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1 ÚVOD 

Nezbytnou součástí úspěšného hospodaření s finančními prostředky je orientace 

v nabídce bankovních institucí. Není snadné si vytvořit ucelené a přehledné postupy, jak 

k finančním službám přistupovat. Avšak získat možnost se zapojit do bankovní problematiky 

v mladistvém věku není k zahození, nýbrž výhodou. Skutečností, že banky využívají 

nejmodernější technologie komunikace prostřednictvím internetu se svými klienty, může být 

pro mladého studenta atraktivnější pro začátek operování se svými financemi. 

Strategie banky získat novou klientelu z řad studentů, se v mnoha případech vyplácí i  pro 

dlouhodobou spolupráci banky a studenta. Příkladem jsou studentské účty, které banky 

automaticky mění na běžné účty, kdy se student s přibývajícím věkem ocitne jako běžný 

klient bez studentských možností.  

Bankovní prostředí se v současné době mění ve smyslu nových bankovních produktů, 

stoupá počet nových bank a zároveň je i s tím spojena zvyšující se konkurence. Pro běžného 

studenta SŠ nebo VŠ může být odstrašující, že úspěchem pro nalezení výhodné bankovní 

služby u dané banky, je potřeba vynaložit úsilí na vyhledávání informací, které přinese 

bezpečné uložení peněz u bankovní instituce na trhu. Proto raději studenti přenechají 

nelehkou roli výběru banky a služeb svým rodičům. 

Motivace pro vypracování bakalářské práce, která bude analyzovat studentské chování 

a rozhodování, se váže na dlouholetou zkušenost autorky práce v pozici brigádního 

zaměstnance banky a studentky zároveň. Cílem práce je analyzovat chování studentů 

středních škol a studentů vysokých škol na trhu bankovních služeb. Práce bude zacílená 

na zjištění nákupního chování studentů a s ním spojeným kupním rozhodovacím procesem. 

Celý kupní rozhodovací proces je spojen s reakcemi a potřebami studentů na bankovním trhu, 

který pomůže nadefinovat chování studentů na SŠ nebo na VŠ.  

Poznatky z výsledků práce pomohou k vypracování závěrečných návrhů a doporučení 

souvisejících s vedením studentských kont a jiných služeb, které studenti uvítají. K naplnění 

cíle práce bude proveden marketingový výzkum pomocí elektronického dotazování na 

sociální síti Facebook. Osloveni budou respondenti středních a vysokých škol, kteří studují 

v Ostravě. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ 

2.1 Definování zákazníka 

Zákazníci jsou velmi složité individuality, osobnosti, které podléhají různým 

psychologickým a společenským potřebám. Zákazník se musí stát středem zájmů organizační 

kultury firmy, a to v každém oddělení, na všech pozicích, všech zaměstnanců, kde bez rozdílů 

musí nahlížet na jakékoliv jednání a kontakt se zákazníkem jako na součást vzájemného 

vztahu se zákazníkem, nikoliv jako na obchodní transakci. Zákazník je spolutvůrce úspěchu 

prodejce, jelikož je tím článkem, který poskytovateli platí za vykonané služby či výrobky.[10] 

V životě člověk sehrává roli spotřebitele a zákazníka. Zákazník je ten, který zboží 

objednává, nakupuje a platí. Pod pojmem spotřebitel spadá vše, co probíhá v procesu 

spotřeby, ale i v případě nenákupního rozhodnutí. Potřeby spotřebitelů různých segmentů se 

velmi liší. Proto důkladné a hloubkové prostudování potřeb spotřebitelů pomůže pochopit 

spotřební chování zákazníka.[13, 3] 

 „Termín nákupní chování je definován jako chování, kterým se spotřebitelé projevují při 

hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky a službami, od nichž 

očekávají uspokojení svých potřeb.“, jak tvrdí Schiffman [10, s. 14]. Zaměřuje se na 

rozhodování jedinců při vynakládání vlastních zdrojů, do kterých patří čas, peníze nebo úsilí 

na položky související se spotřebou. Otázky jsou směřovány na co, proč, kdy, kde a jak často 

položky nakupují či využívají, jaké je hodnocení po nákupu nebo rozhodnutí o budoucím 

nákupu. Nejdůležitější uvědomění se zaobírá myšlenkou, že spotřebitelé jsou lidé, kteří 

uspokojují potřebu pravidelného nákupu potravin, oblečení, vzdělání, dopravy, zařízení, 

luxusního zboží, služeb a dokonce i nápadů. [10] 

Spotřebitel hraje nezastupitelnou roli v oblasti zdravé ekonomiky. Ovlivňuje poptávku po 

základních surovinách, bankovnictví, dopravě, které následně ovlivňují zaměstnanost a 

rozvinutí zdrojů. Rozeznávají se dva typy spotřebitelských subjektů.  První typ je osobní 

spotřebitel, který nakupuje zboží a služby pro svou potřebu a potřebu domácností. Druhým 

typem je organizační spotřebitel, což jsou ziskové a neziskové organizace, vládní úřady, 

instituce, které všechny nakupují pro svou činnost. [10] 
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2.2 Modely spotřebního chování 

2.2.1 Základní modely 

V marketingové literatuře se střetávají základní směry neboli modely, jež se snaží 

vysvětlit spotřební chování. Patří zde racionální modely, psychologické modely, sociologické 

modely a modely podnět a odezva až po komplexní modely.[6] 

Racionální modely jsou založené na základě ekonomické racionality. Jak říká Koudelka 

[6, s. 8], „Spotřebitel je chápán především jako racionálně uvažující bytost, jednající na 

základě ekonomické výhodnosti.“. Sledují se vazby mezi příjmem, cenami, rozpočtovými 

omezeními nebo marginálními užitky. Tyto modely pracují s předpoklady plné 

informovanosti ve všech parametrech všech variant, kdy spotřebitel si dokáže vytvořit 

algoritmus rozhodnutí. Spotřební chování je výsledkem racionálních úvah spotřebitele. 

Psychologické modely zdůrazňují vliv psychických procesů ve spotřebiteli. Zejména se 

zdůrazňují psychické procesy vnímání, učení a formování postojů. Na základě 

psychologického přístupu na spotřební chování se rozlišuje behaviorální přístup 

a psychoanalytické modely. Sociologické modely sledují, jak lidé spotřebně jednají v různých 

sociálních prostředích.  Spotřební chování se vysvětluje ve vazbě na to, do jakých sociálních 

skupin spotřebitel patří i nepatří, jakou roli v nich zastává, jak je ostatními členy posuzován 

a jak se vyrovnává s požadavky a tlaky okolí. V modelu silně působí sociální normy, obzvlášť 

móda je zřetelným příkladem.[6] 

2.2.2 Komplexní modely 

Informace o spotřebním chování se získávají z mnoha oborů. Mezi nejpoužívanější patří 

psychologie, sociologie, kulturní antropologie a ekonomie. Snahou zachytit komplexní přístup 

ke spotřebitelskému chování se vychází z modelů spotřebního chování.  Jedním z modelů je 

model podnětu a reakce neboli model černé skříňky. [13] 

Model je založen na vztahu: podnět – černá skříňka – reakce.[6] Na začátku procesu je 

podnět vnější i vnitřní. U vnějších (exogenních) faktorů je možno zkoumat, kvantifikovat, 

ovlivňovat i vytvářet. Zejména z pohledu spotřebního chování jde o vlivy sociální a sociálně – 

kulturní. Životní styl a hodnoty jsou vlivy individuální, které stejně tak jako psychologické 

vlivy motivace, vnímání, učení řadíme do vnitřních faktorů. Černá skříňka se nedá zkoumat 

ani kvantifikovat, jelikož se jedná o mentální proces zákazníka.[13] Model kupního 

rozhodovacího procesu je uveden a blíže popsán v kapitole 2.3. 
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2.3 Kupní rozhodovací proces 

Při stejné nabídce zboží nebo služeb lidé reagují rozdílným způsobem. Jedinec, jako 

zákazník či spotřebitel se před uskutečněním svého nákupu rozhoduje podle preferencí a 

uvážení, stanovuje si cíle nákupu. Cíle se mohou projevovat jako krátkodobé nebo 

dlouhodobé, kdy mezi podnětem a reakcí je delší časová mezera. Hovoří se buď o touze, která 

je nejméně konkrétní. Konkrétnější je přání a snažení, kde cíl je přesně určen a dosahuje se 

značným úsilím. Vše se postupně promítá do nákupního chování na daném místě a čase. [6] 

2.3.1 Rozpoznání problému 

Rozpoznání problému je spojeno s okamžikem uvědomění si jedince mezi rozdílem 

skutečného a požadovaného stavu. Je možné v souvislosti s motivy tento rozpor spotřebiteli 

pomoci odhalit, když se zapojí správný podnět. Ovšem se musí znát situace, za kterých se 

motivy objevují. Jedná se o dvě hladiny, jako je vznik problému díky nepříznivé změně 

současného stavu nebo vznik problému díky zvýšení úrovně požadovaného stavu. Při 

nepříznivé změně současného stavu problém nastává poškozením určitého zařízení, 

vyčerpáním zásob a zhoršením kvality. Problémy spojené se změnou aktuálního stavu 

nemusí být jen na straně výrobků, mohou rovněž vyplynout ze změny predispozice 

spotřebitele. Mezi očekávaným a skutečným stavem pronikne i změna finanční situace 

spotřebitele i změna v orientaci marketingových nástrojů. [6] 

Druhou možností, která vede k vnímání určitého problému, je změna požadovaného 

stavu. Spotřebitel, zde má dostatek zásob, ale objeví se určitá informace, novinka na trhu, 

která ovlivní představy a potřebu spotřebitele. Opět nemusí být spojen jen s nabídkou služeb a 

výrobků. Jejich uvědomění může spočívat v rámci změny podmínek.[6] 

2.3.2 Hledání informací 

Shromažďovat informace začíná spotřebitel poté, co zjistil, zaregistroval a rozpoznal 

neuspokojivý stav. Proces hledání informací, který je zapotřebí pro nákupní rozhodnutí, může 

probíhat s různou intenzitou důkladností, časem i způsoby. Všeobecně se uvádí vnitřní a 

vnější vyhledávání informací. Z praktického hlediska se vnitřní a vnější hledání prolíná. 

Podle síly motivace spotřebitele následuje soustředěné získávání informací z různých zdrojů. 

Využívá se pro informování ze zdroje referenčního okolí, neutrálního zdroje a zdroje 

vnějšího hledání v okruhu marketingového mixu. Zdroje referenčního okolí jsou 

především příbuzní, známí a spolupracovníci. Z hlediska dopadu na spotřební rozhodování 
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jsou nejcennějším zdrojem informací, protože spotřebitel k nim má obrovskou důvěru. Proto 

tyto zdroje snižují všechny druhy vnímaného rizika.[6] 

Neutrální zdroje jsou informace o kvalitě nabídky obsažené v nezávislých zdrojích. Patří 

zde zprávy, informace vládních institucí, spotřebitelských sdružení, nezávislých časopisů, 

příloh a rubrik časopisů a novin zabývajících se testováním spotřebního zboží. Pro 

spotřebitele jsou neutrální zdroje objektivnější, ale důraz by měl být kladen na pozornost 

aktuálnosti dat. Neutrální zdroje snižují rizika funkční, finanční a fyzické. Zdroje vnějšího 

hledání v okruhu marketingového mixu zahrnují osobní a neosobní vnější zdroje. Do 

osobních se řadí zdroje od prodejce, prodavače a pracovníků služeb. Mezi neosobní se 

zahrnují reklamní informace, inzeráty, prospekty, spotřební časopisy, obaly nebo stránky 

prodejců na internetu. [6] 

Z marketingového hlediska je podstatné, že spotřebitelé hledají své informace různými 

způsoby, jak rozsahem získaných informací, tak i úsilím na získání informací. Na rozsah, 

v jakém spotřebitelé vyhledávají informace, působí předchozí zkušenost, tržní prostředí, 

charakteristiky výrobku, situační proměnné, predispozice spotřebitele a vnímané riziko. 

Riziko spojené s nákupem určitého výrobku nebo služby je zřetelným faktorem ovlivňujícím 

hledání informací. Obvykle se rozeznávají druhy rizik – finanční, funkční, fyzické, sociální a 

psychické.[6] 

2.3.3 Hodnocení alternativ 

Při vlastním rozhodování o výběru konečné alternativy pro nákup, jde o výběr typu 

výrobku, hodnocení a rozhodování uvnitř výběrového souboru. Proces začíná na úrovni 

výrobkové kategorie až na úroveň možného řešení problému. Postupným hledáním informací 

se rozhodování soustředí na vymezený typový okruh. Vlastní rozhodování spotřebitele mezi 

výrobci a poskytovateli služeb na trhu závisí na tom, jaké alternativy budou reálně zvažovány. 

Jinak řečeno, jakou skladbu repertoáru značek na trhu může z hlediska rozhodování 

spotřebitel rozložit do několika skupin, souborů a okruhů.[6] 

Značky, výrobky, které se spotřebiteli vůbec nevybaví, přestože jsou na trhu nabízeny, 

patří do nevybaveného souboru. Oproti tomu vybavený soubor představuje výrobky, 

značky, na které si spotřebitelé spontánně vzpomenou. Uvažovaný soubor zahrnuje všechny 

možnosti, které spotřebitel aktivně při rozhodování zvažuje. Netečný soubor zahrnuje ty 

značky, o kterých spotřebitel ví, ale které přichází v úvahu až při nedostupnosti značek 



12 

 

uvažovaného souboru. Odmítaný soubor zahrnuje značky, o kterých spotřebitel ví, ale staví 

se k nim negativně. [6] 

2.3.4 Nákupní rozhodnutí 

Zhodnocením všech alternativ se utváří kupní záměr, který bezprostředně předchází 

vlastnímu nákupu nebo odmítnutí nákupu. Z procesu hodnocení alternativ vyplynula volba 

pro zakoupení služby nebo výrobku. Nákupní záměr není stejný pojem jako nákup, proto 

mnoho okolních faktorů může změnit postoj spotřebitele k nákupu. Celé nákupní jednání je 

ovlivněno vnímaným rizikem, sociálními vlivy, ale i situačními vlivy v nákupní fázi. 

Nejviditelnější dopad na kupní rozhodování je spojen s vlivy obchodního prostředí. Patří mezi 

ně sortiment, merchandising, atmosféra obchodu a personál.[6] 

K uzavření dosavadního průběhu kupního rozhodování je jedna z možností, kterou si 

spotřebitel zvolí jako nákup, odložení nákupu či odmítnutí nákupu. Situace odmítnutí 

nastává zejména tehdy, jestliže nákupní rozhodnutí nemá dostatečné základy pro uspokojení 

potřeby spotřebitele.[6] 

2.3.5 Ponákupní chování 

Poslední fáze je charakteristická vlastním užitím výrobku. Porovnává se očekávaný a 

skutečný efekt. Tendence uspokojení nebo neuspokojení se objevují hned při prvním kontaktu 

užívání výrobku. Proto je vhodné podchytit nespokojenost dříve, než spotřebitel bude 

zklamán. Firma nejčastěji podchycuje nespokojenost způsoby vyzkoušet si výrobek před 

zakoupením. Spokojenost se dá posílit faktory výrobku, odpovídající komunikací, kvalitními 

informacemi, kvalitním servisem a citlivým přístupem k nástrojům podpory prodeje.[6] 

2.4 Faktory ovlivňující chování spotřebitelů 

Pro rozhodování spotřebitele v nákupních situacích jsou významné dva faktory, které se 

pojí s okolním prostředím zákazníka – externí vlivy, a vlivy interní, jež jsou součástí 

zákazníka uvnitř. Mezi externí vlivy se začleňuje kultura, subkultura, demografie, sociální 

status, sociální skupiny a marketingové aktivity. Interní vlivy jsou motivace, osobnost, 

vnímání, učením, paměť, emoce a postoje. [5] 
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2.4.1 Interní faktory 

a) Potřeby a motivace  

Celý život se utváří a vyvíjí motivace člověka, stejně jako jeho osobnost. Všechny 

osobnostní charakteristiky člověka a jeho motivační struktura rozhoduje o nákupu určité 

služby a zboží. „Lidská motivace se skládá z jednotlivých dílčích motivů. Každý jednotlivý 

motiv je charakterizován intenzitou, jakou působí, směrem – cílem, ke kterému se vztahuje, a 

trváním, délkou času, po kterou ovlivňuje chování.“, jak tvrdí Vysekalová [13, s. 30]. 

Zdrojem motivace jsou potřeby a emoce člověka. Příkladem je Maslovowa hierarchie potřeb, 

kdy autor Maslow (1968) je i tvůrcem pojmu metapotřeby – vyšší potřeby z biologického 

hlediska. Hybnou silou motivace jsou návyky, které spoří energii potřebnou na myšlení a 

rozhodování. Dalšími zdroji motivace jsou také hodnoty, ideály a zájmy člověka.[13, 3] 

b) Osobnost  

Osobnost je vyznačována pro člověka významného, který je vzorem společenského, 

uměleckého nebo sportovního života. V psychologické terminologii je pod osobností každý 

člověk, který má svou jedinečnost. Typologické přístupy na osobnost jsou teorie rysů 

osobnosti, psychoanalytické teorie, teorie sociálního učení a fenomenologický přístup. 

Spotřební chování ovlivňuje individuální skladba osobnosti, jako jsou psychické procesy a 

duševní vlastnosti vytvářející charakter člověka. Pro pochopení spotřebního chování se 

pracuje s pojmy vnímání, pozornost, učení, paměť, zapomínání, potřeby a motivace.[13] 

c) Vnímání a pozornost 

Vnímání začíná tehdy, kdy se podnět člověkem zachytí a následně je mu vystaven. 

Podněty nejprve procházejí procesem smyslového vnímání, kdy následně nastává zpracování 

informací, jejich utřídění, zařazení – kognitivní vnímání. Vnímání se považuje za selektivní 

proces, kdy se vnímají a zpracovávají podněty podle oblíbenosti jedince. Do vnímání jsou 

zakomponovány vlivy sociálního prostředí a obzvlášť kultury.[13] 

Vnímání však ve větší míře ovlivňuje pozornost. Pozornost je taková schopnost, kdy při 

procesu zpracování informací se dává přednost jedné informaci před jinou. Může se i tato 

schopnost vyjádřit jako zaměřenost a soustředěnost na určitý objekt. Rozlišuje se pozornost 

bezděčná, kde se reaguje na podněty z okolí a pozornost záměrná, kdy se záměrně o něco 

jedinec zajímá. Je třeba se zmínit i o nepozornosti, protože den co den nastávají situace, kdy 

spotřebitel přejde bez povšimnutí předměty nebo dané situace. Poutavost předmětů různých 
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tvarů a barev je nápomocná pro získání si pozornosti bez většího úsilí spotřebitele. Z několika 

hledisek lze kvalitu pozornosti měřit. Patří mezi ně intenzita, oscilace, trvání, rozsah, 

přepojování a distribuce pozornosti. Jedním z důležitých marketingových cílů firem je získat 

si spotřebitelovo vnímání. [13, 2] 

d) Učení a paměť  

Dva pojmy v souvislosti se spotřebním chováním jsou paměť a zapomínání. Paměť 

pomáhá si informace zapamatovat, ukládat, uchovat a zpětně si vybavit, co v minulosti 

jedinec vnímal. Řešení problémů pomocí informací, které záměrně jsou získávány a 

uchovány, se nazývají kognitivní učení. Opakem je označováno sociální učení, které je 

založeno na pozorování ostatních lidí, kdy se informace zpracovávají a ukládají v paměti. 

Zkušenosti, které se uchovávají, jsou nápomocné při každodenním jednání a rozhodování. 

Zapomínání je v mnoha případech chápáno jako negativní jev, ale organismus by se neměl 

přetěžovat velkým množstvím informací, proto jeho obranná složka vyvolá proces vymazání 

nepotřebných údajů. Tvůrci marketingové komunikace by svá sdělení měli aktualizovat pro 

spotřebitele, aby nedocházelo k zapomínání na výrobek a službu. V podstatě všechny 

informace, které se jednou do dlouhodobé paměti dostaly, je možné vyvolat zpátky.[13, 3, 2] 

e) Postoje 

Člověk postoje vytváří pomocí poznávacích procesů. Postoje navazují na procesy učení, 

kdy jsou jejich výsledkem, ale i k nim mohou vést či podmiňovat je. O postojích se tvrdí, že 

mají směr, orientaci, jsou příznivé nebo nepříznivé. Vždy se váží k nějakému objektu. 

Objektem postojů mohou být lidé, události i abstraktivní objekty. V marketingové 

problematice vystupují postoje ke spotřebnímu zboží, k výrobkům, značkám, firmám, 

obchodům, ale také k aktivitám jako je cestování. Spotřebitel zastává celou řadu postojů, kdy 

se vytvářejí postojové sítě.[13] 

Rámcově se vystihuje několik hlavních funkcí postojů pro jedince, které se označují jako 

funkční přístup k postojům. Utilitářská funkce, která pomáhá spotřebiteli dosáhnout 

hledaného užitku, odměny. Sebeobranná funkce je v marketingu významná u výrobku nesoucí 

symbolický význam a jednak v souvislosti s fyzickým rizikem. Tyto postoje pomáhají 

spotřebitelům uchránit jejich „já“. Postoje vyjadřují ve spotřebním chování osobní hodnoty 

uznání a obdivu, které budou mít za následek kladného postoje k výrobku, službě. Zde se 

hovoří o funkci vyjadřující hodnotu. Postoje, které pomáhají při třídění podnětů a jejich 

následné interpretaci se vyznačují funkcí ocenění objektu.[6] 
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2.4.2 Externí faktory 

a) Kultura a subkultura 

V oblasti marketingu se sleduje, jak se kultura podílí na utváření prostředí podmiňující 

různé kupní rozhodovací procesy spotřebitelů. Samotný pojem kultura je velmi široce spojen 

s pestrým spektrem výkladů v teoretickém směru. Bártová [1, s. 19] říká: „Kultura je umělé 

životní prostředí vytvořené člověkem (řečeno jednoduše) – není lidského společenství bez 

kultury.“. Ve vztahu ke spotřebnímu chování se využívá výraz spotřební kultura. Tedy ty 

kulturní okolnosti a projevy, které souvisí se spotřebou. S kulturou se pojí určité rysy kultury, 

které jsou významné pro marketingové přístupy k zákazníkům. Kultura je učená, přenáší se 

z generace na generaci, je sdílená, je diferencovaná a je adaptivní. Subkultura se 

v marketingové literatuře vymezuje z pohledu národností, náboženství, geografickou oblastí, 

rasou, věkem, povoláním a dokonce i rodem – ženská a mužská subkultura.[6, 3] 

b) Demografie 

Demografické charakteristiky, např. věk, pohlaví, stav, příjem, zaměstnání a vzdělání se 

často využívají pro segmentaci trhu. Demografie pomáhá při lokalizaci cílového trhu, 

přičemž psychologické a společensko-kulturní charakteristiky pomáhají při popisování, jak 

jedinci myslí a vnímají. Demografické proměnné lze měřit snadněji než jiné proměnné 

segmentace. Podnikatelská příležitost zaměřena na pozorování tendencí změn ve věku nebo 

pohlaví na nákup výrobku či služby, se odrazí v budoucím pohledu firmy na zisk. Potřeba 

služeb a výrobků se často mění s věkem spotřebitelů. Rodina byla a je tradičně středem zájmu 

marketingového úsilí, proto je významnou spotřební jednotkou. Pro vytvoření odpovídající 

marketingové strategie je rozhodujícím faktorem pro stanovení demografických profilů 

rozhodující člen v rodině.[10] 

c) Sociální skupiny a sociální status 

Pod pojmem sociální skupina se rozumí soubor lidí, kteří se ztotožňují s existencí 

společné komunikační sítě, společné činnosti, společným cílem, diferenciací rolí a pozic, 

systémem norem a hodnot, systémem sankcí, vědomosti příslušnosti ke skupině a vědomosti 

skupinové odlišnosti. Standardní sociologická klasifikace se i z pohledu spotřebního chování 

dělí na skupiny primární a skupiny sekundární. Primární typ sociální skupiny se vyznačuje 

častým osobním kontaktem, malým počtem členů, důvěrností a soudržností, dobrovolností a 

zejména dlouhodobým trváním. Formální podmínky členství u primárních skupin jsou 
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zastoupeny bratrstvy, spolky, týmy, kluby a neformální členství patří zastoupení rodin, přátel 

a nákupním skupinám. Sekundární typ sociální skupiny je založený většinou na velkých 

skupinách uvnitř společnosti s neosobním stykem, spíše formální s významným poklesem 

důvěrnosti a občasným stykem mezi členy. Mezi formální podmínky členství sekundární 

skupiny se řadí profesionální asociace, politické strany, náboženské organizace, a neformální 

podmínky členství, jež jsou zastoupeny sportovními hrdiny, osobnostmi zábavy, 

obdivovaným povoláním a reprezentanty životního stylu.[6] 

Od pojmu rodina je třeba odlišit pojem domácnost. Rodina se chápe jako spojení dvou a 

více osob. Domácnost je sociální skupina neboli osoby, sdílející společně byt, kde existuje 

mnoho vymezení. Rodina se rozlišuje na rodinu nukleární, která je spjata s rodiči a dětmi, a 

rodinu rozšířenou, což je příbuzenstvo. Zásadním marketingovým pohledem na rodinu je 

sledování rozložení rolí v kupním rozhodování mezi členy rodiny. Podle toho, jak probíhá 

zapojení členů rodiny do nákupního procesu, se postihují následující funkční role jako 

iniciátor, ovlivňovatel, rozhodovatel, nákupčí a uživatel. V rámci primární skupiny se 

pozornost zaměřila na rodinu, ale velmi významnou součástí jsou i přátelé, kolegové a 

nákupní skupiny. Vliv přátel se zřetelně promítá na spotřebním chování jedince z pohledu 

expresivního postoje a chování v oblastech módy, stylu, koníčků či přijatelného spotřebního 

chování.[6] 

V souvislosti s primární skupinou se uvádějí skupiny referenční. Avšak referenční 

skupinou se může stát jak skupina primární, tak skupina sekundární.„Referenční skupina je 

sociální skupina, s níž se jedinec identifikuje, podle jejíchž norem, hodnot se chová, resp. 

skupina, která mu slouží jako rámec referencí.“, jak tvrdí Koudelka[6, s. 69]. 

2.5 Typy nákupního chování 

Všechny situace, kdy se spotřebitel rozhoduje, nevyžadují vždy stejnou míru vyhledávání 

informací. Proto nejsou všechny nákupní situace pouze rutinní záležitosti. Duševní vlastnosti 

ovlivňují nákupní chování spotřebitele. Na stupnici od malého úsilí po velmi vysoké se 

rozlišují tři konkrétní úrovně spotřebitelova rozhodování, extenzivní řešení problému, 

limitované řešení problému a rutinní odezva.[10] 

Extenzivní řešení problému je takové, kdy spotřebitel potřebuje velké množství 

informací, aby si mohl vytvořit měřítka, na základě kterých bude konkrétní značky posuzovat. 

Je potřeba i velké množství informací o každé značce zvlášť. Informace se vyhledávají 
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aktivně a věnuje se velká pozornost komunikačnímu mixu, zejména reklamě. Většinou jde o 

nákup dražších předmětů.[10] 

U limitovaného řešení problému si už spotřebitel vytvořil základní kritéria pro 

hodnocení produktů a značek. Preference ohledně vybrané skupiny značek nejsou stanovené. 

Aby si spotřebitel dokázal vybrat, musí nadále vyhledávat informace. Kritériem u konkrétních 

produktů se často uvádí šetrnost výrobku k životnímu prostředí.[10] 

Rutinní odezva či rutinní nákup. Na této úrovni jsou zkušenosti i zavedená kritéria u 

spotřebitele, který podle nich hodnotí konkrétní značky. V určitých situacích se ověřuje a 

doplňuje znalost o značce. Typické výrobky jsou potraviny a oblíbené značky. Jde o 

návykové chování, kde spotřebitel má odpovídající důvody pro nákup.[10] 

V odborných literaturách zaměřených na nákupní chování spotřebitele se vyskytuje i 

nákup impulzivní. Impulzivní nákup je soustředěn na drobné nákupy. U spotřebitele 

nevyvolají drobné výrobky impuls pro potřebu získat další informace, které by změnili jeho 

rozhodnutí o nákupu. [10] 



18 

 

3 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ BANKOVNÍHO TRHU 

3.1 Trh finančních a bankovních služeb 

3.1.1 Finanční trh 

S rozšiřováním bankovnictví, pojišťovnictví, spořitelních stavebních fondů, leasingu, 

faktoringu, forfaitingu, investičních fondů a dalších finančních služeb roste i tlak na 

marketingový management nabídky těchto služeb. Konkurenční prostředí je v odvětví 

finančních služeb stále náročnější, kde důsledky silné konkurence vedou ke vzniku nových 

produktů, inovací řady finančních služeb i ke specializaci.[8, 12] 

Na trhu působí finanční instituce, které lze klasifikovat na depozitní a nedepozitní. 

Kritériem je zda klienti mají možnost své prostředky uložit ve formě různých typů depozit, 

nebo tuto možnost nemají. K depozitním finančním institucím jsou řazené komerční banky, 

spořitelny a úvěrní družstva. Mezi nedepozitní subjekty se řadí pojišťovny, investiční 

společnosti a fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy, směnárny, zastavárny a 

leasingové a faktoringové společnosti. Finanční instituce poskytují služby konečným 

spotřebitelům B2C a organizacím B2B. Mohou se pohybovat na domácích nebo i na 

zahraničních trzích.[8, 11] 

3.1.2 Bankovní trh 

K trhu bankovních služeb obecně patří spořitelny a obchodní (komerční) banky sloužící 

potřebám firem a organizacím.  Celá bankovní soustava zahrnuje všechny banky a vztahy 

mezi nimi. Banky nabízí služby finanční a úvěrové (přístup k hotovosti), depozitní 

(bezpečnost aktiv), platební nástroje (transfer peněz), finanční poradenství, obchod s cennými 

papíry a jejich emise, směnárenské služby a devizové obchody. [9] 

Bankovní trh je založen na dvou základních principech. Na principu návratnosti a na 

principu ziskovosti. Banky fungují jako podniky se specifickými rysy, které vyplývají 

z jejich postavení v ekonomice. V tržním hospodářství existuje dvoustupňový bankovní 

systém. První stupeň, centrální banka, která zajišťuje měnovou stabilitu. Druhý stupeň, 

obchodní banky, které podnikají na základě ziskového principu.[11, 9] 
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3.1.3 Historie bankovního trhu 

Po roce 1989 došlo k velkému zakládání komerčních bank, které v silně konkurenčním 

prostředí opomíjelo trh individuálních zákazníků a malých středních podniků. [8]„V průběhu 

let 1998 – 2001 došlo v České republice k privatizaci tří největších českých bank do rukou 

zahraničního kapitálu (Komerční banka – Société General, Francie; ČSOB – KPB, Belgie; 

Česká spořitelna – Erste Bank, Rakousko).“, jak uvedla Matušínská [8, s. 18]. V současné 

době je naprostá většina bank ve vlastnictví zahraničních mateřských bank. 

3.1.4 Banky 

Banky jsou součástí tržní ekonomiky, které se začleňují k základním makroekonomickým 

subjektům, pomocí nichž lze ovlivňovat produkci, inflaci, nezaměstnanost, ale i další 

ekonomické ukazatele. Banky jsou začleněny do skupiny finančních zprostředkovatelů, 

které realizují tok finančních prostředků mezi ekonomickými subjekty.  Základem pro 

bankovní zprostředkování je přijímání vkladů a jejich alokace ve formě bankovních úvěrů. [4, 

11] 

Banky se řídí zejména Zákonem o bankách č. 21/1992 Sb. a Zákonem o ČNB č. 6/1993 

Sb., ale i zákony souvisejících s cennými papíry, dluhopisy, investováním a mnoho dalších. V 

českém bankovním prostředí působí tuzemské, zahraniční banky a mnoho jejich poboček.[8, 

26]Z údajů ČNB působí v ČR (k 30. 9. 2013) 45 bankovních institucí. [29] 

3.1.5 Produkty banky 

Marketingové úsilí je zdokonalováno při vytváření nových produktů a nabídek. Zároveň 

jsou změny v podobě širšího uplatňování elektronického bankovnictví a distribuce 

bankovních služeb.  

Všechny zisky bank musí být založeny na dobře zvoleném portfoliu produktů a služeb. 

Každý produkt by měl být do nejmenšího detailu promyšlený, aby vyhovoval přáním klientů. 

Banky často sází při tvorbě produktů na své zaměstnance, připomínky klientů a pozorování 

konkurence. První etapou pro zrození nového produktu je hromadění materiálů a nápadů - 

fáze koncepce. Následuje fáze výběru, kdy se vybírá lepší nápad. Poslední je fáze testovací, 

kdy se analyzuje celý produkt. Pokud je produkt zdařilý, banky ho zakomponují do svého 

portfolia a reklamní kampaně.[20] 
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3.1.6 Banka roku 

V oblasti porovnávání bankovních institucí se spotřebitel může orientovat prostřednictvím 

soutěže Banka roku. Toto ocenění může pomoci bankám se zviditelnit a používat titul při 

komunikaci s klientem. V ročníku Banka roku 2013 se v kategorii Banka roku umístila na 

prvním místě Česká spořitelna, a.s., v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku opět Česká 

spořitelna, a.s. a na pozici Nejdynamičtější banka roku byla zvolena Air Bank. Cílem ocenění 

jsou služby a produkty bank. Základním faktorem je zaměření se na drobnou klientelu.[35, 

19] 

3.2 Trendy ve spotřebitelském chování finančních produktů a institucí 

V minulosti bankovnictví neprocházelo častými změnami jako dnes. Technologie je 

důležitým faktorem marketingového procesu, kde aplikace sahají až po automatizace 

poboček, call center nebo systémy hodnotící ziskovost a výtěžnost dat. Trendy při nákupu 

finančních produktů souvisejí se změnou struktury potřeb, individuality, prožitku, 

zvýšených nároků spotřebitelů, ekologických zásad chování, zapojením elektronické 

komunikace a zúročením časového faktoru.[8] 

U finančních institucí je veškeré úsilí především vynakládáno na zákazníka a vyšší 

využití tržní segmentace. Pro rozvoj moderní distribuční sítě je podporováno tradiční zázemí 

poboček, ale i různé typy poboček střižené na míru obsluhovaných segmentů. Získání nových 

klientů jako potenciálních zdrojů dodatečných výnosů jsou oslovováni klienti z řad studentů. 

V podobě klientely studentů je následně ze strany banky orientace na dlouhodobé a vzájemně 

výhodné vztahy, využívání databází, intenzivní nasazení marketingových nástrojů, snaha o 

dosahování vysoké úrovně kvality, využití IT, křížový prodej (CrossSelling), ale i přímý 

marketing.[8] 

Podle mezinárodního průzkumu v roce 2012 provedené společností Ernst & Young 

vyplynulo, že mezi 28 560 klienty bankovních institucí z 35 zemí celého světa včetně České 

republiky banky neznají skutečné potřeby klientů a nepřizpůsobují jim své produkty. 

Podrobnější osobní údaje bance by poskytlo 63 % českých klientů (70 % klientů celosvětově) 

výměnou za kvalitní služby. Klienti bank v České republice jsou nespokojeni s kvalitou 

poskytovaného poradenství, služeb a produktů. Finanční gramotnost běžných bankovních 

klientů je poměrně nízká, ovšem osobní doporučení je u nás zcela zásadní. Češi při 

rozhodování o službách věří rodinám a svým přátelům. Při hledání informací se 48 % 
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českých respondentů spoléhá na sociální sítě, diskuze a srovnávací internetové portály. V ČR 

78 % klientů ovládá bankovní účty přes internet. [34] 

V rámci Evropy má jedna třetina klientů pouze jednu banku. Češi patří k evropskému 

průměru, kdy 80 % má jednu nebo dvě banky. Pro změnu hlavní banky je 69 % českých 

klientů kvůli vysokým poplatkům, kdy evropský průměr činí 53 %.  Druhým důvodem pro 

změnu banky je špatná zkušenost na pobočce. Až 51 % českých klientů si cení slevy na 

bankovních produktech a službách, které zahrnuje bonusový program banky. Všechny 

poznatky z průzkumu pro český trh okomentoval Pavel Riegger, partner oddělení poradenství 

pro finanční instituce společnosti Ernst & Young.[34] 

3.3 Studentský účet 

3.3.1 Definování studentského účtu 

Banky své účty chtějí záměrně zpřístupnit i mladší generaci, jelikož přilákání nového 

mladého studenta znamená v budoucnu převedení jeho účtu na stálého bonitního klienta. Účty 

pro mladé neboli názvem studentské účty jsou účty běžné, kde bankovní služby jsou za 

podstatně lepší a nižší cenu, ale i zadarmo. Studentské účty jsou určené studentům českých 

škol s trvalým pobytem na území České republiky.[22] 

3.3.2 Vedení účtu 

Banky si limitují svou horní věkovou hranici studentů, v současné době je trend od 

věku15 - 30 let (Česká spořitelna, ČSOB, KB), ovšem není to podmínkou. Věkovým limitem 

mohou být i věkové škály 15 - 26 let (Raiffeisenbank a UniCredit Bank) a 15 - 27 let (GE 

Money Bank). Některé banky rozlišují studenty středních, jazykových, vyšších odborných a 

vysokých škol a nabízejí pro každý vzdělávací stupeň mírně odlišné podmínky, jiné otevření 

účtu podmiňují jen věkem. Studentské konto si student zakládá v příslušné bance, kde stačí 

předložit občanský průkaz, druhý doklad totožnosti (např. karta pojištěnce, rodný list, 

cestovní pas nebo řidičský průkaz) a platné potvrzení o studiu nebo jiný doklad o studiu 

(průkaz středoškolského studenta, identifikační kartičku nebo index). V bankách se může 

vyžádat i minimální vklad, který ale většinou nepřesáhne několik stovek korun.[22, 41] 

3.3.3 Poskytované služby a výhody 

Zvýhodněné bývá založení, vedení a zrušení účtu, včetně zasílání výpisů a vydání debetní 

karty. Doplňkové služby jsou zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Kontokorentní úvěr, 

úvěry na studium, spořicí účty, směnu peněz, příspěvek na vydání ISIC karty a další bankovní 
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služby mohou být obsažené v balíčku studentského účtu. Rozsah doplňkových služeb se mezi 

bankami liší, kdy se rozvoj posouvá a vylepšuje pro studenty tak, aby konkrétní banka uspěla 

mezi konkurencí. Studenti nejsou výběrem omezeni pouze na jednu banku, ale mohou si zřídit 

účet i u více bank. Pro usnadnění rozhodnutí se využívá i webových stránek pro porovnání 

účtů, které jsou užitečné pro srovnání specifických doplňkových služeb.[36] Pozornost by se 

měla věnovat alespoň 5 parametrům studentského konta. Patří mezi ně poplatky, platby za 

odchozí a příchozí platby, výběry z bankomatu, platby kartou, výpisy z účtu a bonusy. Z 

výsledků výzkumu mBank vyplynulo, že studenti chtějí účty zdarma a fungující internetové 

bankovnictví. [23, 18] 

3.3.4 Srovnání studentských účtů 

V České republice nabízí speciální studentská konta 6 bankovních institucí. Jedná se o tři 

největší banky Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank a 

UniCredit Bank. Ostatní nízkonákladové banky nenabízejí produkt pro studenty, ale zletilí 

studenti zde mohou najít účty levnější či úplně zadarmo. Příkladem jsou banky jako mBank 

nebo Fio banka, které žádné studentské účty nenabízejí. Vedení studentského účtu je 

v bankách omezeno s věkem studenta (uvedeno v podkapitole 3.3.2). U většiny kont je vedení 

bez poplatků, avšak student si připlatí při výběrech z bankomatů nebo odchozích plateb. 

Výběr vhodného studentského účtu závisí na požadavcích, frekvencích využívání služeb a 

zvyklostech studenta.[41] Pro přehled a srovnání nabízených služeb je zde Tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Srovnání studentských účtů od 3 největších bank v České republice 

Název 

banky 
Produkt 

Vedení 

účtu 

Výběr z vl. 

bankomatu 

Výběr z ciz. 

bankomatu 

Odchozí 

platby 

Odchozí 

platby do 

jiné banky 

Příchozí 

platby 

Česká 

spořitelna 

Osobní účet 

ČS FRESH 
zdarma 

2 zdarma, 

ostatní 6 Kč 
40 Kč 5 Kč 7 Kč zdarma 

ČSOB 

ČSOB 

Studentské 

konto 

zdarma zdarma 35 Kč zdarma zdarma zdarma 

Komerční 

banka 
G2.2 

zdarma 

do 25 let 
9 Kč 39 Kč 6 Kč 6 Kč zdarma 

Zdroj: [41] Upraveno autorkou  
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3.4 Charakteristika subjektů trhu 

3.4.1 Zákazníci 

Zákazníci neboli klienti na bankovním trhu se dělí na privátní a podnikatelské klienty, 

kdy privátní klienty jsou bez osobní obsluhy nebo s obsluhou u svého osobního bankovního 

poradce. Podnikatelská klientela se dělí podle počtu zaměstnanců, které firma má a velikosti 

obratu, kdy rozdělují se na malé firmy, střední a velké firmy.[21] 

Pro banku nabízející studentské účty je potenciální zákazník ve statusu student, který 

splňuje požadavky pro vedení tohoto účtu. Studenti jsou ve věkovém rozmezí 15 let až 

horním limitem 30 let. Věkem, který je účet limitován, si banka nastavuje podle požadavků na 

své mladé klienty. Student je v mnoha ohledech velmi atraktivní pro získání do pozice klienta 

konkrétní bankovní databáze, jelikož z mladého klienta využívající pouze základní služby, se 

po absolvování školy může stát bonitní klient banky. 

Pro segmentování finanční klientely se využívají kritéria věku, příjmu, vzdělání, pohlaví 

nebo profese. V publikacích se uvádí etapa životního cyklu jednotlivce, kdy mladší kategorie 

do 14 let jsou ovlivněni rodiči, ale ve věku 15 – 18 let vliv rodičů klesá a objevuje se zájem o 

elektronické platební prostředky jako platební karta, běžný účet a cestovní pojištění. 

V kategorii 19 – 25 let narůstá zájem o úvěrové produkty.[8] 

Studenti se neřadí do skupiny klientely, která by navštěvovala bankovní instituce 

v pravidelných intervalech a věnovala se rozložením finančních prostředků do výnosných 

investic. Proto i zájem studenta o vedení účtu je často vyvolán z podnětů okolí, kdy příkladem 

může být kvalitně zpracovaná reklamní kampaň na studentské konto, která studentský svět 

osloví. 

3.4.2 Dodavatelé 

Dodavatelé pro bankovní společnosti jsou firmy s kancelářskými potřebami, tiskárny, 

skenery, počítačové vybavení a jiné firmy zajišťující prostředí a chod pobočky. Specifickým 

dodavatelem je spolupráce se společnostmi, které zajišťují programové systémy zabezpečující 

know-how banky. Čím je systém jednodušší a přehlednější pro bankovního úředníka a klienta, 

tím se banka dostává do konkurenční výhody. [21] 

3.4.3 Prostředníci 

Prostředníci bank jsou firmy zajišťující marketingovou oporu v oblasti reklam, propagace 

a podnětů pro zákazníky o produktech. Dále to mohou být firmy zabezpečující výrobu 
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dárkových předmětů, letáčků banky, kávových a zákuskových servisů či úklidových a 

bezpečnostních firem. [21] 

3.4.4 Veřejnost 

Veřejnost se rozděluje na odbornou a laickou. Odborná veřejnost na bankovním trhu 

představuje akcionáře, investory, finanční specialisty (např. na hypotéční produkty, investice, 

kurzy, bohatou klientelu), odborníky ČNB a finanční poradce a manažery v bankách.  

Laická veřejnost pro banku je samotná klientela různých věkových kategorií. Důležitost 

pro rozhodování klientů sehrávají masová média, která značně ovlivňují veřejné mínění. 

Tímto se může vytvářet pověst a tradice banky, která se promítne do známosti mezi lidmi. 

Prostředí vnímá klient i na základě příjemného a informovaného personálu, který je součástí 

interní veřejnosti. 

3.4.5 Konkurence 

Mezi největší banky v ČR patří ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit 

Bank. V zastoupení podle bilance aktiv za rok 2012 je znázorněn graf na Obr. 3.1, kdy ČSOB 

dosahuje 828 miliard Kč. [37] 

 

Obr. 3.1 Největší české banky na trhu v roce 2012 

Zdroj: [37] Upraveno autorkou 

V konkurenci nabízet studentské účty je dnes na bankovním trhu 6 bank. Tyto banky jsou 

v přímé konkurenci, kdy své specifické výhody studentských kont upřednostňují v reklamách 

(uvedeno v kapitole 3.3). Nepřímá konkurence se vyznačuje v zastoupení nových bank na 

českém trhu, které jsou velmi zajímavé pro studenty nad 18 let, kdy poskytují běžné účty, 
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které zahrnují parametry vedení účtu mnohem lepší než studentský účet.  Do nových bank se 

řadí Equa banka, Fio banka, mBank, Air Bank nebo nová internetová banka Zuno Bank.[37] 

3.5 Analýza makroprostředí 

Podnik je obklopen rozměrnějším okolím, které se označuje makroprostředí. Hlavní 

faktory makroprostředí jsou podle počátečních písmen prezentovány jako STEP analýza. 

Písmeno S vyznačuje faktory sociální, kulturní a demografické, písmeno T jako technologické 

faktory, E jako ekonomické faktory a konečné písmeno P, kde spadají politické a legislativní 

faktory. [8, 5] 

3.5.1 Sociální a kulturní prostředí 

Společnost, ve které lidé žijí, základním způsobem formuje jejich názory, postoje, 

hodnoty a normy. Pro marketingové potřeby je nutné, aby se znaly základní názory a hodnoty 

spotřebitelů, které jsou zpravidla získány vlivem dědění po rodičích a které se upevňují 

společenskými organizacemi a institucemi. Jedinec si tvoří ve styku s ostatními členy skupiny 

své druhotné názory a hodnoty. Proto podnik dokáže ovlivnit právě druhotné názory 

zákazníků, ale změna primárních názorů je velmi obtížná až minimální. Nesmí se zanedbávat 

ani specifika různých kultur a subkultur.[8] 

Životní styl společnosti se zcela změnil od dřívějších let. Dnes lidé chtějí čas spojený 

s vyřizováním administrativních věcí a nákupu zboží (služeb) velmi zkrátit, proto se 

přistupuje více k bezhotovostním platbám či bezkontaktním kartám. V roce 2013 zaplatili 

Češi obchodníkům přes internet 9,3 milionu plateb za 7,9 miliardy Kč. Češi jsou na třetím 

místě (za Polskem a Slovenskem) s největší penetrací bezkontaktních terminálů v Evropě. 

Společnost VISA vydala 3,6 milionu bezkontaktních karet a společnost MasterCard 1,8 

milionu těchto karet, ke konci roku 2013. Atraktivita karet spočívá zejména pro jednodušší 

zaplacení nákupu do částky 500 Kč, bez zadání PIN kódu. Novinkou od roku 2012 se stal 

projekt České spořitelny, který prostřednictvím pojízdné bankovní pobočky obsluhuje své 

klienty i v hůře dostupných oblastech, na festivalech, ale i v době rekonstrukce stávajících 

kamenných poboček. Klienti tyto pobočky považují za zdařilé, a proto se počet rozšiřuje i 

nadále.[14, 15 ,16]  

Při rozhodování mladých lidí je významným článkem sociálního okolí jejich vlastní 

rodina. Rodiče se považují za hlavní rozhodovatele, kteří při nákupu služeb a výrobků se 

rozhodují svými zkušenostmi a volí osvědčené způsoby. Své poznatky z nákupů, značek a 

zkušeností předávají svým dětem. Student při rozhodování o bankovní instituci má nelehký 
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úkol, který dokáže vyřešit usilovným samostudiem jako je vyhledávání, porovnávání, 

diskutováním s přáteli či rodiči o nejlepší nabídce, kterou by v budoucnu uskutečnil. [8] 

3.5.2 Demografické prostředí 

Demografické faktory jsou nejdůležitější, protože marketingové koncepce se rozhodující 

mírou orientuje na zákazníka. Finanční instituce musí sledovat populační růst na trhu, vývoj 

věkové struktury, národnostní skladbu obyvatelstva či úroveň vzdělanosti. Dlouhodobě mají 

na finanční trhy vliv dva základní faktory. Prvním vlivem je úbytek počtu obyvatel a druhým 

aspektem je stárnutí populace.[8] Česká republika měla (k 30. září 2013) 10 513 834 obyvatel. 

[33] 

V České republice je 1347 středních škol, kde studovalo 470 754 studentů ve školním 

roce 2012/13, jak ukazuje Tab. 3.2. Gymnázia jsou v zastoupení 369 škol, kde studovalo 

131 013 studentů ve školním roce 2012/13. V rámci Moravskoslezského kraje je 142 

středních škol, kde studovalo 57 568 studentů, a na 44 gymnázií studovalo 14 813 studentů 

v minulém roce. Počet studentů SŠ se každým rokem snižuje, vyplývá to i ze statistik MŠMT. 

Důsledek úbytku středoškoláků je spojený zejména vlivem nízké porodnosti v průběhu 

několika let.  

Ve vysokoškolském studijním programu veřejných a soukromých škol je v České 

republice 70 škol, z toho 26 veřejných. Celkem studovalo na VŠ  341 599 studentů v roce 

2012/13, jak ukazuje Tab. 3.2. V Moravskoslezském kraji je 5 VŠ, kde studovalo 43 584 

studentů v roce 2012/13. [38, 39]  

Tab. 3.2 Počty studentů SŠ a VŠ v roce 2012/13 

školní rok 2012/13 Česká republika 

Moravskoslezský 

kraj 

počet SŠ 1347 142 

počet studentů SŠ 470 754  57 568  

počet gymnázií 369 44 

počet studentů na gymnáziích 131 013  14 813  

počet VŠ 70 5 

počet studentů VŠ 341 599  43 584  

Zdroj: [38, 39]Upraveno autorkou 
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3.5.3 Technologické prostředí 

Příchod informační technologie a propojenosti umožnil finančním institucím 

automatizovat mnohé operace se zákazníky. Tento krok mnoha bankám umožnil zefektivnit a 

zvýšit produktivitu práce. Více času se může vynaložit na výzkum a vývoj nové nabídky 

produktů pro zákazníky. Zavádění těchto technologií nejen snižuje náklady a rozšiřuje přístup 

ke službám a produktovým novinkám, ale zdokonaluje i řízení portfolia nabízených služeb a 

rozšíření databází o zákaznících. Komunikace se zákazníkem umožní rychlejší způsob pro 

získání potřebných informací, jak ze strany banky, ale i klienta.[8] 

V technologickém prostředí by se měla finanční instituce zaměřit na vznik inovačních 

příležitostí, zrychlení tempa technologických změn i vývojových prací, rozsah a kvalitu 

využívaných informačních technologií, ale zejména se zaměřit na rostoucí vliv státních 

regulací. Banky informují klienty poměrně rychlou technologií ve formě bankomatů, 

elektronického bankovnictví, elektronickým spojením se svým bankovním poradcem, ale i 

banky získávají možnosti ve finančních prostředcích od zahraničních bank pro inovační 

opatření, které umožní rychlejší spojení se zákazníkem.[8] 

Elektronické bankovnictví pomáhá řešit okruhy problémů, které zlepšují automatizaci 

bankovních služeb. Dnes roste potřeba redukovat provozní personál v důsledku 

velkoplošného zjednodušení procesů bank v podobě počítačů a programů. S tím je spojena i 

znalost pracovníka s elektronickou operací a jeho kvalifikace. Zabezpečovací programy stále 

vylepšují pozici na kvalitní ochranu proti elektronickým podvodům.[8] 

Banky snahu nabídnout virtuální samoobsluhu ke správě finančních prostředků, bez 

závislosti klienta na otevírací dobu a počasí, soustavně marketingově podporují. Internet 

Banking, PhoneBanking, HomeBanking, GSM Banking, WAP Banking, PDA Banking, TV 

Banking a SMS Banking jsou pojmy související s elektronickým bankovnictvím. [8] 

V posledních letech se rapidně změnily zvyky velké části obyvatel, které jsou ve způsobu 

hledání informací, v komunikaci, v nakupování a životním stylu. Banky nabízejí ve větším 

měřítku elektronické bankovnictví pro své klienty a počet klientů se zájmem o tuto nabídku 

velmi narůstá. Atraktivní pro klienta jsou parametry dostupnosti, rychlosti, bezpečnosti, 

jednoduchosti ovládání a nabídka funkcí.[8] 

3.5.4 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí se vykonává v oblastech vývoje makroekonomických ukazatelů a 

stupně rozvinutosti finančního trhu. Mezi významné makroekonomické ukazatele patří míra 
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hospodářského růstu, deficit SR, deficit obchodní bilance, reálné mzdy, měnové kurzy, 

úroková míra a inflace. Z pohledu banky je potřeba vědět o struktuře reálných příjmů, kupní 

síle obyvatelstva, dostupnosti úvěrů, úsporách obyvatel, které ovlivňuje HDP, inflace, 

důchody a nezaměstnanost. Formování finanční strategie je ovlivněno stupněm rozvinutosti 

finančního trhu a jeho legislativním zázemím. [8] 

Podle analýzy UniCredit Bank z roku 2013 střední třída v Česku roste. Čistý měsíční 

příjem domácností od 30 tisíc do 40 tisíc korun stoupl od roku 2006 z 31 % na 38 %. Podíl 

nižší třídy klesl z 54 % na 40 %. Průzkumu se zúčastnilo přes 15 tisíc respondentů, kdy 

otázky byly směřované na životní styl a spotřební chování české populace. Střední třída podle 

průzkumu výrazně investuje do vlastního bydlení a do jejich dětí. Zejména kvůli dětem se 

zajímá o vyšší kvalitu a méně na cenu. Investuje se do vzdělávání a volnočasových aktivit 

dětí. Podíl vysokoškoláků, kteří jsou ze střední třídy, v posledních deseti letech vzrostl na 

dvojnásobek. Do vlastních domů se z panelákových bytů stěhuje 41 %, kdy hypotéky splácí 

13 % obyvatel střední třídy s dětmi. Stále je trend bydlet ve velkých městech nad 20 tisíc 

obyvatel. Vlastnictví automobilu bylo známkou bohatství, dnes však 80 % domácnosti vlastní 

osobní automobil.[32] 

Podle odhadů Hypoteční banky objem poskytnutých hypotéčních úvěrů občanům 

vzrostl v roce 2013 na 155 miliard korun. Nejlepší byl pro banky měsíc červen 2013, kdy 

byla nejnižší úroková sazba, a vzrostl objem hypoték, podle Hypoindex.cz. Svá data pro 

statistiky využívá Hypoindex.cz od České spořitelny, ČSOB, Equa bank, GE Money Bank, 

Hypoteční banky, Komerční banky, LBBW Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Sberbank 

CZ a Wüstenrot hypoteční banky.[31] 

Žít v dnešní době na dluh je v České republice, podle online výzkumu agentury GfK 

Czech na vzorku 960 respondentů, normální pro více než polovinu obyvatel. Pro vybavení 

domácností, bydlení a automobil si Češi nejvíce půjčují peníze. Ovšem i půjčení peněz na 

zaplacení dluhů je trend. Negativní postoj, kdy půjčky lidé nechtějí, jsou na dovolenou, na 

dárky nebo půjčky s vysokým přeplatkem. Lidé převážně mají své půjčky u jedné 

instituce. Téměř dva z pěti lidí si naplánuje v dalším roce zapůjčit peníze, částka se pohybuje 

ve výši průměrné hrubé měsíční mzdy, asi 24 800 korun. [30]  

Oproti půjčkám se Češi vyznačují jako velmi spořivý národ, kdy více ke spoření inklinují 

muži než ženy. Přes 53 % obyvatel v ČR si peníze nepravidelně odkládají do budoucích 

let, což vyplynulo z mezinárodního průzkumu ING Bank, který provedla agentura TNS Nipo 

v listopadu 2013. [19] 
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3.5.5 Politické a legislativní prostředí 

Právní úprava bankovního sektoru je v České republice soustředěna v zákonech a 

prováděcích vyhláškách. Základním zákonem o působení bank je Zákon 21/1992 Sb., o 

bankách, který byl několikrát novelizován. Tímto právním předpisem je banka 

charakterizována jako právní subjekt, který je akciovou společností na území České 

republiky na základě licence od České národní banky. Licence uvádí, že banka splnila 

zákonné požadavky, provozní předpoklady pro poskytování služeb a obchodů.[8] 

Česká národní banka vykonává dohled nad činností všech bank na území České 

republiky. Při špatném chodu banky, kdy může docházet k riskantnímu nakládání se 

svěřenými peněžními prostředky, je ČNB povinna banku pokutovat, požadovat nápravu a 

v závažných případech odejmout licenci bance. O stavu bankovního sektoru musí ČNB 

pravidelně informovat veřejnost na webových stránkách ČNB v sekci Dohled nad finančním 

trhem. Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 se finanční instituce musí 

podřídit i respektovat požadavkům EU, jsou jimi nařízení Evropského parlamentu a Rady 

Evropské unie. Ostatní právní normy, jako směrnice a doporučení, je členská země povinna 

zapracovat do svých právních řádů. [26] 

Produkty bankovních institucí, kterými jsou běžný účet, záruky, dokumentární inkasa 

dokumentární akreditivy, vkladové termínované produkty a úvěrové produkty, jsou právně 

upraveny v Zákoně č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Platí zde 

základní pravidlo pro všechny vyjmenované bankovní produkty, které stanoví, že smlouvy 

mezi bankou a klientem musí být v písemné formě, kde jasně a srozumitelně budou 

podmínky příslušného produktu klientovi poskytovány. Oblast platebního styku je upravena 

právním předpisem, kterým je Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, 

elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o povinnost bank v dodržování lhůt při provádění peněžních převodů. [26] 

Ochrana klienta neboli spotřebitele v bankovnictví je řízena Zákonem č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, kde je uveden rámcový základ pro ochranu spotřebitele v bankovním 

sektoru. Spotřebitel si musí hlídat, jak využije práva, která mu poskytuje zákonná úprava. Na 

bankovním trhu mají produkty písemnou podobu, kdy klient (spotřebitel) se dostatečně musí 

seznámit s produktem, který podepíše. Seznámit klienta má za úkol bankovní úředník, který 

mu vysvětlí hlavní body smlouvy. Mezi hlavní body se považují jeho povinnosti a závazky, 

povinnosti a závazky banky vůči klientovi, poplatky, způsob ukončení smlouvy a sankce, 

které mu hrozí při nedodržení podmínek smlouvy.[27] 
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Veškeré bankovní operace a ochrana všech zúčastěných stran je pro banky záležitostí při 

dodržování bankovního tajemství. Bankovní tajemství zabezpečuje osobní údaje o klientovi 

nutné pro bankovní operace a transakce. Na tomto aspektu dodržování bankovního tajemství 

je založena důvěryhodnost každé banky.[28] 

3.5.6 Přírodní prostředí 

Evropská unie v posledních letech neustále bojuje o udržitelný rozvoj životního prostředí, 

kdy tento diskutovaný problém patří do základních principů EU, který se v rámci nařízení 

musí dodržovat i ze strany českých firem a institucí. Bankovní instituce jsou subjekty, které se 

podílejí na financování projektů na ochranu životního prostředí obyvatel. Čím více se budou 

banky snažit eliminovat negativní vlivy na prostředí, tím se přispěje k ochraně budoucí 

generace. 

Financované projekty jsou zaměřené na energii (větrné elektrárny, bioplynové 

stanice, solární elektrárny i vodní elektrárny), recyklaci nebo ekologické produkty. 

Příkladem je Komerční banka (od roku 2008) s projektem skupiny ČEZ pod názvem Zelená 

energie, kde přispívá na rozvoj obnovitelných zdrojů. Česká spořitelna, Českomoravská 

stavební spořitelna, ČSOB, KB nebo UniCredit Bank jsou zapojeny do programu Zelená 

úsporám, Ministerstva životního prostředí ČR na úspory energie a obnovitelné zdroje energie 

v rodinných a bytových domech.[40] 
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4 METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT 

Kapitola je dělena na přípravnou a realizační fázi marketingového výzkumu, která 

popisuje jednotlivé kroky realizace sběru a analýzy dat. 

4.1 Přípravná fáze 

Pro přípravnou část je podstatná správná definice problému a cíle výzkumu, která pomůže 

pro snadný průběh sběru dat a vyvarování se případným problémům v realizační fázi. 

Pozornost při sestavování otázek dotazníku je spojena v souvislosti na vymezení základního a 

výběrového souboru, který bude prioritní pro oslovení respondentů v době dotazování. 

4.1.1 Definování problému 

Banka Česká spořitelna, a.s. chce poznat chování zákazníků z řad studentů, kteří studují 

na středních školách a vysokých školách. Důvodem je malý zájem o nová založení 

studentského konta. Odlišení se od konkurence ve větším rozsahu je v bankovnictví téměř 

nemožné, protože nový nápad je ihned nápadem i druhé konkurenční banky, avšak správným 

vyslyšením potřeb studenta, by se banka mohla stát oblíbenější pro segment mladých lidí a 

získat klientelu, která zůstane i v budoucích letech. Poznatky z výsledků by dokázaly určit 

trend v rozhodování mladých lidí a zabezpečit tak informační kanály, které studenti nejčastěji 

využívají. České spořitelně, a.s. by následně mohl být předložen návrh na změny související 

s vedením studentských kont a jiných služeb, které studenti uvítají. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je najít rozdíly v nákupních zvyklostech segmentů SŠ a VŠ dle 

demografických charakteristik. Záměrem výzkumu je i zjištění důležitosti parametrů účtů, 

bez kterých se student neobejde. Výzkum je zaměřen i na sociální okolí, ve kterém se určí 

klíčový ovlivňující faktor v rozhodování studenta, jak pro založení účtu, ale i při vedení účtu. 

V rámci výzkumu se zohlední i studentská oblíbenost mezi osobní a elektronickou formou 

komunikace. V neposlední řadě jsou stanoveny rozdíly mezi středoškolákem a 

vysokoškolským studentem. 

4.1.3 Plán marketingového výzkumu 

a) Typy shromážděných dat  

Pro přesné a aktuální data bylo využito primárních dat v podobě sestaveného dotazníku 

(Příloha č. 1). Sekundární údaje byly čerpány z oficiálních webových stránek bankovních 
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institucí, propagačních materiálů, internetových srovnávačů, finančních portálů, odborných 

časopisů a odborných publikací (uvedeno v Seznamu literatury).[7] 

b) Základní a výběrový soubor 

Základním souborem byli studenti SŠ a VŠ, kteří studují v Ostravě. Výběrový soubor byl 

charakterizován studenty SŠ a VŠ studujících v Ostravě, kteří vyplní odkaz na dotazník 

v elektronickém formátu na sociální síti Facebook. Plánovaná velikost výběrového souboru 

byla 200 až 250 respondentů.  

c) Způsob sběru dat 

Výzkum byl proveden nejrozšířenější metodou sběru dat, a to metodou dotazování. 

Dotazování se realizovalo elektronicky s využitím dotazníkové služby vyplnto.cz, kde se 

otázky nadefinovaly a vygenerovaný odkaz na dotazník se vložil na sociální síť Facebook. 

Pro větší rozsah respondentů se odkaz dotazníku zasílal do zpráv studentů, kteří v osobních 

informacích (na svém profilu) uváděli školu a formu studia v Ostravě. Dále se odkaz zveřejnil 

na FB nástěnkách konkrétních středních škol v Ostravě, kde se využila funkce přidat 

příspěvek. Moderátorem dotazování byla autorka bakalářské práce, která sledovala odchylky 

od zvolených kvót pro sběr dat. 

d) Nástroje sběru dat 

Použitým nástrojem byla elektronická forma dotazníku, která obsahovala 22 otázek 

(Příloha č. 1) se zaměřením na chování studenta na bankovním trhu. Otázky byly uzavřené, 

polootevřené, otevřené, filtrační a škálové pro míru souhlasu, které podchytí informace pro 

sestavení kupního procesu studenta. Byl stanoven kvazireprezentativní kvótní výběr, který byl 

nutný hlídat v průběhu dotazování. Byly stanoveny 3 kvóty. První kvóta byla určena pro 

vyvážený poměr mezi pohlavím respondentů.  Druhá kvóta byla pro vyvážený poměr 

respondentů mezi středoškoláky a vysokoškoláky v Ostravě. Třetí kvóta byla pro věk 

studenta, kde se hlídala věková kategorie od 15 let. 

e) Organizace sběru dat 

Sběr dat byl naplánován na období od 22. 2. – 28. 2. 2014 na sociální síti Facebook. Pro 

dosažení důvěryhodných výsledků, byla neustálá kontrola respondentů podle vymezených 

kvót. 
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4.1.4 Harmonogram činností 

V následující tabulce 4.1 je uveden časový harmonogram dílčích části výzkumu 

bakalářské práce.  

Tab. 4.1 Harmonogram dílčích částí výzkumu 

Činnost prosinec leden únor březen duben 

Definování problému 
     

Sestavení dotazníku 
     

Plán výzkumu 
     

Předvýzkum 
     

Sběr dat 
     

Zpracování dat 
     

Interpretace výsledků 
     

Návrhy a doporučení 
     

4.1.5 Předvýzkum 

Předvýzkum probíhal od 14. ledna 2014 do 20. února 2014. Kontrola pochopení otázek a 

celého dotazníku byla provedena na 30 respondentech, kteří studují střední nebo vysokou 

školu. Na kontrole pochopení dotazníku se podílela i vedoucí obchodního týmu ve společnosti 

Česká spořitelna Ostrava. Následně byly některé otázky upraveny lepší formulací (upřesnění 

pojmů kontokorent, Internet Banking, transakce), smazány nebo přidány nové možnosti 

variant otázky. Předvýzkum byl přínosem, jelikož k nedorozumění docházelo z pozic 

středoškoláků, kteří se v bankovní problematice tolik nevyznají. 

4.1.6 Rozpočet 

Bylo kalkulováno, že náklady byly pouze v podobě tisku dotazníků pro předvýzkum. 

Celková částka se pohybovala kolem 100 Kč. 

4.2 Realizační fáze 

Po sběru dat dochází k samotné analýze, která vyhodnotí výsledky pomocí zvolených 

typů grafů a tabulek zhotovených na základě využívání editoru MS Excel a statistického 

programu SPSS. 

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal ve stanoveném termínu od 22. 2. – 28. 2. 2014 na sociální síti 

Facebook s odkazem na dotazník (uvedeno v příloze č. 1). V prvních dnech se dotazník 
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rozšířil mezi respondenty velmi rychle a stanovené kvóty byly dodrženy. Avšak v posledních 

3 dnech před koncem dotazování se narůstající počet vysokoškoláků neustále zvyšoval oproti 

studentům středních škol. Proto se zahájil intenzivní způsob oslovení středoškoláků 

prostřednictvím zasíláním dotazníku do jejich profilových zpráv, aby se soubor vyvážil. 

V souvislosti s pochopením otázek nebyly zjištěné žádné potíže. Dotazník vyplnilo 217 

respondentů, kdy plánovaný výběrový soubor 200 až 250 respondentů byl splněn. 

4.2.2 Kontrola a kódování dat 

Po elektronickém sběru dat byla provedena pečlivá kontrola úplnosti všech otázek. 

Datová matice otázek byla poskytovatelem dotazníkové služby vyplnto.cz zpracována v MS 

Excel a umožnila stažení souboru pro zadavatele. Ovšem jednodušší a méně přehledná 

poskytnutá datová matice se musela upravit pro další kroky v analýze, kdy se pracovalo ve 

statistickém programu SPSS. 

4.2.3 Metody analýzy dat 

Na zpracování získaných dat se využila datová matice v editoru MS Excel, pomocí níž se 

v programu IBM SPSS Statistics 21 vyhodnotily otázky třídění I. stupně a II. stupně pomocí 

kontingenčních tabulek. Kontingenční tabulky byly sestavené dle zvolených závislostí. Grafy 

byly upravené v MS Excel. 

4.2.4 Struktura výběrového souboru 

Stanovený plánovaný počet byl 200 až 250 respondentů, což bylo splněno s výsledkem 

217 respondentů, kteří dotazník vyplnili. Výběrový soubor a jeho vymezené kvóty se 

v průběhu výzkumu dodržely. Kvóta rozložení vyváženého počtu respondentů dle pohlaví, 

se mimořádně větší odchylkou nelišila. Pohlaví studentů bylo z celkového počtu 

dotazovaných rozděleno na 51,6 % žen a 48,4 % mužů. Mírná převaha žen byla způsobena 

větší ochotou spolupráce na problematiku bankovního trhu než u mužského pohlaví. Mužům 

bylo zasíláno více odkazů na dotazník než ženám, ale převaha žen zůstala znát o 3,2 % 

(otázka č. 17, uvedeno v příloze č. 1). 
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Obr. 4.1 Struktura výběrového souboru dle pohlaví 

V dotazníku byla uvedena otázka č. 18 (uvedeno v příloze č. 1), kde číselně respondenti 

zaznamenali věk, který byl kvótou vymezen pro vyplnění pouze studentů od 15 let. Pro 

přehlednější kategorizaci studentů byl uskupen věk podle zvolených věkových kategorií. 

Věkové kategorie byly stanoveny podle typu škol, kdy 15-17 let a 18-19 let spíše odpovídá 

studentům na středních školách a rozmezí 20-23 let a 24-26 let je u studentů vysokých 

škol. Předpokládá se i zkreslení, kdy věk 19 let může být odpovídající u studenta na SŠ i na 

VŠ, samozřejmě i opakování ročníků a s ním spojený rozdílný věk studenta je očekáván. 

Stanovením těchto kategorií se může konstatovat, že respondenti ve dvou kategoriích 15-17 

let a 18-19 let jsou středoškolští studenti (52,1 %) oproti kategoriím 20-23 let a 24-26 let, kde 

tito studenti docházejí na vysoké školy (47,9 %).  

 

Obr. 4.2 Struktura výběrového souboru dle věkové kategorie 

Pro upřesnění rozdělení studentů dle typu školy, byla otázka v dotazníkovém šetření 

stanovena na výběr školy či fakultu pro zvolenou VŠ (otázka č. 20, č. 21, č. 22, uvedeno 

v příloze č. 1). Výsledek odhadovaného počtu podle věkové kategorie výše se tedy upřesnil na 

48,4 % studentů na SŠ a 51,6 % studentů na VŠ. 
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ŽENA MUŽ
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Obr. 4.3 Struktura výběrového souboru dle typu školy 

V dotazníku studenti SŠ odpovídali i na otázku (otázka č. 21, uvedeno v příloze č. 1), 

která upřesnila zaměření SŠ, kdy největší zastoupení respondentů je na gymnáziích s 34,3 % a 

na obchodních akademiích s 31,4 %. 

Tab. 4.2 Struktura výběrového souboru dle SŠ 

Střední škola 
Procenta 

respondentů 

Gymnázium 34,3 % 

Obchodní akademie, podnikatelská 31,4 % 

Průmyslová, stavební 17,1 % 

Zdravotní, sociální péče 9,5 % 

Elektrotechnická, informatika, teleinformatika 7,6 % 

 

Stejným způsobem se vymezily fakulty u studentů VŠ, kde nejvíce respondentů dochází 

na Ekonomickou fakultu s 38,4 % (otázka č. 22, uvedeno v příloze č. 1). 

Tab. 4.3 Struktura výběrového souboru dle fakulty VŠ 

Vysoká škola 
Procenta 

respondentů 

VŠB-TU Ostrava -Ekonomická fakulta 38,4 % 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky 
17,9 % 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Fakulta strojní 10,7 % 

OU v Ostravě, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, Fakulta 

umění 
10,7 % 

OU v Ostravě, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta 6,3 % 

OU v Ostravě – Pedagogická fakulta 6,3 % 

Vysoká škola podnikání, a.s. 5,4 % 

VŠB – TU Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství 
4,5 % 

 

48,4% 51,6% 

SŠ VŠ



37 

 

Další třídící otázkou v dotazníku bylo zastoupení dílčích položek u příjmu studenta 

(otázka č. 16, uvedeno v příloze č. 1). Zvolené položky příjmu se lišily u SŠ a VŠ, proto je 

zde závislost mezi příjmem dle typu školy. Práci má 18,8 % VŠ. Oproti tomu má 

středoškolák výhodu, že kapesné dostává 71,4 % SŠ než 57,1 % VŠ. Dary jsou položky, kde 

i 54,3 % SŠ jich obdrží více než 30,4 % VŠ. K větší vypovídací schopnosti by posloužila 

otázka na velikost v Kč dané položky, která nebyla do dotazníku zahrnuta. Je opravdu možné, 

že kapesné může být větší položka v příjmu u středoškoláka, ale s porovnáním u 

vysokoškoláka bude velmi nižší. Mnoho vysokoškolských studentů dostává kapesné na 

ubytování (na kolejích, pronájem) a dopravu od rodičů, kdy částky představují i tisícové 

položky. Otázka nechtěla zachytit vyšší obnos, který má student na SŠ a VŠ, ale zjistit, které 

položky se nejvíce podílejí v rozdílu mezi SŠ a VŠ. 

 

Obr. 4.4 Struktura výběrového souboru dle příjmů SŠ a VŠ 

Poslední třídící otázka je na vymezení bydliště studenta (otázka č. 19, uvedeno v příloze 

č. 1), který dochází za studiem do Ostravy. Nejvíce studentů je z Ostravy, Orlové, Karviné a 

Havířova, kdy podrobnější rozdělení výběrového souboru podle bydliště studenta i typu školy 

je uvedeno v Tab. 19 v příloze č. 2. 

Všech 22 otázek z dotazníku je dle četností v absolutním a relativním vyjádření uvedeno 

v příloze č. 2. 
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5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Kapitola 2.3 Kupní rozhodovací proces v teoretické části se věnovala popisu dílčích 

činností, jak se spotřebitel v průběhu nákupního chování rozhoduje, sbírá informace, hodnotí 

alternativy výběru či uskutečňuje konečný nákup. Tyto teoretické poznatky o kupním 

rozhodování se využily pro shrnutí výzkumu dle jednotlivých kroků v tomto procesu u 

studentů. 

5.1 Studenti a bankovní instituce 

Studenti jsou specifickou skupinou, která nejen svými názory, věkem, nízkými příjmy a 

postojem k bankovní tématice může být velmi odlišná oproti starším generacím.  Tento 

segment je v mnoha ohledech podporován studentskými slevami v oblasti dopravy, 

stravování, zábavy, státních příspěvků, stipendií, ale i zohledňován v bankovních produktech 

jako je studentský účet. 

5.1.1 Uživatelé a neuživatelé bankovních služeb 

Téma bankovnictví a využívání služeb s ním spojených mohlo vyvolat určité rozpaky 

mladších studentů, kteří vlivem menšího zájmu a neznalostí s vedením účtu by dotazník 

nevyplnili. Proto se úvodní otázkou celkový počet 217 respondentů rozčlenil na klienty 

bankovních institucí a ty, kteří žádnou banku nemají. Vyjádřil se počet studentů, kteří jsou 

vedení jako klienti banky, což představuje 71,4 % (155) studentů. Zbývajících 28,6 % (62) 

studentů žádnou banku nemá, proto neodpovídali na otázky týkající se vedení účtu a služeb, 

které banka poskytuje (uvedeno v Tab. 1, v Příloze č. 2). 

 

Obr. 5.1 Volba banky u všech studentů 

48,4% 

4,6% 

18,4% 

28,6% 

kamenné banky

internetové banky

kamenné i internetové

banky
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Kamenné banky, které na českém trhu představují už od své historie nepostradatelné 

místo pro účely hospodaření peněz společnosti, se prokázaly jako stále oblíbené a zvolené 

48,4 % studentů, což znázorňuje Obr. 5.1. Volba nových internetových bank se 

s přibývajícím rokem stává populární pro svou jednoduchost a rychlost operací přes 

internetové bankovnictví. Avšak omezeností pro účely využití nabízených běžných účtů je 

limitováno věkem 18 let. U studentů středních škol, kde věk dosahuje nižších věkových 

rozhraní než stanovená podmínka, internetové banky nemůže využívat. Ovšem přístup 

středoškoláku k těmto bankám je zpřístupněn v případě, že rodiče jsou vedeni jako disponující 

osoby účtu. Ověřeným faktem, že tyto banky si teprve svou pozici mezi klienty budují, je i 

malá účast respondentů svými 4,6% pro internetové banky na Obr. 5.1. 

Pro detailnější výsledky se Obr. 5.1 rozpracoval do koláčového grafu na Obr. 5.2, 

který znázornil pouze uživatele bankovních institucí. Ukázalo se, že kamenné banky na Obr. 

5.2 jsou ve většinovém zastoupení 67,7 % uživatelů oproti internetovým bankám 6,5 %. 

 

Obr. 5.2 Volba banky u studentů, kteří jsou klienti 

Výzkum porovnal také závislost mezi volbou banky podle vzdělání na Obr. 5.3, kdy 

z celkového počtu středoškoláků možnost kamenné banky uvedlo 51,4% a z celkového 

počtu dotázaných vysokoškoláků vyjádřilo 45,5 % také volbu pro kamenné banky. Lze 

konstatovat, že prioritní volbou pro studenty je kamenná banka, kdy vzdělání není určujícím 

faktorem. 

Zajímavý výsledek výzkumu je zaznamenán u studentů středních škol, kteří se vyznačují 

nižším věkem a možná i příjmem než vysokoškoláci (ti dosáhli 18 let a mohou vlastnit běžný 

účet u internetové banky), kdy u SŠ je preference o 2,1 % větší pro volbu internetové 

67,7% 

6,5% 

25,8% 

kamenné banky

internetové banky

kamenné i

internetové banky
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banky než u VŠ. Možnou příčinou, kterou lze stanovit, je již dříve zmíněna souvislost s 

vedením účtů ze strany rodičů, kteří využili služeb u nových bank. Být klientem u kamenné a 

internetové banky zároveň je oblíbenější volbou u studentů VŠ s 30,4 % na Obr. 5.3. 

 

Obr. 5.3 Rozložení studentů SŠ a VŠ dle banky 

Spokojenost s bankovním subjektem udává i faktor loajality neboli délka trvání věrnosti, 

kterou klienti projevují stálostí u dané banky. Skupina studentů loajalitu k bance teprve 

rozvíjí, hledají služby a výhody, které pro současnou situaci jsou pro ně potřebné a účelné. 

Jak dlouho jsou studenti u banky klienty, znázorňuje Obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4 Doba vedení účtu u banky 

Z celkového počtu studentů, kteří jsou klienti (71,4 %) bankovních institucí, je vidět, že 

respondenti jsou s průměrnými hodnotami rozloženi podle doby trvání u banky rovnoměrně, 
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jak ukazuje koláčový graf na Obr. 5.4. Dá se stanovit, že 2-3 roky u banky s 22,6 % a 1-2 

roky s 21,9 % je častá doba, po kterou jsou studenti SŠ a VŠ u banky vedeni jako klienti. 

Celkový počet dotázaných stanovil, že 28,6 % studentů žádnou banku nemá Obr. 5.1. 

Proto se tento poznatek rozdělil dle SŠ a VŠ na Obr. 5.5, kde ze středních škol nemá banku 

37,1  % studentů oproti vysokoškolským studentům, kde nemá banku 20,5 %.  

 

Obr. 5.5 Rozložení studentů, kteří banku nemají podle typu školy 

Na středních školách se ukázal menší zájem být klientem banky, proto se do této 

závislosti zahrnula oborová zaměření středních škol na Obr. 5.6. Studenti, kteří docházejí na 

gymnázia, nemají žádnou banku v zastoupení 41,7 %. Obchodní akademie či podnikatelsky 

zaměřené školy jsou s nižším výsledkem 24,2 %, kdy nemají žádný účet. Lze konstatovat, že 

studenti z obchodních akademií více využívají služeb banky než studenti z gymnázií. 

Vyplývá to i z výsledků struktury výběrového souboru SŠ v Tab. 4.2, kde rozložení u 

studentů gymnázií a obchodních akademií bylo nepatrně stejné, ale postoj být klientem banky 

je velmi odlišný, jak dokazuje Obr. 5.6. 
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Obr. 5.6 Žádná banka u studentů dle oborového zaměření SŠ 

U vysokoškolských studentů není tak výrazný počet rozložení dle Fakult VŠ jako u SŠ na 

Obr. 5.6, avšak doposud banku nemá 18,6 % studentů z Ekonomické fakulty na Obr. 5.7.  

 

Obr. 5.7 Žádná banka u studentů dle Fakult VŠ 

Studenti, kteří banku doposud nemají, byli v dotazníku tázáni na důvod nezaložení účtu 

v bance. Jaké zjištěné důvody pro nevlastnění účtu v bance mají, mohli vybráním možnosti 

blíže specifikovat pro účely výzkumu na Obr. 5.8.  
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Obr. 5.8 Důvody nezaložení účtů u banky 

Studenti nepotřebují banku, protože využívají společných účtů s rodiči, tento důvod 

uvedlo 45,2 % respondentů. Na Obr. 5. 8 výzkum ukázal, že někteří studenti nemají potřebu 

mít vedený účet a využívat výhody, které by byly možné jen při aktivních operacích jako 

vybírání z bankomatu, platby kartou, transakce či využití zahraničních plateb. O vše se 

postarají rodiče a mnohdy pro mladšího studenta je takto hlídání financí lepší než samotná 

jeho účast v bance. Další častá reakce by se dala zahrnout do dvou vlivů, které souvisejí 

s neznalostí či nepotřebností studenta disponovat s účtem, jak je vidět s 16,1 % pro tyto 

možnosti. 

Důvody nezaložení, již byly popsány na Obr. 5.8, ale závislost podle střední školy a 

vysoké školy na Obr. 5.9 ukázala, že existují rozdíly mezi těmito studenty. Student, který se 

vzdělává na VŠ vždy důvod sdělil, a proto možnost - nemám vysvětlení neuváděl, oproti 7,7 

% studentů ze SŠ, kteří tak učinili. Vysokoškolský student se o něco více orientuje 

v nabídkách 13 % než středoškolák 17,9 %, a zároveň dokáže posoudit, že některé nabídky 

ho neoslovili 8,7 %, aby měl vedený účet v bance.  
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Obr. 5.9 Důvody nezaložení účtu dle SŠ a VŠ 

Výzkum ukázal, že rozdílné uvádění důvodů nezaložení účtů jsou i dle pohlaví 

respondentů. Muži jsou ti, kteří banku nepotřebují více než ženy, jak ukazuje 17,1 % na 

Obr. 5.10. Naopak nedůvěřivost k bance je patrná mnohem více u žen 18,5 %. Muži dle 

Obr. 5.10 se více neorientují v nabídkách 20 %, ale také shledávají nabídky, které je neosloví 

8,6 %. 

 

Obr. 5.10 Důvody nezaložení účtu dle pohlaví 

5.1.2 Informační kanály a referenční skupiny studentů  

Student má již potřebu založit si studentský účet nebo jinou službu a potřebuje vyhledat a 

porovnat si nejlepší možnosti, které může zrealizovat. Pro realizaci musí mít podklad 
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informací, které mu pomohou vytřídit nepodstatné služby, které by byly zbytečně 

zakomponované v účtu. Student si své pro a proti vyhledává, diskutuje o nich, srovnává, 

zjišťuje si informace. Prakticky chce nejvhodnější a nejjednodušší způsob, jak a kde si účet 

založí a bude s ním hospodařit. 

Informace o bankovních produktech jsou studenty vyhledávané na internetu, v médiích i 

od fyzických zdrojů informátorů jako jsou rodiče, kamarádi, ale také odborníci, kteří jsou 

kvalifikovaní pro odborné poradenství. Z výsledků výzkumu je za hlavní zdroj informací o 

bankovních produktech zvolen internet 40,1 % na Obr. 5.11, kde většina studentů tráví 

veškerý volný i pracovní čas. Internet pro studenta poslouží v krátkém čase pro vyhledání a 

srovnání parametrů účtu, ale především se zde naleznou články a diskuze, které problematiku 

nabídky všech konkrétních žádaných produktů objasní.  

 

Obr. 5.11 Hlavní zdroj informací o bankovních produktech 

Dalším zdrojem na Obr. 5.11 jsou s 28,1 % rodiče, přátelé, spolužáci a známí, kteří 

zjevně mají pro studenta velký význam pro rozhodování, kdy ani reklamy v televizi, rádiu a 

tisku s 19,4 % volbou nepředčily rady od fyzických osob. Méně významným jako hlavní 

zdroj informací jsou pro studenty odborníci 7,8 %. 
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Obr. 5.12 Hlavní zdroj informací o bankovních produktech dle věkové kategorie 

Na Obr. 5.12 jsou vyjádřeny hlavní zdroje informací o bankovních produktech, které 

zvolily jednotlivé věkové kategorie. Internet převažoval u VŠ od 20-26 let s 52,7 % a 53,8 

%, kde středoškoláci podstatně méně věří tomuto zdroji jako hlavní s 23 % a 34,6 % pro 

věkovou kategorii 15-19 let. Značná část středoškoláků s 41 % a 26,9 % je pro pomoc od 

rodičů a přátel než u VŠ. Pro reklamní kampaně běžící v televizi, billboardech, letáčcích, 

časopisech a rádiu se přiklání také více SŠ s 21,3 % a 26,9 % než pouhých 16,5 % ve 

věkovém rozhraní 20-23 let. 

Odborníci v bankovní tématice by měli dokázat sestavit a poradit účty, které student 

shledává za potřebné si založit. Nemusí se zrovna jednat o studentský účet, ale někteří 

studenti již potřebují rady o půjčkách, investicích nebo různých spořeních, kdy se 

předpokládá po ukončení studia určitá samostatnost ve smyslu najít si vlastní bydlení, práci a 

popřípadě založit rodinu. O těchto záležitostech patrně uvažuje více studentů vzdělávajících 

se na VŠ. Odborníci byli zvoleni nejvíce starší věkovou kategorií 24-26 let s 38,5 % jako 

hlavní zdroj, ale i tato kategorie možnost žádný zdroj vůbec neuvedla na Obr. 5.12. 

Při samotném výběru banky na Obr. 5.13, středoškolák důsledně vybírá podle výše 

poplatků 87,9 %, rodičů 72,7 %, pověsti a tradice banky 68,2 % a nabídky služeb 63,6 %. 

Tyto kritéria hodnotili studenti souhlasem ano a spíše ano, které se v grafu seskupily pod 

možnost ANO (jednotlivá relativní četnost vyjádření souhlasu je uvedena v Tab. 1, v příloze 

č. 3). Méně důležitým kritériem jsou pod možností NE uváděna kritéria jako bankovní 

poradce 66,7 % a spolužáci, přátelé 62,1 %.  
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Nepodstatné jsou pro studenta SŠ i dostupnost pobočky, prostředí na pobočce a zejména 

otevírací doba. Průměrné zastoupení souhlasu je u reklam banky a propracovanosti 

internetového bankovnictví, kdy student tyto faktory nedokáže srovnat, zda jsou výhodou pro 

jeho potřebu. 

 

Obr. 5.13 Kritéria výběru banky dle SŠ 

Studenti VŠ na Obr. 5.14 se stejně jako SŠ přiklánějí se souhlasem pro důležitá kritéria se 

souhlasem ANO (jednotlivá relativní četnost vyjádření souhlasu je uvedena v Tab. 2, v příloze 

č. 3), která představují výši poplatků 85,4 %, nabídku služeb 85,4 %, pověst a tradice 

banky 83,1 % a rodiče 67,4 %. Nedůležitost se souhlasem NE je pro bankovní poradce, 

reklamy banky, otevírací doby a prostředí na pobočce. Ovšem rozdíl mezi VŠ a SŠ hraje 

podstatná důležitost výběru banky podle propracovanosti internetového bankovnictví 74,2 % 

a dostupnosti pobočky 68,5 %. 
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Obr. 5.14 Kritéria výběru banky dle VŠ 

Z hlediska referenčních skupin, které studenta ovlivňují při výběru banky, jsou 

znázorněny ovlivňující osoby na Obr. 5.15, kdy starší osoby, u kterých se předpokládá větší 

praxe než u studujícího člověka, se v tomto výzkumu budou objevovat v pozici rodičů a 

prarodičů studenta. Výsledky výzkumu jednoznačně potvrdily, že již zmíněna domněnka je 

pravdivá. Větší praxe a názory rodiče 64,1 % a prarodiče 9,7 % jsou výrazným 

ovlivňujícím článkem na Obr. 5.15 v rozhodování méně zkušeného studenta. Rodiče svým 

dětem do 18 let zakládají studentské účty, kdy právě oni znají finanční možnosti, které si 

jejich dítě může dovolit. Avšak i většinu poplatků platí rodič.  

Studenti nemusí řešit rozhodnutí jen s rodičem, ale druhá nejčastější zvolena možnost 

ovlivňujícího faktoru jsou kamarádi. Kamarádi jsou ti, kteří se podílejí 15,2 % chováním na 

změnu či utvrzení názorů studenta. Tak jako u kamarádů může být na podobné úrovni 

ovlivňování s 4,1 % možnost spolužáci, kde je řada kamarádů v pozici spolužáků na Obr. 

5.15. 

V dotazníku (Tab. 12 v příloze č. 2) byla pro objektivnost ovlivňujících osob přidána 

možnost jiné, kde respondenti mohli uvést i další osoby než nadefinované odpovědi. 

Překvapivá odpověď sám/sama se pro výzkum u 2,3 % studentů opakovala, a proto byla 

zařazena jako nová odpověď, která ve výzkumu vyjádřila i skupinu studentů, kteří se již 

rozhodují pouze sami a nepotřebují okolí. Dále v možnosti jiné, se objevil přítel a přítelkyně 

se 1,8 %. 
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Obr. 5.15 Ovlivňující referenční skupiny 

Volba konkrétní banky se značně odvíjí i od rodičů, které studenti označili za své hlavní 

rádce i ty, kteří názor studentů ovlivní. Pro zvolení stejné banky (jako rodiče) se vyjádřilo 

39,6 % studentů a 26,3 % pro nezvolení stejné banky. Studenti, kteří již v úvodu dotazníku 

odpověděli, že žádnou banku nemají, byli zde tázáni o rozhodnutí výběru pro banku 

v budoucích letech. Možnost výběru stejné banky podle rodičů by uskutečnilo 19,8 % 

studentů nemající banku dnes. Opačný názor sdílí 8,8 % studentů, kteří by stejnou banku 

nezvolili vůbec. 

 

Obr. 5.16 Volba banky podle rodičů 
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5.1.3 Využívání služeb banky  

Portfolio produktů, které banky propagují v kampaních, dosahuje širokých nabídek a 

možností, které si klient zvolí. Základní rozdělení pro produkty, které banky mohou 

nabídnout, jsou na běžné produkty, spořící produkty a úvěrové produkty. Výzkum ukázal, že 

pro studenta je studentský účet s 46,5 % na Obr. 5.17 vybrán jako první služba, kterou chtěl 

a začal v bance využívat. Zájem o platební kartu 16,8 % a Internet Banking 12,9 % jsou 

služby, které studentský účet obsahuje v nabídce, proto i studenti často zvolili tyhle možnosti. 

Elektronické bankovnictví se rozmáhá a důležitost pro studenta s 12,9 % mít tuto službu 

narůstá. Vše si student může zkontrolovat (např. zda mu přišly peníze z brigády na účet, jaký 

byl jeho výpis z účtů), ale i zaplatit faktury a poslat peníze na jiný účet rychlejším způsobem 

je kladným přínosem. 

Zájem o pojištění se převážně zaobírá otázkou, co nejrychleji a nejlépe se pojistit na 

dobu při zahraničních cestách, dovolené či zahraničním studiem, kde se vybírají cestovní 

pojištění. Avšak do 11 % první služby v podobě pojištění může být zahrnuta i všechna životní 

pojištění (např. v případě úrazu).  

Na obr. 5.17 je vidět, že potřeba investování, spoření na penzi, bonusy, kontokorent, 

stavební spoření a půjčky nejsou zcela vůbec vybírány jako počáteční či prvotní služba, 

o kterou student jeví náklonnost. K úvaze jsou i služby kontokorent a bonusy, které jsou také 

v rozsahu služeb studentského konta a studenti je podle výzkumu nepovažují za důležité. 

 

Obr. 5.17 První služba, kterou studenti zvolili 

Pro srovnání na Obr. 5.18, jak se pozice služeb dokáže pozměnit u studentů v průběhu 

měsíců i let od první služby. Prvních pět využívaných služeb bylo ponecháno ve stejném 
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pořadí. Tudíž jinak řečeno, to co student zvolí, jako první službu je zpravidla ponecháno 

v dalších let. Bonusy, které nepotřebovaly větší pozornosti studenta, se z nulových procent 

staly využívané 24,5 %. Tento výsledek 24,5 % popisuje, že jsou studentské účty, které 

bonusové programy zahrnují. Student má pak možnost je plně využívat. 

Postupem se nárůst služeb rozšířil i o stavební spoření 18,7 %, vkladní knížky 16,8 % a 

dokonce i spoření na penzi s 10,3 %. Úvěrové produkty jako půjčky 2,6 % a kontokorent 8,4 

% jsou studenty nevyužívané. Student s nízkým příjmem, který by v bance zažádal o 

úvěrový produkt, není považován automaticky za bonitního klienta, kterému by čerpání úvěru 

bylo ihned schváleno. Zamítnutí pro velmi nízký věk a nezajištění budoucích závazků je pro 

banku nekompromisním měřítkem, proto jsou na Obr. 5.18 tak nízké procentuální výsledky u 

těchto úvěrových služeb. 

 

Obr. 5.18 Služby, které studenti dnes využívají 

5.1.4 Studentský účet 

Studentský účet si studenti zakládají jako první službu, kterou požadují po bance. Proto i 

výběr vhodného typu doplňkových a základní služeb je individuálním rozhodnutí studenta. 

Preference a požadavky studentů na studentský účet se pomocí vyjádření souhlasu (ano, spíše 

ano, spíše ne, ne) ve výzkumu rozčlenily na základní rozdíly na Obr. 5.19 a na Obr. 5.20 mezi 

SŠ a VŠ.  

Studenti SŠ jsou zásadně rozhodnutí, že důležitá služba u studentského účtu je vedení a 

zřízení účtu zdarma 83,3 % a výše poplatků za služby 80,3 % na Obr. 5.19 (detailnější 

výsledky uvedeny v Tab. 3 v příloze č. 3) 
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Další sledovaný prvek u tohoto produktu je možnost vlastnit platební kartu 45,5 % a s tím 

související výběr z bankomatu zdarma, poplatky za transakce a Internet Banking. Doplněk 

služby označovaný jako bonus pro studenta SŠ byl nejednoznačně určen, zda je velmi 

potřebný za ano a spíše ano, kdy celkem pro tento kladný názor je 57,6 % oproti negativnímu 

pohledu na bonus s 42, 4%. Za zcela nepotřebnou službu student SŠ označil kontokorent, 

kdy celkově nedůležitost byla vyjádřena 65,2 %. 

 

Obr. 5.19 Důležité služby u studentského účtu dle SŠ 

Rozdíl mezi studentem SŠ a studentem VŠ byl ve větším důrazu na nepostradatelnost 

platební karty 82 %, výběry z bankomatu zdarma 93,3 %, Internet Banking 95,5 % a 

poplatky za transakce 92,1 % (detailnější výsledky uvedeny v Tab. 3, Tab. 4 v příloze č. 3). 

Dokonce studenti VŠ více nechtějí službu kontokorent 71,9 % více než studenti SŠ 65,2 % 

na Obr. 5.20. Stejná shoda mezi SŠ a VŠ se ukázala u bonusů, kde jsou stejné rozpaky, zda 

bonus je opravdu výhodou či není natolik atraktivní pro studenty. 
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Obr. 5.20 Důležité služby u studentského účtu dle VŠ 

5.1.5 Komunikace s bankou 

Elektronicky, rychle a jednoduše jsou charakteristické vlastnosti, ke kterým se lidé 

přiklání. Z otázky 13. (Tab. 13, v příloze č. 2) v dotazníku, která potřebovala tyto vlastnosti 

s virtualitou potvrdit či vyvrátit, byl respondent tázán na upřednostnění typu komunikace 

s bankou. Přednost v komunikaci byla vymezena ve dvou podobách, jak je znázorněno na 

Obr. 5.21. Studenti dávají přednost návštěvě banky (osobnímu kontaktu) 58,5 %, než 

elektronické formě 41,5 %. Nelze přece očekávat, že nepříjemnosti a nepochopení ze strany 

klientů se vyřeší prostřednictvím e-mailů rychle a srozumitelně.  

 

Obr. 5.21 Upřednostňovaná komunikace studentů s bankou 
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Jak vypadala volba upřednostňované komunikace mezi studenty SŠ a VŠ, je ukázáno na 

závislosti mezi komunikací a třídícím znakem podle typu školy. Studenti vzdělávající se na 

VŠ s 67,9 % % také přiklonili více k osobnímu kontaktu s bankou, kde raději banku 

navštíví a vyřeší svůj problém. Naopak středoškoláci s 48,6 % chtějí docházet do poboček, 

ale raději zvolí podobu elektronické komunikace 51,4 %. Takový výsledek u SŠ mohl být i 

zkreslený tím, že většina středoškoláků, co dotazníky vyplnili, nemají vedený ještě účet 

v bance a nemusí vědět, co vše se musí vyřizovat v bance.  

 

Obr. 5.22 Upřednostňovaná komunikace studentů dle typu škol 

Tento výzkum chtěl zajistit i komunikaci, kterou by volili studenti, kteří účet u žádné 

banky nemají na Obr. 5.23. Z výsledků vyplynulo, že největší počet studentů s žádnou 

bankou jsou středoškoláci (Obr. 5.5), stanovila se závislost mezi upřednostňovanou 

komunikací a oboru SŠ. Zjistilo se, že studenti z gymnázií s 80 % a obchodních akademií 

s 87,5 % by zvolili elektronický kontakt s bankou v budoucnu. Studenti studující 

informatiku jsou také pro elektronickou komunikaci s 66,7 %. Naopak zásadně proti 

elektronickému vyjednávání jsou studenti průmyslových škol, kteří by raději do banky 

docházeli osobně 62,5 %. 
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Obr. 5.23 Upřednostňovaná komunikace studentů nemající účet dle SŠ 

Sociální síť Facebook je velmi oblíbená mezi studenty. Profil si zde může založit i 

jakákoliv firma na B2B např. banka. Avšak jaký je postoj studentů SŠ či VŠ na zavedení 

komunikace s bankou prostřednictvím sítě FB, kdy veškeré údaje o profilu studenta nejsou 

chráněné a mohou být zneužity. Pro FB na Obr. 5.24 se studenti SŠ velmi přiklání se 32,4 

% pro určitě ano i spíše ano 12,4 %, kdy se zjevně neobávají obtížností a nedostatečně 

objasněných záležitostí. Opatrní jsou studenti z VŠ, kdy tuto možnost zavrhují ve vyjádření 

spíše ne 27,7 % a určitě ne 47,3 %. 

 

Obr. 5.24 Komunikace s bankou přes FB dle typu škol 

Znovu výzkum vyjádřil i odpovědi studentů nemající účet. Jak jsou na tom obory 

jednotlivých SŠ a jaký postoj zaujímají, je znázorněno na Obr. 5.25. Obchodní akademie a 

gymnázia už výše podpořili svou přízeň pro elektronickou komunikaci, kdy i teď je 
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dokázáno, že upřednostňují komunikaci s bankou přes FB. Zajímavým výsledkem jsou 

školy elektrotechnické, které komunikaci přes FB odmítají 66,7 %. Průmyslové školy a 

zdravotní mají spíše neutrální postoj. Lze říci, že studenti nemající účet se dle jednotlivých 

oborů SŠ velmi liší, kdy i elektrotechnické obory dokázaly, že neznamená ve škole se zabývat 

IT technologiemi a automaticky u všech služeb preferovat FB, který je dnes populární. 

 

Obr. 5.25 Komunikace s bankou přes FB dle studentů SŠ nemající účet 

Pro přehlednost transakcí, které klient banky uskutečňuje, se pro jeho přehled zhotovuje a 

zasílá výpis z účtu. V dotazníku se otázka č. 8 (Tab. 8 v příloze č. 2) zaměřila na dvě formy 

výpisu z účtu, které dnes banky nabízejí. První je možná již zastaralá, ale stále využívaná 

tištěná forma, kde klientovi je výpis odesílán na adresu bydliště nebo připravený k osobnímu 

vyzvednutí. Z celkového počtu dotazovaných na Obr. 5.26 využívá tištěnou formu 19,4 % 

studentů. Výsledek tedy s jednoznačnou převahou volí pro elektronickou podobu, kde 80,6 

% studentů výpis dostává prostřednictvím e-mailu nebo ho připravený mohou najít 

v elektronickém bankovnictví.  
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Obr. 5.26 Forma využívání výpisu z účtu 

5.1.6 Spokojenost s bankou 

Banky se snaží klientům nabízet poradenskou a odbornou činnost, kde informují o nových 

produktech, změnách, sestavují účet na míru požadavkům zákazníka, ale i to někdy pro 

spokojenost nestačí. Spokojenost s bankou se projevuje šířením kladných referencí, které 

klienti v komunikaci předávají svým známým i rodině. Avšak nespokojenost se sděluje velmi 

rychle a s dávkou emocí, která negativní stránku zdůrazní. 

Banku by doporučilo 45,8 % studentů na Obr. 5.27, kdy odpověděli se souhlasem ano. 

Spíše ano by doporučilo 37,4 %. Zde vyplývá, že student zcela doporučí svému okolí konk 

rétní banku, kde účet má. Nicméně, kolik studentů v běžné diskuzi (např. ve škole) se 

baví na téma vlastnění účtu v bance. Pro výzkum je podstatný výsledek 11,6 % a 5,2 %, kteří 

banku nedoporučí svému okolí. Tihle studenti projevují svou nespokojenost, když sdělují 

negativní postřehy dalším kamarádům, kteří pak mohou uvážit výběr pro zcela novou banku 

nebo změnu původní banky. 
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Obr. 5.27 Doporučení banky od studentů 

Spokojenost s bankovní službou je dána i podmínkami, které banka by měla dodržet. 

Studenti, proto měli zaznačit 2 nadefinované možnosti, při kterých by s bankovní službou byli 

spokojeni. Rozložení možností se stanovilo dle pohlaví studentů. Na Obr. 5.28 lze stanovit, že 

nízké poplatky 72,9 % a přehledné webové stránky banky 36,1 % jsou faktory 

spokojenosti pro studenta. Druhou kombinací jsou dodržené termíny 29,7 % a vyškolení 

bankovní poradci 26,5 %. Nejmenší důraz studenti kladou na dárkové předměty 

k produktu 22,6 %, které pro spokojenost nepotřebují tolik. 

 

Obr. 5.28 Spokojenost s bankovní službou 

Postoje studentů podle pohlaví na spokojenost se službou se lišila zejména v dárkových 

předmětech na Obr. 5.29. Dárkové předměty byly zvolené jako méně potřebné, aby byl 

student spokojen, avšak u rozložení pohlaví se ukázalo, že muži s 31,4 % dárkové předměty 
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upřednostňují více než ženy s 15,3 %. Ženy jsou důslednější na webové stránky banky 

37,6 % než muži 34,3 %. Komunikace s vyškoleným bankovním poradcem, nízké poplatky, 

dodržené termíny jsou také pro ženy důležitější. 

 

Obr. 5.29 Spokojenost s bankovní službou dle pohlaví 

5.2 Kupní rozhodovací proces studentů 

V předchozích odstavcích se jednotlivé otázky a závislosti popsaly podle výsledků, které 

jsou znázorněny grafickou podobou. Tato kapitola má sloužit jako shrnutí výše popsaných 

dílčích procesů studenta. 

5.2.1 Rozpoznání problému studenta 

Z výzkumu vyplynulo, že mnohem více je studentů SŠ, kteří žádnou banku nemají (Obr. 

5.5). Podle oborového zaměření se ukázalo, že zejména studenti z gymnázia (Obr. 5.6) jsou 

ti, na které by se banky měly zacílit. Všichni studenti ze SŠ a VŠ odpovídali, že důvodem 

nezaložení účtu je využívání společných účtu s rodiči (Obr. 5.9), který jim vyhovuje. U 

středoškoláků se zaznamenaly i důvody nepotřebnosti banky a neznalost v nabídkách 

služeb. V nabídkách služeb banky se nejčastěji neorientují muži, a proto uváděli i důvod 

nemám vysvětlení či nepotřebuji banku vícekrát než ženy (Obr. 5.10).  

5.2.2 Hodnocení alternativ výběru 

Studenti informace o bankovních produktech hledají hlavně na internetu (Obr. 5.11), kde 

tuto možnost za hlavní zdroj uvedli studenti SŠ i VŠ. Ovšem pro studenta VŠ hraje i 

důležitou roli názor odborníka více než u středoškoláka. Dalším nejčastějším zdrojem 
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informací a zároveň výrazným ovlivňujícím článkem v rozhodování studenta jsou rodiče 

(Obr. 5.11). 

Podle rodičů se i studenti rozhodují při výběru banky, kdy často se přiklánějí mít účet 

v bance, kde i jejich rodiče jsou vedeni jako klienti. Takto odpovídali i studenti, kteří ještě 

účet založený nemají, a přesto jsou pro banku svých rodičů (Obr 5.16). Při výběru banky se 

studenti SŠ a VŠ shodli v kritériích výběru jako výše poplatků, nabídky služeb a pověsti a 

tradice banky. Rozdíl byl zaznamenán u studentů VŠ, kde důležitost výběru banky spatřují 

v propracovanosti internetového bankovnictví a dostupnost pobočky, což středoškolák 

nepovažuje za podstatné (Obr. 5.13, Obr. 5.14). 

5.2.3 Nákupní rozhodnutí studenta 

U studentského účtu je nejdůležitější výše poplatků a vedení a zřízení účtu zdarma. 

Studenti nepotřebují si všímat nabídek jako kontokorent. Kontokorent nepovažuje student SŠ 

a VŠ za srovnávací kritérium, podle kterého by si studentský účet vybíral. Bonus studenti 

neuměli zařadit, zda je nabídka bonusů výhodná či nevýhodná pro využívání účtu (Obr. 5.19, 

Obr. 5.20). 

Rozhodnutí pro výběr komunikace se studenti jednoznačně přiklonili k osobní 

komunikaci s bankou. Při srovnání mezi SŠ a VŠ se ukázalo, že studenti SŠ jsou více pro 

elektronickou komunikaci (Obr. 5.22). Zároveň pro možnou budoucí komunikaci s bankou 

prostřednictvím sítě Facebook jsou studenti SŠ více pro toto zavedení (Obr. 5.24) než 

studenti VŠ. Výpis z účtu (Obr. 5.26) je preferován v elektronické podobě, proto i banky by 

měly začít odpouštět od tištěných verzí výpisu, čímž ušetří náklady na tisk. 

5.2.4 Nákup služby a ponákupní chování 

Bylo podloženo, že kamenné banky (Obr. 5.1) jsou pořád velmi oblíbené a studenti je 

vyhledávají. Proto se může tvrdit, že banka, kterou studenti vyhledají pro jejich první potřebu 

vlastnit účet, bude kamenná banka. U studentů SŠ se předpokládá i budoucí založení účtu u 

internetové banky, kdy může nastat volba pro kamennou i internetovou banku zároveň, 

jelikož jejich přízeň pro internetové banky byla větší než u VŠ (Obr 5.3). 

Bylo zjištěno, že první volbou pro studenta je studentský účet (Obr. 5. 17). V průběhu 

let v bance se změnil postoj vůči službám, kdy nezvolené služby jako stavební spoření, 

spoření na penzi, půjčky a kontokorent se staly využívané mezi studenty (Obr. 5.18).  
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Studenti jsou s dosavadní bankou spokojení a doporučili by i banku svému okolí (Obr. 

5.27). Spokojenost s bankovní službou vidí, když služba vykazuje nízké poplatky a webové 

stránky banky jsou přehledné. Přehlednost webových stránek je důležitá více u žen než u 

mužů. Muži jsou více spokojeni, když k produktům v bance dostávají dárkové předměty 

(Obr. 5.28, Obr. 5.29). 

 



62 

 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

6.1 Spolupráce banky s rodiči 

Rodiče jsou právě ty nejvěrohodnější osoby, na které se studenti obracejí s prosbou 

pomoci při výběru banky a nakonec i produktů. Studenti je považují, nejen za zdroj 

informací (Obr. 5.11) pro výběr banky, praxe a cenných rad, které usnadní rozhodnutí 

výběru (Obr. 5.13, Obr. 5.14), ale také za podporující finanční článek jejich účtu (Tab. 6, 

Tab. 11, Tab. 12, Tab. 15, uvedeno v příloze č. 2). Finanční článek proto, jelikož není moc 

studentů, kteří by si veškeré finanční zaopatření účtu hradili ze své kapsy (Tab. 16, uvedeno 

v příloze č. 2). Pro výběr účtu se srovnávají parametry, které rodič uváží, že jsou pro jeho dítě 

výhodné či nevýhodné a pro rodinný rozpočet únosné či neúnosné např. u výběru 

studentského účtu. 

Doporučuje se, aby banky se věnovaly nejenom studentům, ale svou pozornost 

směřovaly i na jejich rodiče. Při návštěvě banky se poradce primárně zaměří na problém, 

který chce rodič vyřešit, ale další otázky by se měly zaobírat na počet dětí v rodině, kolik je 

jim let, zda mají brigádu a práci, jakou školu navštěvují či podobným směrem vést konverzaci 

pro zjištění informací pro databázi klientů. Ovšem by poradce měl být vyškolený v oblasti 

komunikace, aby dotazy na soukromí neuspěchal, ale odhadl situaci, kdy tyto otázky může 

klientovi pokládat. 

Bankovní poradce by měl s rodičem pomocí zhotoveného softwaru vyplnit krátký 

elektronický formulář, který na základě zjištěných dat měl zhotovit nejlepší účet pro studenta. 

Pro zkrácení času se může formulář zasílat na e-mail rodiče, aby z pohodlí domova v klidu 

vyplnil potřebné údaje.   

Po vyplnění se výsledek zpracuje a doporučí optimální variantu pro studenta. Výhody, 

které rodiče získají, když založí dětem účet, budou zejména na snížení poplatků na jejich 

současném účtu, obdrží reklamní předměty banky (dárky v podobě kancelářských potřeb), 

ale také budou zapojeni do soutěže.  Do soutěže se zapojí rodiče tehdy, když založí účet 

dětem. Čím více založených účtů, tím bude větší šance vyhrát zájezd, elektroniku i finanční 

výhru. Vždy je motivující velmi hodnotná cena výhry, kterou si banky nastaví podle 

možností. 
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6.2 Informační příručky 

Banky poskytují mnoho letáčků, kde je na úvodní stránce fotka s velkým nadpisem 

služby, nýbrž po otevření se na klienta vyobrazí text malým písmem, kdy nahuštění textu 

odradí od čtení a letáček se zavře nebo zahodí. Zbytečně se z pozice banky plýtvá s penězi na 

reklamní tisk. Stále se od této propagace neopustilo. Navrhuje se, aby letáčky byly 

seskupeny do jedné informační příručky v elektronické podobě pro klienta (např. na 

flashdisku), protože i výzkum ukázal Obr. 5.11, že pouze 19,4 % studentů (Tab. 11, uvedeno 

v příloze č. 2) využívá jako hlavní zdroj tyto tiskové zdroje informací.  

Informační příručky by byly rozděleny na klienty různých věkových kategorií, kde by i 

student našel svou odpovídající. Zde by byl uveden obsah všech služeb, které banka nabízí 

studentům, ale v žádném systému malých nahuštěných textů. Všechny údaje o účtu budou 

pouze v tabulkovém provedení, kde barevně se odliší cenové položky, požadavky na 

studenta a podmínky pro založení. Vše musí být heslovitě a stručně, aby i porovnání výhod a 

nevýhod mohlo být snadnější pro méně zdatného studenta v bankovní problematice.  

Z předvýzkumu (kapitola 4.1.5) se zjistilo, že některé pojmy týkajících se služeb jsou pro 

studenty neznámé např. pojem transakce, Internet Banking nebo kontokorent, kde se i 

v dotazníkovém šetření upřesnily tyto výrazy (otázky 5, 6, 7 uvedené v příloze č. 1). 

Příkladem upřesnění výrazu je např. kontokorent, kdy v závorce bylo uvedeno - povolené 

čerpání do mínusu, kde tato možnost byla pro studenta přijatelnější. Proto by zde měly být 

uvedeny i vysvětlivky (finanční slovník), které přiblíží studentovi některé pojmy související 

s nabídkou služeb banky.  

6.3 Akce banka studentům 

Doporučuje se bankám, aby nespoléhaly pouze na samotnou návštěvu pobočky z řad 

studentů. Mnoho studentů nemá potřebu služeb banky využívat, tedy i banku navštěvovat, jak 

ukázal výzkum 28,6 % studentů nemá žádnou banku (Obr. 5.1), kdy důvody nezaložení účtu 

studenti uváděli, že nepotřebují banku, využívají společných účtů s rodiči, ale i neorientují se 

v nabídce ( Obr 5.8, 5.9, 5.10). Všechny tyto faktory odmítnutí účtu nasvědčují, že zájem jít 

do banky nebude aktuální u této skupiny studentů. Navrhuje se, aby banka projevila úsilí 

oslovit studenty právě na školách.  

Pokud školy (ZŠ, SŠ) mohou docházet se studenty na divadelní představení, kina a další 

druh zábavy kulturního života, mohou se i zúčastnit semináře, kde bankovní zaměstnanci 

dokážou přiblížit služby, které nabízejí. Nepůjde o kampaň přesvědčování, že bez tohoto 
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účtu nelze být, ale co nejvíce studentům ukázat, jak mohou s účtem fungovat v běžném 

životě, jak jim platební karta usnadní nakupování, jaké výhody s obchodníky budou mít, jak 

funguje internetové bankovnictví nebo na jaké cenové položky se zaměřit při výběru. Pouze 

se zaobírat bankovními službami obecně, kdy si studenti i sami vyzkouší, jak fungují 

služby, jak vyhledávat informace, které jim jsou nabízeny. 

V tomto semináři obdrží studenti informační příručky (kapitola 6.2), kde se na nejasnosti 

mohou přímo zeptat v průběhu semináře. Pro předpokládaný ostych studentů se nebudou 

dotazy uskutečňovat ústní formou komunikace, ale zvolí se tablet. Tablet se rozdá každému 

studentovi, kde na vymezeném poli chatu budou studenti anonymní, avšak místně (čísly 

sedadel) vymezeny pro účely soutěže. Dotazy budou čteny a zodpovídány bankovními 

poradci, kteří vedou seminář.  Na konci semináře si tablet odnese ten student, který položí 

nejvíce dotazů na služby. 

Po ukončení semináře se studenti mohou přihlásit na prohlídku banky, kde si více 

přiblíží, jak v bance ovládat vyvolávací systém, jak se ptát přímo bankovního poradce na 

službu (sehraná ukázka poradce a studenta), na jaké údaje si na smlouvě dávat pozor, jaké 

služby nabízí bankomat, a další poznatky, které mohou aplikovat v prostředí banky. 

6.4 Propagace na sociální síti Facebook 

Studenti podle výzkumu nechtějí (Obr. 5.24), aby s bankou komunikovali prostřednictvím 

sociální sítě Facebook (Tab. 14, uvedeno v příloze č. 2). Navrhuje se, aby banky ihned 

nereagovaly na okamžitý trend být na Facebooku a mít zde profilový účet banky. Na této 

sociální síti by banka opravdu našla vhodnou cílovou skupinu, ale i skupinu podvodníků, kteří 

by hlavně mladé studenty mohli zneužít pro finanční obohacení. Proto se doporučuje, že ne 

každá služba je vhodná být umístěna pro elektronickou komunikaci, ale vystačí i pouhá 

osobní komunikace. Kdy i výzkum ukázal, že 58,5 % studentů dává přednost osobnímu 

kontaktu při návštěvě banky (Obr 5.21). 

Založení diskuze na FB, kterou by banka chtěla sledovat pro získání zpětné vazby 

s klienty, je velmi riskantní. Pouhé vlastnění osobní profilu na FB nezaručí soukromí, které je 

v mnoha ohledech varující pro klienty. Lidé zde jsou dohledatelní a mnohdy i o sobě sdělují 

důvěrné informace. Z toho plyne, že opravdu se nedoporučuje, aby se banka pokoušela o 

diskuzi s klienty na této sociální síti. Nejen klienti, ale i banka by mohla být zneužita 

podvodníky, kteří jen vyčkávají na malou chybu z obou stran. 
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Pokud by banka opravdu chtěla mít profil na Facebooku, tak se navrhuje jen jako místo 

pro reklamní kampaně. Zde by se umísťovaly nejnovější služby, které banka chce 

propagovat. Už dnes tyto formy propagace, kde se sdílejí podařená reklamní videa bank, mají 

u uživatelů FB úspěch. 

6.5 Informační portál studentský účet 

Navrhuje se, aby byl vytvořen portál s názvem studentský účet, kde by studenti mohli 

najít veškeré informace, srovnávání mezi bankami a prostor pro dotazy a diskuze na téma 

studentský účet. Toto doporučení se vztahuje na základě výzkumu (Obr. 5.11), kdy hlavní 

zdroj informací o bankovních produktech vyhledávají studenti na internetu 40,1 % (Tab. 11, 

uvedeno v příloze č. 2). Tento webový server by se naskytl pro studenty při zadání slova - 

studentský účet do vyhledavače.  

Dnes se ocitá student před nelehkým úkolem najít tu nejlepší a nejvhodnější stránku, která 

mu objasní všechny informace o studentském účtu. Na internetu se vyobrazí mnoho článků, 

stránek bankovních institucí, ale i neaktualizované stránky o tomto produktu, jenže žádná 

neodpovídá ucelenému obsahu na jedné stránce. 

Banky by se zapojily do tohoto projektu také. Samy by vlastní iniciativou aktualizovaly 

produkty, které studentům nabízí. Nikoliv vkládat reklamní podněty, ale čistě aktualizace 

služeb a výhod u studentského účtu. Student by si snadněji mohl vyhledat potřebné informace 

pomocí funkce srovnání účtu dle banky, dle poplatků, dle výhod a dalších funkcí pro 

srovnávání. Doporučuje se, aby správci této stránky byly odborníci z finančního světa, 

kteří by věrohodnost a aktuálnost informací zaručili. 

Navrhuje se i vkládat články o bankovní situaci na trhu v České republice, která by měla 

vzdělávací náplň pro studenty, kteří se neorientují v nabídkách. Další službou na stránce 

budou dotazy a diskuze pro studenty, kde se mohou zeptat na vše, co studentský účet 

zahrnuje. 

6.6 Bonus k účtu výhodou 

Bonusy studenti nevnímají jako výhodu (Obr. 5.19, Obr. 5.20) u nabízených služeb např. 

studentského účtu, což dokazuje Tab. 7 v příloze č. 2, kde studenti hodnotili, co je pro ně 

důležité u studentského účtu. Ověřením této skutečnosti je i Tab. 4 (uvedeno v příloze č. 2), 

kterou službu začali studenti využívat jako první u banky, kde možnost bonusy nezvolil žádný 

student. 
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Proto se navrhuje, aby banky pod službou, kterou nazývá bonus k účtu, přistupovaly 

s lepší nabídkou výhod, které student očekává. Student nepovažuje příspěvek na ISIC, kdy 

jednou za rok obdrží pár stovek Kč na účet, jako odměnu za využívání účtu. Banky by měly 

uvážit, zda tento bonus nezrušit zcela z nabídky nebo zvýšit tuto částku na ISIC, která 

bude atraktivnější pro studenty. 

Pro zvýšení částky se bankám doporučuje, aby každý student měl možnost vyššího 

obnosu, pokud přivede dalšího studenta, který si v bance založí účet. Tímto způsobem si 

banka dokáže zajistit novou klientelu a studenti se naopak budou snažit přivést, co nejvíce 

kamarádů a spolužáků, za které získají finanční odměnu na ISIC. Tento pyramidový způsob 

zajistí peněžní prostředky bance i studentům. 

6.7 Přehledné webové stránky 

Na základě výzkumu Obr. 5.28 je spokojenost s bankovní službou stanovena nízkými 

poplatky a také přehlednými webovými stránkami banky (Tab. 9, uvedeno v příloze č.2). 

Samotné webové stránky jsou ukázkou komunikace mezi bankou a klientem (či potenciálním 

zákazníkem), které umožní získat informace prostřednictvím elektronického dohledání 

veškerých údajů, kde i barevné kombinace, logo banky a přehlednost je klientem vnímaná. 

Doporučuje se, aby banky neustále své stránky aktualizovaly a zároveň vylepšovaly pro 

více obrázkových forem či rozdělení služeb nabídky podle skupin na děti, studenti, dospělí a 

senior. Dnes již mnoho bankovních subjektů si tyto vlastnosti stránek hlídá a snaží se 

zaujmout svou originalitou. Navrhuje se, aby banky na hlavní webové stránce měly možnost 

odkázat na sekci výhradně pro studenty, nejen v době reklamních kampaní na studentské 

účty. 

6.8 Bankovní poradci 

Zaměstnanci bankovních institucí jsou kvalifikovaní pro poskytování poradenství 

v oblasti bankovních služeb, přesto se studenti nepřiklání využít bankovního poradce jako 

rozhodující kritérium pro výběr banky (Obr. 5.13, Obr. 5.14) nebo zdroj informací o 

bankovních službách (Tab. 6, Tab. 11, uvedeno v příloze č. 2).  

Navrhuje se, aby poradce dokázal studenta zaujmout nejen svým odborným výkladem 

o službách, ale umožnil prostor pro komunikaci se studentem v lehčím měřítku bez 

zbytečných odborných terminologií, které studentovi nic neřeknou, ale naopak vzbudí pocit 

ostychu se zeptat na nejasnosti. Poradce by měl uvádět více praktických příkladů, které 
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pomohou si službu více přiblížit v praxi. Doporučuje se bance sestavit přehled nejčastějších 

dotazů od studentů, které následně předloží studentovi a vysvětlí. Forma přehledu otázek se 

doporučuje na tištěnou formu v podobě A4 karty či na flashdisk, který následně bude jako 

dárek pro studenta. Dále se doporučuje, aby se studentovi při návštěvě banky předložila 

informační příručka (na flashdisku) o službách, která je výše 6.2 v doporučení. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byla analýza studentů na trhu bankovních služeb. Hlavním 

úkolem bylo prozkoumat chování a rozhodování studentů SŠ a VŠ a shrnout tyto poznatky 

do sestavení kupního rozhodovacího procesu podle zjištěných údajů z elektronického 

dotazování. V kapitolách práce byly popsány teoretické poznatky spotřebitelského chování a 

charakteristika bankovního trhu, kde se uváděly číselné údaje o počtu studentů v České 

republice a prostředí bankovního sektoru.  

Údaje o plánu a realizaci výzkumu jsou blíže uvedeny v metodice výzkumu, která 

stanovila konečný výběrový soubor studentů. Výzkum byl uskutečněn pomocí dotazníkového 

šetření, kdy umístěním odkazu dotazníku na sociální síť Facebook byl získán plánovaný počet 

respondentů. Ke konečné analýze výzkumu byly použity nástroje vyhodnocení SPSS 

s následnou úpravou grafických aparátů pomocí MS Excel. Výzkum provedl několik 

závislostí dle třídících znaků pohlaví, věkové kategorie, příjmu, typu školy či oborového 

zaměření studenta. Získané výsledky pomohly určit rozdíly mezi studenty SŠ a VŠ, kteří 

ovšem i v některých otázkách projevili shodu v odpovědích.  

Výzkum bakalářské práce zjistil, že studenti se stále přiklánějí k výběru kamenných bank, 

ale jsou otevření k inovacím, které dnes představují internetové banky. Větší zastoupení ve 

vlastnění účtu v bance mají vysokoškoláci, proto by se banky měly zacílit na středoškoláky 

(zejména na studenty z gymnázií, kde bylo zjištěno větší nevlastnění účtu oproti studentům na 

obchodních akademiích a dalších oborech).  Nejčastější důvod pro nezaložení účtu v bance 

byl uváděn v nepotřebnosti mít banku, jelikož využívání společného účtu s rodiči je 

vyhovující. 

Rozdíl mezi SŠ a VŠ je zejména v názorech při komunikaci s bankou. Vysokoškoláci 

preferují osobní kontakt s bankou, kdy vyjednávání potřebných záležitostí s bankovním 

poradcem je zdlouhavější, avšak důležitější pro získání kvalitnějších informací o produktu. 

Středoškoláci jsou opačného názoru, kdy upřednostňují elektronickou komunikaci. V práci se 

potvrdilo, že rodiče jsou nejvěrohodnější osoby, na které se studenti obracejí s prosbou 

pomoci při výběru banky a nakonec i produktů.  

Pokud by bankovní služba měla vykazovat atraktivnost pro studenty, musí zajistit nízké 

poplatky, přehledné webové stránky a také dodržet slíbené termíny smlouvy. Studenti 

oblíbenost k internetu nepopřeli ani při vyhledávání informací o bankovních produktech, kde 

možnosti rychlého vyhledání jsou pro ně přínosnější než navštívit pobočku banky.  
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Závěrem lze říci, že studenti jsou skupinou, která se nebrání využívání novějších 

technologií komunikace a nabídky produktů. Návrhy a doporučení navázaly na poznatky 

z výzkumu práce, kde spolupráce banky s rodiči při zakládání studentských účtů či vytvoření 

informačních příruček pro studenty (a další návrhy), by dokázaly zefektivnit situaci při 

oslovení větší skupiny mladých lidí. Banky mohou být velmi úspěšné, když budou naslouchat 

právě potřebám mladší generace a rozvíjet jejich finanční gramotnost pro prospěch budoucích 

let. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - DOTAZNÍK 

Vážení studenti, spolužáci, přátelé, 

prosím o vyplnění dotazníku na téma - Analýza chování studentů na trhu bankovních 

služeb. Dotazník je zcela anonymní. Výsledky využiji pro zpracování mé bakalářské práce na 

Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, Katedra marketingu a obchodu.  

Děkuji za Vaši ochotu spolupráce, kterou poskytnete při vyplnění dotazníku. 

studentka Kateřina Hegedűsová 

*Dotazník je určený pro studenty, kteří studují na ostravských SŠ nebo VŠ. 

*Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím pouze jednu odpověď.  

1. Jste klientem/tkou: 

a) kamenné banky 

b) internetové banky 

c) kamenné i internetové banky 

d) žádné banky… Přejděte na otázku č. 10 

2. Jak dlouho jste klientem/kou své banky: 

*Zda jste klient/ka u více bank, odpovídejte na následující otázky podle jedné banky, 

kterou považujete za svou hlavní banku (využíváte ji intenzivněji než ostatní banky). 

a) méně než 1 rok 

b) 1 – 2 roky 

c) 2 – 3 roky 

d) 3 – 4 roky 

e) 5 a více let 

3. Doporučil/a byste svou banku svému okolí: 

Vyjádřete souhlas (1 – určitě ano, 2- spíše ano, 3- spíše ne, 4- určitě ne) 

1 2 3 4 

4. Jakou bankovní službu jste začal/a prvně využívat u své banky: 

a) studentský účet  

b) platební karta 

c) Internet Banking (elektronické bankovnictví) 
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d) pojištění (cestovní, životní) 

e) kontokorent (povolené čerpání do mínusu) 

f) bonusy (slevy u obchodníků, finanční bonusy na ISIC) 

g) půjčka (popř. hypotéka, studentská půjčka) 

h) spoření na účet 

i) stavební spoření 

j) spoření na penzi (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření) 

k) investování (podílové listy, akcie) 

l) vkladní knížka 

m) nevím (např. starají se rodiče) 

5. Uveďte všechny bankovní služby, které dnes využíváte: 

Můžete zvolit i více variant odpovědí 

a) studentský účet  

b) platební karta 

c) Internet Banking (elektronické bankovnictví) 

d) pojištění (cestovní, životní) 

e) kontokorent (povolené čerpání do mínusu) 

f) bonusy (slevy u obchodníků, finanční bonusy na ISIC) 

g) půjčka (popř. hypotéka, studentská půjčka) 

h) spoření na účet 

i) stavební spoření 

j) spoření na penzi (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření) 

k) investování (podílové listy, akcie) 

l) vkladní knížka 

m) nevím (např. starají se rodiče) 

6. Pro výběr své banky jste se rozhodl/a podle: 

Vyjádřete souhlas (1 – určitě ano, 2- spíše ano, 3- spíše ne, 4- určitě ne) 

a) dostupnosti pobočky    1 2 3 4  

b) otevírací doby     1 2 3 4  

c) prostředí na pobočce    1 2 3 4  

d) pověsti, tradice banky    1 2 3 4 

e) propracovanosti internetového bankovnictví1 2 3 4  

f) reklam banky (televize, letáčky)             1 2 3 4 
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g) nabídky služeb    1 2 3 4  

h) výše poplatků, úroků    1 2 3 4  

i) rodičů      1 2 3 4  

j) spolužáků, přátel, známých   1 2 3 4  

k) bankovního poradce (finančních odborníků) 1 2 3 4  

7. Co je pro Vás důležité u studentského účtu: 

Vyjádřete souhlas (1 – určitě ano, 2- spíše ano, 3- spíše ne, 4- určitě ne) 

a) vedení a zřízení účtu zdarma      1 2 3 4  

b) výše poplatků za služby      1 2 3 4  

c) platební karta        1 2 3 4 

d) výběry z bankomatu zdarma      1 2 3 4  

e) elektronické bankovnictví (Internet Banking)   1 2 3 4  

f) poplatky za transakce (převody z účtu)    1 2 3 4  

g) kontokorent (povolené čerpání do mínusu)    1 2 3 4  

h) bonusy (výhody u obchodníků)     1 2 3 4 

8. Jakou formu výpisu z účtu využíváte:  

a) elektronickou formu (na e-mail, připravený v elektronickém bankovnictví)  

b) tištěnou formu (odesílaný na adresu, připravený k osobnímu vyzvednutí k bance) 

9. Co by měla bankovní služba obsahovat, aby jste byl/a spokojená/ý: 

Vyberte max. 2 možnosti 

a) dodržené termíny  

b) nízké poplatky 

c) vyškolené bankovní poradce 

d) dárkové předměty k produktu 

e) přehledné webové stránky banky 

10. Označte hlavní důvod, proč nemáte žádnou banku (nevyužíváte služby banky): 

a) nepotřebuji ji 

b) nepotřebuji ji, využívám společných účtů s rodiči 

c) nevěřím bankám 

d) není nabídka, která by mě oslovila 

e) neorientuji se v nabídkách, proto raději nemám 

f) nemám vysvětlení 

g) jiný důvod…Uveďte 
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11. Vyberte dle intenzity využívání Váš hlavní zdroj informací o bankovních 

produktech: 

a) internet 

b) televize, rádio, tisk (noviny, odborné časopisy), letáčky bank, billboardy 

c) rodiče, přátelé, spolužáci, známí 

d) odborníci (bankovní poradci, finanční poradci) 

e) nikde nečerpám informace 

12. Kdo ve Vašem okolí Vás nejvíce ovlivňuje při finančním rozhodování: 

a) rodiče 

b) prarodiče 

c) spolužáci 

d) kamarádi 

e) sourozenci 

f) někdo jiný …Uveďte 

13. Čemu dáváte nebo byste dával/a přednost při komunikaci s bankou: 

a) návštěvě pobočky (osobnímu kontaktu) 

b) elektronickému kontaktu  

14. Chtěl/a byste komunikovat se svou bankou prostřednictvím sociální sítě Facebook: 

Vyjádřete souhlas (1 – určitě ano, 2- spíše ano, 3- spíše ne, 4- určitě ne) 

1  2  3  4 

15. Zvolil/a jste si stejnou banku, kterou mají i Vaši rodiče: 

a) Ano, zvolil/a jsem stejnou banku                      

b) Ano, zvolil/a jsem stejnou banku, ale i jiné banky 

c) Ne, nezvolil/a jsem stejnou banku 

d) žádnou banku nemám, ale zvolil/a bych stejnou banku svých rodičů 

e) žádnou banku nemám, ale nezvolil/a bych stejnou banku svých rodičů 

16. Své příjmy získáváte prostřednictvím: 

Zvolte pouze 2 možnosti příjmů, který Vám přináší největší obnos peněz 

a) práce (hlavní úvazek, částečný úvazek, OSVČ) 

b) brigády (letní, občasné, celoroční) 

c) kapesného (od rodičů,…) 

d) příležitostných darů (na narozeniny, svátek,…) 
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e) studijního stipendia 

f) příspěvků (sociální, sirotčí, mateřská/rodičovská,…) 

g) nemám žádné příjmy 

17. Jaké je Vaše pohlaví: 

a) žena 

b) muž 

18. Kolik je Vám let: 

19. Vaše bydliště (název obce, města, vesnice):  

20. Jste student/ka: 

Pokud studujete na VŠ, přejděte na otázku č. 22 

a) SŠ 

b) VŠ 

21. Kterou SŠ studujete: 

a) SŠ obchodní akademie, podnikatelská 

b) SŠ gymnázium 

c) SŠ zdravotní, sociální péče 

d) SŠ průmyslová, stavební  

e) SŠ elektrotechnická, informatika, teleinformatika 

f) SŠ jiná… Uveďte 

22. Kterou VŠ a fakultu studujete: 

a) VŠB-TU OSTRAVA – Ekonomická fakulta 

b) VŠB-TU OSTRAVA – Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky 

c) VŠB-TU OSTRAVA – Fakulta stavební, Fakulta strojní 

d) VŠB-TU OSTRAVA – Hornicko-geologická fakulta, Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství 

e) OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 

f) OU v Ostravě - Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta 

g) OU v Ostravě - Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, Fakulta umění 

h) Vysoká škola podnikání, a.s 

i) Jiná VŠ… Uveďte VŠ a Fakultu
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Příloha č. 2 - Tabulky absolutních a relativních četností dle jednotlivých 

odpovědí v dotazníku 

Tab. 1 Jste klientem/tkou 

Banka 
Četnost 

Absolutní Relativní 

kamenné banky 105 48,4% 

internetové banky 10 4,6% 

kamenné i internetové banky 40 18,4% 

žádné banky 62 28,6% 

Celkem 217 100% 

 

Tab. 2 Jak dlouho jste klientem/kou své banky 

Doba klientem/tkou v bance 

Četnost 

Absolutní Relativní  

méně než 1 rok 25 16,1% 

1 – 2 roky 34 21,9% 

2 – 3 roky 35 22,6% 

3 – 4 roky 30 19,4% 

5 a více let 31 20,0% 

Celkem 155 100% 

 

Tab. 3 Doporučil/a byste svou banku svému okolí 

Doporučení 

banky 

Četnost 

Absolutní Relativní 

ANO 71 45,8% 

SPÍŠE ANO 58 37,4% 

SPÍŠE NE 18 11,6% 

NE 8 5,2% 

Celkem 155 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Tab. 4 Jakou bankovní službu jste začal/a prvně využívat u své banky 

Bankovní služba 
Četnost 

Absolutní Relativní 

studentský účet 72 46,5% 

platební karta 26 16,8% 

Internet 

Banking 
20 12,9% 

pojištění 17 11,0% 

kontokorent 0 0,0% 

bonusy 0 0,0% 

půjčka 1 0,6% 

spoření na účet 12 7,7% 

stavební spoření 1 0,6% 

spoření na penzi 0 0,0% 

investování 0 0,0% 

vkladní knížka 5 3,2% 

nevím 1 0,6% 

Celkem 155 100% 

 

Tab. 5 Uveďte všechny bankovní služby, které dnes využíváte 

Bankovní služba 
Četnost 

Absolutní Relativní 

studentský účet 131 84,5% 

platební karta 130 83,9% 

Internet Banking 118 76,1% 

pojištění 61 39,4% 

kontokorent 13 8,4% 

bonusy 38 24,5% 

půjčka 4 2,6% 

spoření na účet 43 27,7% 

stavební spoření 29 18,7% 

spoření na penzi 16 10,3% 

investování 2 1,3% 

vkladní knížka 26 16,8% 

nevím 3 1,9% 

Celkem 155 100% 
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Tab. 6 Pro výběr své banky jste se rozhodl/a podle 

Kritéria výběru banky Ano Spíše ano Spíše ne Ne Celkem 

dostupnost pobočky 48 31,0% 39 25,2% 20 12,9% 48 31,0% 100% 

otevírací doba 19 12,3% 27 17,4% 43 27,7% 66 42,6% 100% 

prostředí na pobočce 31 20,0% 30 19,4% 39 25,2% 55 35,5% 100% 

pověst, tradice banky 72 46,5% 47 30,3% 13 8,4% 23 14,8% 100% 

propracovanost internet. 

bankovnictví 
58 37,4% 42 27,1% 32 20,6% 23 14,8% 100% 

reklama banky 34 21,9% 37 23,9% 37 23,9% 47 30,3% 100% 

nabídky služeb 75 48,4% 43 27,7% 23 14,8% 14 9,0% 100% 

výše poplatků, úroků 99 63,9% 35 22,6% 12 7,7% 9 5,8% 100% 

rodiče 81 52,3% 27 17,4% 24 15,5% 23 14,8% 100% 

spolužáci, přátelé 40 25,8% 32 20,6% 33 21,3% 50 32,3% 100% 

bankovní poradce 25 16,1% 20 12,9% 32 20,6% 78 50,3% 100% 

celkem studentů 155 

 

Tab. 7 Co je pro Vás důležité u studentského účtu 

STUDENTSKÝ ÚČET Ano Spíše ano Spíše ne Ne celkem 

Vedení, zřízení učtu zdarma 132 85,2% 16 10,3% 6 3,9% 1 0,6% 100% 

Výše poplatku za služby 131 84,5% 22 14,2% 2 1,3% 0 0,0% 100% 

Platební karta 90 58,1% 23 14,8% 30 19,4% 12 7,7% 100% 

Výběry z bankomatu zdarma 103 66,5% 26 16,8% 16 10,3% 10 6,5% 100% 

Internet Banking 111 71,6% 18 11,6% 14 9,0% 12 7,7% 100% 

Poplatky za transakce 87 56,1% 41 26,5% 15 9,7% 12 7,7% 100% 

Kontokorent 28 18,1% 20 12,9% 44 28,4% 63 40,6% 100% 

Bonusy 52 33,5% 39 25,2% 35 22,6% 29 18,7% 100% 

celkem studentů 155 
 

 

Tab. 8 Jakou formu výpisu z účtu využíváte 

Forma výpisu 
Četnost 

Absolutní Relativní 

elektronická 125 80,6% 

tištěná 30 19,4% 

Celkem 155 100% 
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Tab. 9 Co by měla bankovní služba obsahovat, aby jste byl/a spokojená/ý 

Spokojenost 
Četnost 

Absolutní Relativní 

dodržené termíny 46 29,7% 

nízké poplatky 113 72,9% 

vyškolené bankovní poradce 41 26,5% 

dárkové předměty k produktu 35 22,6% 

přehledné webové stránky banky 56 36,1% 

celkem studentů 155 100% 

 

Tab. 10 Označte hlavní důvod, proč nemáte žádnou banku (nevyužíváte služby banky) 

Hlavní důvod nemít banku 
Četnost 

Absolutní Relativní 

nepotřebuji ji 10 16,1% 

nepotřebuji ji, využívám společných účtů s 

rodiči 
28 45,2% 

nevěřím bankám 7 11,3% 

není nabídka, která by mě oslovila 4 6,5% 

neorientuji se v nabídkách, proto raději 

nemám 
10 16,1% 

nemám vysvětlení 3 4,8% 

Celkem 62 100% 

 

 

Tab. 11 Vyberte dle intenzity využívání Váš hlavní zdroj informací o bankovních produktech 

Hlavní zdroj informací 
Četnost 

Absolutní Relativní 

internet 87 40,1% 

televize, rádio, tisk 42 19,4% 

rodiče, přátelé, spolužáci, 

známí 
61 28,1% 

odborníci 17 7,8% 

nikde nečerpám informace 10 4,6% 

Celkem 217 100% 
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Tab. 12 Kdo ve Vašem okolí Vás nejvíce ovlivňuje při finančním rozhodování 

Kdo studenta 

ovlivňuje 

Četnost 

Absolutní Relativní 

rodiče 139 64,1% 

prarodiče 21 9,7% 

spolužáci 9 4,1% 

kamarádi 33 15,2% 

sourozenci 6 2,8% 

sám/sama 5 2,3% 

jiné 4 1,8% 

Celkem 217 100% 

   Tab. 13 Čemu dáváte nebo byste dával/a přednost při komunikaci s bankou 

Přednost v komunikaci 
Četnost 

Absolutní Relativní 

návštěvě pobočky (osobnímu 

kontaktu) 
127 58,5% 

elektronickému kontaktu 90 41,5% 

Celkem 217 100% 

 

Tab. 14 Chtěl/a byste komunikovat se svou bankou prostřednictvím sociální sítě Facebook 

Komunikace přes 

Facebook 

Četnost 

Absolutní Relativní 

ANO 45 20,7% 

SPÍŠE ANO 30 13,8% 

SPÍŠE NE 47 21,7% 

NE 95 43,8% 

Celkem 217 100% 

Tab. 15 Zvolil/a jste si stejnou banku, kterou mají i Vaši rodiče 

Zvolení stejné banky rodičů 
Četnost 

Absolutní Relativní 

Ano, zvolil/a jsem stejnou banku 86 39,6% 

Ano, zvolil/a jsem stejnou banku, ale i jiné banky 12 5,5% 

Ne, nezvolila jsem stejnou banku 57 26,3% 

žádnou banku nemám, ale zvolil/a bych stejnou banku svých 

rodičů 
43 19,8% 

žádnou banku nemám, ale nezvolil/a bych stejnou banku 

svých rodičů 
19 8,8% 

Celkem 217 100% 
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Tab. 16 Své příjmy získáváte prostřednictvím 

PŘÍJMY 

Četnost 

Absolutní Relativní 

práce (hlavní úvazek, částečný úvazek, OSVČ) 22 10,1% 

brigády (letní, občasné, celoroční) 101 46,5% 

kapesného (od rodičů,…) 139 64,1% 

příležitostných darů (na narozeniny, svátek,…) 92 42,4% 

studijního stipendia 19 8,8% 

příspěvků (sociální, sirotčí, 

mateřská/rodičovská,…) 
29 13% 

nemám žádné příjmy 5 2,3% 

celkem studentů 217 
 

 

Tab. 17 Jaké je Vaše pohlaví 

Pohlaví 

Četnost 

Absolutní Relativní  

Žena 112 51,6% 

Muž 105 48,4% 

Celkem 217 100% 

 

Tab. 18 Kolik je Vám let 

Věková 

kategorie 

Četnost 

Absolutní Relativní 

15 -17 let 61 28,1% 

18 -19 let 52 24,0% 

20 - 23 let 91 41,9% 

24 - 26 let 13 6,0% 

Celkem 217 100% 
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Tab. 19 Vaše bydliště (název obce, města, vesnice) 

Název bydliště 

Student 

Celkový počet studentů SŠ VŠ 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Bílovec   0 0,9% 1 0,5% 1 

Bohumín 3,8% 4 1,8% 2 2,8% 6 

Bolatice 1,0% 1   0 0,5% 1 

Brušperk   0 0,9% 1 0,5% 1 

Bystřec   0 0,9% 1 0,5% 1 

Čadca (SK)   0 0,9% 1 0,5% 1 

Český Těšín   0 2,7% 3 1,4% 3 

Dětmarovice 1,9% 2 1,8% 2 1,8% 4 

Dolní Benešov 1,0% 1   0 0,5% 1 

Dolní Líštná   0 0,9% 1 0,5% 1 

Držovice   0 0,9% 1 0,5% 1 

Frýdek-Místek   0 2,7% 3 1,4% 3 

Havířov 7,6% 8 5,4% 6 6,5% 14 

Hlučín   0 0,9% 1 0,5% 1 

Hnojice   0 0,9% 1 0,5% 1 

Hodonín 1,0% 1 0,9% 1 0,9% 2 

Horní Suchá 1,0% 1   0 0,5% 1 

Karviná 5,7% 6 8,0% 9 6,9% 15 

Kopřivnice 1,0% 1   0 0,5% 1 

Kostelec u Kyjova   0 0,9% 1 0,5% 1 

Krnov 1,0% 1 1,8% 2 1,4% 3 

Krumlov   0 0,9% 1 0,5% 1 

Mistřovice   0 1,8% 2 0,9% 2 

Mutěnice   0 0,9% 1 0,5% 1 

Nový Jičín   0 2,7% 3 1,4% 3 

Opava 1,0% 1 0,9% 1 0,9% 2 

Orlová 1,9% 2 17,9% 20 10,1% 22 

Ostrava 61,0% 64 27,7% 31 43,8% 95 

Pardubice   0 0,9% 1 0,5% 1 

Petřvald 4,8% 5 0,9% 1 2,8% 6 

Rožnov pod Radhoštěm   0 1,8% 2 0,9% 2 

Rychvald 2,9% 3 3,6% 4 3,2% 7 

Řepiště   0 0,9% 1 0,5% 1 

Stará Ves nad Ondřejnicí   0 0,9% 1 0,5% 1 

Šenov u Ostravy   0 0,9% 1 0,5% 1 

Třinec 2,9% 3 0,9% 1 1,8% 4 

Úvalno   0 0,9% 1 0,5% 1 

Valašské Meziříčí   0 0,9% 1 0,5% 1 

Zubří 1,0% 1   0 0,5% 1 

Zašová   0 0,9% 1 0,5% 1 

Zlín   0 0,9% 1 0,5% 1 

Celkem 100% 105 100% 112 100% 217 
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Tab. 20 Jste student/ka 

Typ školy 

Četnost 

Absolutní Relativní  

SŠ 105 48,4% 

VŠ 112 51,6% 

Celkem 217 100% 

 

Tab. 21 Kterou SŠ studujete 

SŠ 
Četnost 

Absolutní Relativní  

SŠ obchodní akademie, podnikatelská 33 31,4% 

SŠ gymnázium 36 34,3% 

SŠ zdravotní, sociální péče 10 9,5% 

SŠ průmyslová, stavební 18 17,1% 

SŠ elektrotechnická, informatika, 

teleinformatika 
8 7,6% 

Celkem 105 100% 

 

Tab. 22 Kterou VŠ a fakultu studujete 

VŠ 
Četnost 

Absolutní Relativní  

VŠB-TU Ostrava -Ekonomická fakulta 43 38,4% 

VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky 
20 17,9% 

VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební, Fakulta strojní 12 10,7% 

VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství 
5 4,5% 

OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 7 6,3% 

OU v Ostravě -Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta 7 6,3% 

OU v Ostravě - Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, 

Fakulta umění 
12 10,7% 

Vysoká škola podnikání, a.s. 6 5,4% 

Celkem 112 100% 
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Příloha č. 3 - Kontingenční tabulky 

Tab. 1 Kritéria výběru banky dle SŠ 

VÝBĚR BANKY ano spíše ano ANO spíše ne ne NE 

dostupnost pobočky 19,7% 19,7% 39,4% 13,6% 47,0% 60,6% 

otevírací doba 12,1% 9,1% 21,2% 25,8% 53,0% 78,8% 

prostředí na pobočce 22,7% 16,7% 39,4% 15,2% 45,5% 60,6% 

pověst, tradice banky 45,5% 22,7% 68,2% 9,1% 22,7% 31,8% 

propracovanost internet. bankovnictví 31,8% 19,7% 51,5% 21,2% 27,3% 48,5% 

reklama banky 31,8% 19,7% 51,5% 18,2% 30,3% 48,5% 

nabídka služeb 42,4% 21,2% 63,6% 21,2% 15,2% 36,4% 

výše poplatků 62,1% 25,8% 87,9% 4,5% 7,6% 12,1% 

rodiče 63,6% 9,1% 72,7% 18,2% 9,1% 27,3% 

spolužáci, přátelé 27,3% 10,6% 37,9% 25,8% 36,4% 62,1% 

bankovní poradci 19,7% 13,6% 33,3% 21,2% 45,5% 66,7% 

 

Tab. 2 Kritéria výběru banky dle VŠ 

VÝBĚR BANKY ano spíše ano ANO spíše ne ne NE 

dostupnost pobočky 39,3% 29,2% 68,5% 12,4% 19,1% 31,5% 

otevírací doba 12,4% 23,6% 36,0% 29,2% 34,8% 64,0% 

prostředí na pobočce 18,0% 21,3% 39,3% 32,6% 28,1% 60,7% 

pověst, tradice banky 47,2% 36,0% 83,1% 7,9% 9,0% 16,9% 

propracovanost internet. bankovnictví 41,6% 32,6% 74,2% 20,2% 5,6% 25,8% 

reklama banky 14,6% 27,0% 41,6% 28,1% 30,3% 58,4% 

nabídka služeb 52,8% 32,6% 85,4% 10,1% 4,5% 14,6% 

výše poplatků 65,2% 20,2% 85,4% 10,1% 4,5% 14,6% 

rodiče 43,8% 23,6% 67,4% 13,5% 19,1% 32,6% 

spolužáci, přátelé 24,7% 28,1% 52,8% 18,0% 29,2% 47,2% 

bankovní poradci 13,5% 12,4% 25,8% 20,2% 53,9% 74,2% 
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Tab. 3 Důležité služby u studentského účtu dle SŠ 

STUDENTSKÝ ÚČET 
SŠ 

 

ANO SPÍŠE ANO ANO SPÍŠE NE NE NE 

Vedení, zřízení učtu 

zdarma 
83,3% 10,6% 93,9% 4,5% 1,5% 6,1% 

Výše poplatku za služby 80,3% 18,2% 98,5% 1,5% 
 

1,5% 

Platební karta 45,5% 15,2% 60,6% 24,2% 15,2% 39,4% 

Výběry z bankomatu 

zdarma 
43,9% 25,8% 69,7% 18,2% 12,1% 30,3% 

Internet Banking 57,6% 9,1% 66,7% 16,7% 16,7% 33,3% 

Poplatky za transakce 48,5% 21,2% 69,7% 15,2% 15,2% 30,3% 

Kontokorent 22,7% 12,1% 34,8% 16,7% 48,5% 65,2% 

Bonusy 42,4% 15,2% 57,6% 16,7% 25,8% 42,4% 

 

Tab. 4 Důležité služby u studentského účtu dle VŠ 

STUDENTSKÝ ÚČET 
VŠ 

 

ANO SPÍŠE ANO ano SPÍŠE NE NE NE 

Vedení, zřízení učtu 

zdarma 
86,5% 10,1% 96,6% 3,4% 

 
3,4% 

Výše poplatku za služby 87,6% 11,2% 98,9% 1,1% 
 

1,1% 

Platební karta 67,4% 14,6% 82,0% 15,7% 2,2% 18,0% 

Výběry z bankomatu 

zdarma 
83,1% 10,1% 93,3% 4,5% 2,2% 6,7% 

Internet Banking 82,0% 13,5% 95,5% 3,4% 1,1% 4,5% 

Poplatky za transakce 61,8% 30,3% 92,1% 5,6% 2,2% 7,9% 

Kontokorent 14,6% 13,5% 28,1% 37,1% 34,8% 71,9% 

Bonusy 27,0% 32,6% 59,6% 27,0% 13,5% 40,4% 

 

 


