavení těchto "nančních produktů s
poradcem. 1 - nejméně důležité, 5 - nejvíce důležité *

1 2 3 4 5

Bankovní účet + debetní karta

Kontokorent

Kreditní karta

Povinné ručení

Pojištění - domácnosti/nemovitosti

Pojištění - životní/úrazové

Pojištění - odpovědnosti

Hypotéka nebo jiné úvěry

Doplňkové penzijní spoření

Investiční a spořící produkty

Finanční plán

Bankovní účet + debetní karta

Kontokorent

Kreditní karta

Povinné ručení

Pojištění - domácnosti/nemovitosti

Pojištění - životní/úrazové

Pojištění - odpovědnosti

Hypotéka nebo jiné úvěry

Doplňkové penzijní spoření

Investiční a spořící produkty

Finanční plán

Na základě reklamy jsem si někdy sjednal "nanční produkt: *
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22.

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

TikTok

Clubhouse

Jiná/nepoužívám

23.

Označte jen jednu elipsu.

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

TikTok

Clubhouse

Jiná/nepoužívám

Které z těchto sociálních sítí pravidelně používáte? (možnost označit více odpovědí) *

...a úplně nejčastěji poslední dobou využívám: *
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24.

Označte jen jednu elipsu.

0-30 minut

30-60 minut

1-2 hodiny

2-4 hodiny

Více než 4 hodiny

25.

Označte jen jednu elipsu.

Ráno

Dopoledne

Odpoledne

Večer

V noci

26.

Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.

Kolik času denně v průměru strávíte na sociálních sítích? *

...a nejčastěji jsem aktivní na sociálních sítích: *

Prostor k Vašemu vzkazu nebo podnětu (nepovinná položka):

 Formuláře


