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ÚVOD 

 

Bankovní účet se stává součástí života téměř každého člověka. Pro studenty to platí 

obzvláště. Musí si založit účet kvůli placení kolejného, rodiče jim posílají peníze a když si 

seženou brigádu, zaměstnavatelé již také nedávají peníze na ruku. 

 

Na trhu je velký výběr různých bankovních institucí nabízejících téměř shodné 

produkty. Rozdíl mezi nimi však bývá ve výši poplatků za jednotlivé služby. Určením 

obecného vzorce vypočtu nejvýhodnější účet z mnou určených čtyř bank České spořitelny, 

Komerční banky, Československé obchodní banky a GE Money Bank. První tři zmiňované 

jsem si vybrala, protože jsou to nejužívanější banky v České republice a poslední jako 

zástupce bank s menším podílem na našem trhu. 

 

Účet si však většinou vybíráme podle jiných kritérií. Zda banka nabízí internetové 

bankovnictví, karty platné v zahraničí nebo do jaké výše poskytuje kontokorentní úvěr. Proto 

jsem se pomocí marketingové výzkumné metody dotazování rozhodla zjistit, jak na tom jsou 

vysokoškolští studenti, co se týče studentských účtů. Zkoumání budu provádět na čtyřech 

českých univerzitách v Ostravě, Brně a Zlíně. 

 

Cílem mé diplomové práce bude zjistit, zda tyto účty mají, jaké služby a v jakém 

rozsahu je využívají a hlavně jsem si chtěla ověřit to, že banky nepoužívají žádné 

marketingové nástroje (reklamu) pro získání nových zákazníků či informování stávajících. 

 

Výsledky budu porovnávat také z hlediska pohlaví, výše průměrného měsíčního 

příjmu a místa bydliště. Zajímá mě i otázka, zda si respondenti při studiu na vysoké škole 

přivydělávají. 

 

Má diplomová práce obsahuje pět kapitol. V první kapitole jsou popsána teoretická 

východiska marketingu finančních služeb, kde se zabývám pojmy, které se týkají marketingu 

finančních služeb jako například vlastnostmi služeb nebo marketingovým mixem finančních 

služeb. Charakteristiku nabídky studentských účtů jsem zařadila do druhé kapitoly. Jsou zde 

vysvětleny jednotlivé produkty nabízené jednotlivými bankami a podrobně vypsány 

podmínky k získání a výhody studentských účtů výše zmíněných bank. Následuje kapitola 
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metodika sběru dat s plánem marketingového výzkumu, v mém případě dotazování. Ve čtvrté 

kapitole jsou již jednotlivě vyhodnoceny data získané výzkumem a poslední kapitola obsahuje 

návrhy a doporučení. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 

FINANČNÍCH SLUŽEB 

 

1. 1 MARKETING A MARKETING SLUŽEB 

 

„Marketing je proces slaďování podnikových zdrojů s potřebami trhu. Zabývá se 

dynamickými vztahy mezi podnikovými produkty a službami, potřebami a požadavky 

spotřebitelů a činností konkurence.“ 1  

 

V literatuře existuje mnoho definic marketingu. Například Kotler definuje 

marketing jako společenský a řídící proces, jednotlivci i skupiny jím získávají to, co potřebují. 

Využívají tvorbu, nabídku a směnu produktů s ostatními.  

 

Všechny marketingové aktivity se soustřeďují na poznávání a efektivní uspokojování 

potřeb zákazníků, nejen z hlediska zákazníka, ale i pro organizaci. Se vznikem a růstem 

terciárního sektoru nabývá na významu marketing služeb. Vstoupil do oblasti služeb, ale až 

v 80. letech.  

 

1. 2 POJEM SLUŽBA 

 

,, Služby představují mimořádně širokou skupinu rozdílných ekonomických činností 

realizovaných rovněž v odlišných  podmínkách. Tyto aktivity zajišťují soukromé podnikatelské 

subjekty, stát i neziskové organizace.‘‘2 

 

1. 2. 1 Definice pojmu služba 

 

Prozatím není obecně uznaná žádná konečná a jednoznačná definice pojmu služba. 

 

 

 

 

                                                 
1  PAYNE, A. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 1996. Str. 31 
2  KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2006. Str. 238 
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 Autoři se shodují na této definici: 

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

je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí, být 

spojena s hmotným produktem.“3 

 

Philip Kotler  rozlišil kategorie tržních nabídek služeb [7]: 

 

− Čisté hmotné zboží, nabídka je představována pouze hmotným produktem bez spojení se 

službou, 

− hmotný produkt s doprovodnou službou, které mají zvýšit přitažlivost zboží nebo jde o 

technologicky složitější výrobky (prodej elektroniky), 

− hybrid, zboží a služba jsou zahrnuty ve stejném poměru, 

− hlavní služba s drobnými doprovodnými výrobky a službami, převládá služba doplněná o 

drobné zboží či doprovodnou službu (cestování letadlem první třídou), 

− čistá služba (oblast vzdělávání, bankovnictví). 

 

Služby se mění v závislosti na mnoha faktorech, například zda uspokojují osobní 

nebo obchodní potřeby, jestli vyžadují fyzickou přítomnost zákazníka, zda provedení závisí 

na zařízeních či na lidech ad. [10] 

 

1. 2. 2 Vlastnosti finančních služeb a jejich důsledky pro finanční marketing 

 

Pro marketing služeb jsou typické zejména specifické vlastnosti služeb, které 

nadefinoval Payne [10] a L. Janečková uvedla pět vlastností, které se odvíjí z finančních 

služeb. [4] 

 

− První specifickou vlastností služeb je nehmotnost. Službu si nelze před koupí prohlédnout a 

jen ve výjimečných případech ji lze vyzkoušet. Mnohé vlastnosti služeb zůstávají 

zákazníkovi skryté, což zvyšuje míru jeho nejistoty, a tím se ztěžuje výběr mezi konkurenty 

nabízejícími podobné služby. Tato nejistota se dá překonat posílením marketingového mixu o 

prvek materiálního prostředí. Klíčovým se stává image firmy při rozlišení od konkurence. 

Další podporou je místo poskytované služby, kvalita zaměstnanců, ceny. 

                                                 
3 JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2000. Str. 12 
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Banky se většinou snaží tuto situaci řešit prostřednictvím nabídky soukromých 

poradců, atraktivitou umístění poboček, platebními kartami s možností vytvoření vlastního 

designu, velkou nabídkou různých účtů vytvořených klientovi na míru, při zakládání 

stavebních spoření nebo penzijních připojištěních dostanou zákazníci hmotný dárek atd. Pro 

hodnocení kvality služby se používá cena, což v případě finančních služeb jsou poplatky nebo 

výše zhodnocení jistiny. 

 

− Neoddělitelnost. Zákazník je součástí poskytování služby, protože služba je většinou 

produkována v jeho přítomnosti. Již při vývoji služby má tato vlastnost vliv na 

využívané marketingové nástroje. Proto je důležitá nejen kvalita služby, ale i způsob, 

jakým je poskytována. 

 

U bankovních služeb by to mohlo vypadat, že tato vlastnost se jich netýká, protože 

při využívání nabízených služeb se nevyžaduje fyzická přítomnost poskytovatele, ale aby 

klienti bank mohli dané služby využívat, musí jim být k dispozici technické vybavení banky 

(přístroje na placení kartou, bankomaty, internetové servisy). Přítomnost zaměstnanců se 

vyžaduje pouze při zakládání, rušení nebo změnách vztahů mezi bankou a klientem. Tehdy je 

kladen důraz na odbornost a perfektní vystupování pracovníků bank, což zvyšuje náklady na 

poskytování finančních služeb. 

 

− Heterogenita. V procesu poskytování služby jsou přítomni zákazníci a poskytovatelé 

služby, proto nelze zajistit stále stejný standart kvality služby, provádění výstupní 

kontroly kvality před dodáním služby je nemožné. Proto je způsob poskytnutí a kvalita 

stejné služby velmi variabilní, a to dokonce i u stejného poskytovatele. Důležité je 

školení, správně vybrat lidské zdroje a také sledovat spokojenost zákazníků. 

 

Marketing lze standardizovat, ale dodávku určitého finančního produktu nelze 

v důsledku neovlivnitelných faktorů vždy zajistit (diskontní sazby, vývoj cen akcií a další 

makroekonomické faktory). Banky nabízejí ve většině případů stejné služby, proto pro jejich 

vyvýšení nad konkurencí je důležitý přístup jejich zaměstnanců, množství a dostupnost 

bankomatů, poplatky za různé služby, možnost výhodné kombinace nabízených služeb.  

  

− Z pomíjivosti služeb vyplývá, že je nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo 

vracet. Nekvalitně poskytnutou službu lze reklamovat jen s obtížemi. Při adekvátní 
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stížnosti mohou být vráceny peníze, případně poskytnuta sleva z ceny nebo služba 

provedena zdarma znovu. Další problém může nastat, když poptávka převyšuje 

kapacitu, nejčastěji z časových (sezónních) vlivů. 

 

Tyto problémy by se bankovního sektoru neměly týkat. Služby nabízené bankovním 

sektorem nemají charakter, že by se mělo něco viditelně změnit nebo vzniknout, zákazník si 

může stěžovat pouze na hmotné prvky služby, jako je nefunkční platební karta, bankomat, 

který nevydá peníze, apod. Recese v ekonomii může způsobit výkyvy v oblasti prodeje 

investičních produktů s delší dobou splatnosti. 

 

− Oddělení nákupu a spotřeby finančních produktů, většina finančních produktů není 

konzumována na místě, ale jejich spotřeba může být rozložena do dlouhodobého časového 

období (pojistné, investiční produkty). 

 

Hlavní je zajistit dlouhodobou kvalitu poskytování služby a snahu o splnění slibů.  

 

1. 2. 3 Zákazník a finanční služba 

  

Zákazník hodnotí služby jako celek, vždy převládá celkový dojem a ne relativní 

úspěch určité specifické akce. Čím více prvků služba obsahuje, tím více roste riziko chyb a 

tím se i zvětšuje riziko nespokojenosti zákazníka.  

 

Rozhodnutí zákazníka o výběru určité finanční služby je velice složité, protože 

většinou jde o peníze, ať již se jich vzdává za účelem jejich zhodnocení nebo je požaduje. 

Peníze hrají v našem životě nezanedbatelnou roli a při špatném rozhodnutí mohou nastat 

velké problémy. Janečková popisuje devět etap rozhodování spotřebitele o spotřebě 

finančních služeb (viz příloha číslo 1). [4] 
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1. 2. 4 Marketingový management finančních služeb 

 

Vlastnosti finančních služeb mají vliv nejen na marketingové plánování, ale i na 

systém řízení finančních organizací. K nejvýznamnějším faktorům, které ovlivňují systém 

managementu finančních organizací a jejich legislativního rámce, patří [4]: 

 

- Geografický rozptyl – pro pohodlný přístup ke službě by měly mít finanční instituce 

vytvořenu více či méně rozvinutou síť místních poboček, 

- rovnováha růstu a rizika – je nutné kontrolovat rovnováhu mezi expanzí, prodejem a 

opatrností, zejména u pojišťovacích služeb, 

- fluktuace poptávky – musí být managementem zvládnutá, ať jsou příčiny jakékoliv, 

- zodpovědnost za svěřené prostředky – každá finanční organizace musí jednat 

v zájmu svých klientů, proto se vždy dlouhodobě buduje důvěryhodnost, 

- intenzita práce – sektor finančních služeb je náročný na lidskou práci, což zvyšuje 

náklady na pracovní sílu a tím ovlivňuje i cenu finančních produktů, proto se 

maximalizuje snaha využití počítačových technologií, 

- dvousměrný tok informací – poskytovatel služby je v přímém  kontaktu se 

zákazníkem a může přímo reagovat na jeho požadavky nebo si ověřovat reakci na 

typ poskytované služby. K poskytnutí některých služeb, zejména v oblasti 

investičních a pojistných produktů nebo úvěrů, musí na druhé straně banka 

požadovat podrobné informace o klientovi.  

 

1. 2. 5 Kvalita bankovní služby 

 

Kvalitou služby se rozumí vztah všech pracovníků banky ke klientům, je to souhrn 

všech vlastností, které služba vykazuje (bezchybnost, dokonalost, uspokojení a důvěra, ale i 

rychlost obsluhy nebo spolehlivost banky). Tlak na kvalitu služeb stále roste v důsledku 

nárůstu konkurence na bankovním trhu, který po vstupu České republiky do Schengenského 

prostoru bude ještě nabitější. 

 

Posouzení kvality z pohledu banky se týká hlavně toho, zda se poskytování služby 

řídí předem určenými pravidly (bezpečnost, doba zpracování, dodržování postupů a předpisů). 

U klienta je rozhodující splnění jeho požadavků.  
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1. 3 MARKETINGOVÝ MIX VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH 

 

Termín marketingový mix byl použit poprvé N.H. Bordenem v roce 1948.  Profesor 

Jerome McCarthy navrhl na počátku 60. let marketingový mix, jehož složkami jsou čtyři P: 

product (produkt), price (cena), place (místo), promotion (propagace). 

 

,,Marketingový mix je soubor nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla 

marketingových cílů na cílovém trhu.“4  

 

Marketingový mix služeb Janečková rozšířila o další tři prvky, tak aby vyhovoval 

vytváření marketingových plánů i v oblasti služeb. Jde o ,,7P,“ které kromě původních čtyř 

prvků obsahují dále [5]: 

 

− Physical evidence (materiální prostředí), 

− people (lidé) a  

− processes (procesy).  

  

Marketingový mix služeb platí v nezměněné podobě i pro marketing finančních 

služeb, je však nutné klást velký důraz na pečlivou analýzu tržních segmentů. Tomu 

odpovídající nabídku produktů, komunikační mix a úlohu lidí v prodeji služeb, hlavně 

kontaktního personálu.[4] 

 

1. 3. 1 Produkt 

 

Produkt je cokoli, co má schopnost uspokojit přání nebo hmotnou či nehmotnou 

potřebu druhých lidí. Pod pojem produkt lze zahrnout jak fyzické předměty a služby, tak také 

osoby, místa, organizace, myšlenky, kulturní výtvory a mnohé další.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 KOTLER, P. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2001. Str. 32 
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Kotler rozlišil tři úrovně produktu [7]: 

 

1) První úroveň tvoří jádro produktu, užitná hodnota produktu,  

2) druhá úroveň (obal kolem jádra) je reálný produkt zahrnující značku, kvalitu, 

design, styl, obal, provedení, 

3) třetí úroveň (obal kolem reálného produktu) tvoří rozšířený produkt, který 

obsahuje všechny další služby (záruky, dodací podmínky, instalace aj.). 

 

1. 3. 1. 1 Životní cyklus produktu 

 

Stejně jako fyzické produkty prochází i služby během svého životního cyklu různými 

fázemi : 

 

− Fáze vývoje produktu – nalezení a rozvinutí nápadu, 

− fáze zavádění – pomalý růst prodeje, nízký zisk, 

− fáze růstu – úspěch produktu přináší růst, rychle se zvyšují tržby a zisk, 

− fáze zralosti – zpomalení růstu tempa prodeje, zisk začíná klesat, 

− fáze poklesu – tržby a zisky klesají, produkt se stahuje. 

 

Životní cykly mohou mít různě dlouhé časové trvání, produkty nemusí také projít 

všemi čtyřmi fázemi. Životní cyklus produktů lze obnovit nebo posunout výše obnoveným 

uvedením výrobku na trh, jeho inovací nebo uvedením na nové trhy. 

 

1. 3. 2 Cena 

 

Cena představuje peněžní částku požadovanou za produkt, je jediným prvkem 

marketingového mixu, který vytváří firmě příjmy. Na utváření ceny se podílí řada činitelů: 

náklady, konkurence, zákazník, cíle organizace, cíle cenové politiky, zákony a předpisy, 

distribuční kanály. 
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,,Cena musí být stanovena především tak, aby umožňovala podniku realizovat určitý 

zisk, ale zároveň byla co nejpřijatelnější pro zákazníka. Cena funguje především jako nástroj 

konkurence.“5  

 

Cena jako nástroj marketingové komunikace se  zákazníkem by měla odrážet 

hledisko potřebnosti a užitečnosti produktu, jeho konkrétní parametry (kvalita, design, balení, 

značka), dostupnost produktu, cenovou strategii konkurentů, vlastní marketingovou strategii, 

makrospolečenský význam produktu (ekologičnost, sociální dostupnost, vyšší bezpečnost a 

ochranu zdraví). [1] 

 

1. 3. 3 Místo (Distribuce) 

  

Každý prodávající se musí rozhodnout, jakým způsobem bude své produkty dodávat 

na cílový trh. Jsou možné dva způsoby distribuce, a to přímý nebo nepřímý prodej zboží. 

Přímý prodej znamená, že se výrobce sám obrací na zákazníky (podomní prodej, zásilkový 

prodej, budování vlastních prodejen). Nepřímý prodej představuje realizaci prostřednictvím 

zprostředkovatelů. 

 

Dalšími faktory jsou umístění prodejny, přístupnost, hustota a druh distribučního 

kanálu. 

Distribuce je záležitost dlouhodobější, vyžadující plánování a rozhodování. 

 

1. 3. 4 Propagace 

 

Tento prvek marketingového mixu je různými autory nazýván odlišně. Janečková se 

přiklání k termínu marketingová komunikace, Payne nebo Kotler užívají termín propagace.  

 

V marketingu je také důležité jak produkt představit zákazníkům. Tedy zajišťování 

jak přesvědčit potenciální zákazníky o výhodách nákupu nebo používání výrobků či služeb. 

Mezi tradiční nástroje marketingové komunikace patří reklama, podpora prodeje, 

osobní prodej a public relations. 

 

                                                 
5  SVOBODOVÁ, H. a spol. Základy marketingu II. Ostrava: VŠB-TUO, 1998, Str. 2 
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Úkolem firmy je efektivně rozdělit prostředky z celkového rozpočtu na 

marketingovou komunikaci mezi tyto nástroje v závislosti na firemních cílech a charakteru 

poskytovaných služeb. 

 

Hlavní cíle marketingové komunikace jsou [6]: 

 

− Poskytovat zákazníkům informace o produktech a společnosti, 

− stimulovat poptávku po produktu, 

− podněcovat zájem o produkty firmy či o samotný podnik, 

− vyzdvihovat užitek a konkurenční výhody produktu, 

− informovat o doprovodných službách, inovacích, akcích, jichž se podnik účastní, atd. 

 

,,Propagace zvyšuje významnost služeb a může též přispět k jejich hmatatelnosti. Tím 

napomáhá spotřebitelům lépe se orientovat na trhu a hodnotit celkovou nabídku služeb.“ 6 

 

1. 3. 4. 1 Reklama 

 

„Reklama je jakákoliv placená forma neosobní komunikace a propagace myšlenek, 

zboží nebo služeb konkrétním investorem.“ 7 

 

Může propagovat určitý konkrétní produkt, ale i image firmy. Nejčastější je využití 

médií (televize, rádio, noviny), jejichž prostřednictvím dokáže reklama oslovit velké skupiny 

příjemců. Jednou z vlastností služeb je nehmatatelnost, proto je služby obtížné propagovat, a 

prodejci se často snaží službu zhmotnit. 

 

Existují také různé formy reklamy [3]: 

 

− Zaváděcí reklama, informuje o novém produktu přicházejícím na trh, 

− přesvědčovací reklama, jde o upevnění produktu na trhu, 

− srovnávací reklama, porovnávání produktů firmy s produkty konkurence, 

− připomínací reklama, je udržování povědomí spotřebitelů o produktu. 

 
                                                 
6  PAYNE, A. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 1996. Str. 156 
7  KOTLER, P. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2001. Str. 569 
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1. 3. 4. 2 Podpora prodeje 

 

Podle Kotlera je podpora prodeje charakterizována jako krátkodobá nabídka, mající 

povzbudit prodej nebo nákup výrobku či služby. [7] 

 

Kupóny, prémie, soutěže, reklamní a dárkové předměty, bezplatné ukázky služeb, 

výstavy, veletrhy a další patří mezi nástroje podpory prodeje. U služeb to bývá hlavně 

uplatnění různých cenových slev (množstevních i sezónních). [5]  

 

Cílem podpory prodeje je podněcovat nákupní rozhodování spotřebitele, bývá to 

snaha o  [3]: 

 

− Získání nového zákazníka, 

− podpoření objemu nákupů, 

− získání trvalých zákazníků, kteří často střídají značky, 

− vypěstování věrnosti zákazníka ke značce, 

− zvýšení úrovně informovanosti o produktu a prodejci, 

− zvýšení četnosti nákupů, 

− odměňování stálých zákazníků. 

 

Podpora prodeje zajišťuje rychlejší a bezprostřednější reakci zákazníků, ale působí 

krátkodobě.  

 

1. 3. 4. 3 Osobní prodej 

 

Osobní prodej je přesvědčování zákazníka ke koupi výrobku nebo služby. Je to velmi 

efektivní, ale nákladný způsob komunikace. Důležité je, aby personál přicházející do kontaktu 

se zákazníky, byl pečlivě vybraný a vyškolený. Zaměřuje se na malé skupiny lidí nebo na 

jednotlivce, což přináší větší účinnost a okamžitou zpětnou vazbu.  
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Výhody [5]: 

 

− Přímý kontakt se zákazníkem, 

− posilování vztahu zákazníka a prodejce, 

− stimulace nákupu dalších služeb.  

 

Osobní prodej může být realizován buď jako pultový prodej (maloobchod) nebo 

prodej v terénu (přímý prodej realizovaný bez stacionárních jednotek). [3]  

 

1. 3. 4. 4 Public relations 

 

Public relations (dále jen PR) neboli vztahy s veřejností představují plánovitou a 

systematickou činnost. Cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, dobrá pověst,  kredit a 

důvěryhodnost, mít dobré vztahy s klíčovými a důležitými skupinami veřejnosti. Veřejností se 

v tomto případě rozumí ,,…jakákoliv skupina, která má zájem o firmu nebo ovlivňuje 

schopnosti firmy dosáhnout stanovených cílů.“ 8 

 

Klíčové skupiny jsou např.: 

 

− Vlastní zaměstnanci organizace, 

− majitelé, akcionáři, management, 

− dodavatelé, odběratelé, prostředníci, zákazníci, 

− finanční skupiny, především investoři, 

− sdělovací prostředky, 

− místní obyvatelstvo, místní představitelé, zastupitelské orgány a úřady. 

 

Nástroji public relations mohou být aktivní publicita (tiskové zprávy a konference, 

interview ve sdělovacích prostředcích), organizování událostí (předvedení nového produktu, 

výročí založení podniku), sponzorování kulturních, politických nebo sportovních akcí. [1] 

 

 

 

                                                 
8 KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2001. Str. 598 
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Hlavní úkoly PR [5]: 

 

–   Vytváření podnikové identity, 

–   účelové kampaně a krizové komunikace, kde jsou základem vztahy se sdělovacími 

      prostředky a novináři, 

–   lobbying, 

–   sponzoring a 

–   marketing událostí, tj. organizování různých kulturních, společenských či sportovních  

      akcí. 

 

1. 3. 4. 5 Přímý marketing 

 

,,Přímý marketing je přímá adresná komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím.“9 

 

Jde o rychlejší, osobnější  a přesnější oslovení cílové skupiny. Je zde možnost 

měřitelnosti úspěšnosti prodeje a reakcí zákazníků. 

 

Nástroje přímého marketingu [5]: 

 

− Direct mail, oslovení zákazníka prostřednictvím poštovní zásilky, 

− telemarketing, pomocí telefonního spojení, 

− telefonní a rozhlasový marketing s přímou odezvou (např. teleshoping), 

− katalogový prodej, 

− počítačový marketing, uskutečňovaný pomocí e-mailu. 

 

1. 3. 5 Lidé 

 

Při poskytování služeb dochází k častému kontaktu zákazníka s poskytovatelem. 

Firma se musí zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivaci zaměstnanců, jejich vystupování a 

postoje, stanovení určitých pravidel chování zákazníků. [5]  

 

 

                                                 
9 JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2000. Str.135 
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Účast lidského faktoru při nabídce služeb má 3 základní formy [5]: 

 

1) Účast zaměstnanců organizace na výrobě a poskytování služby: 

− přímá účast, zaměstnanci jsou v přímém kontaktu se zákazníkem (kontaktní 

personál), 

− nepřímá účast, zaměstnanci zpravidla nejsou v přímém kontaktu se zákazníky 

a vystupují v roli ovlivňovatelů (management společnosti, který svým 

rozhodováním výrazně ovlivňuje produkci služeb), v roli pomocného 

personálu, který napomáhá produkci služby (pracovníci funkčních útvarů),  

 

2) účast zákazníka jako spoluproducenta služby,  

 

3) účast referenčního trhu (rodina zákazníků, přátelé, známí). 

 

1. 3. 6 Materiální prostředí 

 

Nehmotná povaha služeb způsobuje, že zákazník nedokáže posoudit úroveň služby 

dříve, než ji spotřebuje. To samozřejmě stěžuje rozhodování mezi konkurenty a zvyšuje riziko 

při nákupu služeb. Materiálním prostředím lze službu částečně zhmotnit a tím ji přiblížit 

zákazníkovi. Zhmotnění může být tvořeno budovou či kanceláří, ve které je služba 

poskytována, jejím zařízením, rozvržením prostoru, osvětlením a barvami, informačními 

materiály. [5]  

 

1. 3. 7 Procesy 

 

Procesy poskytování služeb ovlivňují spoluúčast zákazníka na vytváření služby a její 

pomíjivost. Sledování a analýzy procesů zefektivňují produkci služby. Je proto nutné 

analyzovat procesy při poskytování služeb, vytvářet modely, klasifikovat je a zjednodušovat 

jednotlivé kroky. [5] 
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2 CHARAKTERISTIKA NABÍDKY STUDENTSKÝCH ÚČTŮ 

 

2. 1 DEFINICE BANKY  

 

Obchodní banky (dále jen banky) jsou nejvýznamnější finanční zprostředkovatelé 

v každé tržní ekonomice. Jsou to ekonomické subjekty podnikající na finančním trhu. 

Specializují se na obchodování s penězi a s peněžním kapitálem a spolu s tím na mnoho 

dalších služeb spojených s úschovou a pohybem tohoto kapitálu. V právním uspořádání České 

republiky (ČR) se bankami „…rozumějí právnické osoby založené jako akciová společnost…“ 

a „…které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry a které k výkonu těchto činností 

mají bankovní licenci“. Dále je v zákoně o bankách ustanoveno, že „…bez bankovní licence 

nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, ani vydávat elektronické peněžní prostředky, pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak“. 10 Banka může vykonávat činnosti, přesně vyjmenované 

v zákoně o bankách, má-li je povoleny v udělené bankovní licenci. O udělení bankovní 

licence rozhoduje centrální banka. Přes všechna omezení uvedená v zákoně o bankách však 

zůstává maximalizace zisku či tržní ceny akcií jedním ze základních cílů bank a proto na 

bankovním trhu existuje veliká konkurence. 

 

Obchodní banky jsou podnikatelské subjekty, založené jako akciové společnosti se 

sídlem v České republice, řídí se zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách. Dělí se na univerzální, 

které nabízejí téměř všechny produkty, vykonávají všechny druhy bankovních operací, v 

našem bankovním sektoru převládají nebo specializované, které jsou zaměřené buď na jednu 

bankovní službu a nebo jsou samostatnými subjekty.  

 

Základní činnosti banky: finanční zprostředkování, emise bezhotovostních peněz, 

bezhotovostní platební styk, bankovní služby; pro další činnosti je třeba licence, kterou 

vydává Centrální banka (směnárenské operace, pronájem bezpečnostní schránky, cestovní 

šeky). 

 

Všechny obchodní banky jsou vázány obchodním tajemstvím, nesmí nikomu 

sdělovat žádné informace o svých klientech a jejich bankovních obchodech. Platí však 

několik výjimek, které jsou uvedeny v zákoně č. 21/1992 Sb. o bankách. 

                                                 
10 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v pozdějším znění, § 1. 
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2. 2 BANKY V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Banka je podnik, který se specializuje na obchodování s kapitálem v peněžní formě a 

na mnoho dalších finančních služeb spojených s úschovou a obsluhou tohoto kapitálu. 

K nejčastějším obchodům bank patří přijímání vkladů a poskytování půjček. Nakupují peníze 

ve formě vkladů na požádání, termínových a úsporných vkladů, emisí úvěrových cenných 

papírů a půjček od jiných bank. Tento kapitál půjčují (prodávají) jiným klientům. Nákup a 

prodej kapitálu neprobíhá pouze v úvěrových formách. Banka může získat kapitál také 

prodejem akcií nebo investičních podílů a ten pak umisťuje do různých druhů bankovních 

aktiv. [11]  

 

,,Bankovní soustavu České republiky tvoří všechny druhy bank na území českého 

státu a jejich vzájemné vztahy. První centrální bankou na našem území byla Privilegovaná 

Rakouská národní banka, která vznikla 1. 6. 1816 jako akciová společnost. Od roku 1919 po 

rozpadu Rakouska – Uherska její funkci převzal Bankovní úřad ministerstva financí. Národní 

banka československá počala svou činnost po zrušení tohoto úřadu v roce 1926. V roce 1950 

v souvislosti s přechodem naší ekonomiky na centrální řízení byla vytvořena Státní banka 

československá.“ 11 S rozdělením Československa na dvě nezávislé republiky, byla přijata 

novela, která umožnila vzniklým republikám založit emisní banky, které vznikly rozdělením 

Státní banky československé. 

 

V současné době je bankovní soustava v ČR dvouúrovňová: 

 

1) Centrální banka – je ústřední banka státu. V ČR její funkci zastává Česká národní 

banka se sídlem v Praze.  

2) Obchodní, investiční a hypotéční banky a spořitelny – banky tvoří výkonnou složku 

s podnikatelským záměrem.  

 

Bankovnictví patří do sféry služeb a jednotlivé služby nabízené bankami klientům 

se nazývají bankovní produkty, které se mohou velice odlišovat, mají však i rysy, společné 

pro všechny [13]: 

 

                                                 
11  REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha:  Management Press, 1999, str. 37  
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− Nemateriální (nehmotný) charakter, ze kterého vyplývají tři významné 

vlastnosti. Bankovní produkty nejsou skladovatelné (banka se nemůže 

„předzásobit“). Jsou abstraktní, produkt není viditelný (úspěšnost zajišťuje 

kvalitní reklama a poradenská činnost). Nejsou patentovatelné, z čehož 

vyplývá velká rivalita mezi konkurencí. 

− Dualismus. Podstatou je spojení hodnotové a věcné stránky bankovních 

produktů. Hodnotová stránka je dána jeho finančním objemem (objem úvěrů, 

které banka prodá) a věcná stránka vyjadřuje počet jednotlivých produktů 

(počet vkladů). 

− Vzájemná propojenost a podmíněnost bankovních produktů vyplývá z  

podstaty některých produktů, tzn. jeden produkt nemůže existovat bez druhého 

nebo dochází k záměrnému propojování bankovních produktů s cílem vytvořit 

co nejlepší služby (k účtu dají cestovní pojištění). 

 

2. 3 BANKOVNÍ PRODUKTY  

 

Na základě rozvahy banky se bankovní produkty dělí na: 

 

− pasivní – banka je v dlužnickém vztahu: 

a) vznik závazků bank, 

b) operace s vlastním kapitálem, 

− aktivní – banka je v postavení věřitele: 

c) vznik pohledávek bank, 

d) vznik vlastnických práv. 

− bilančně neutrální – banka není v dlužnicko-věřitelském vztahu: 

e) potenciální závazky, 

f) bankovní služby. 
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Na základě jejich funkce, účelu použití: 

 

− Depozitní neboli vkladové produkty – zdroje banky, sloužící k provozování 

aktivních obchodů, klient uloží do banky své volné prostředky, 

− finančně úvěrové produkty – k získání a realizaci finančních prostředků, 

− platebně zúčtovací produkty – směnárenské a devizové operace, platební a 

zúčtovací styk banky, 

− pokladní a směnárenské produkty – klient může provádět hotovostní transakce. 

 

Klient banky platí za tyto produkty určitou cenu. Její určení je velmi složité. V praxi 

existují čtyři druhy cen těchto produktů, a to úrok, provize a prémie, přímé a nepřímé 

poplatky. Úrok  je cena za dočasné poskytnutí peněžních prostředků a určuje se dle úrokového 

období, provize za převzetí rizika, prémie za realizaci služby klientovi, přímé poplatky za 

služby se kterými jsou spojeny určité náklady (vedení účtu) a nepřímé poplatky, které jsou 

skryté v jiné ceně. Tyto ceny jsou odepisovány klientovi z účtu.  

 

Úrokové období je doba, za kterou se úroky pravidelně připisují. Úrokové období 

bývá zpravidla: 

 

− Roční, značí se p.a. (per annum), 

− pololetní, značí se p.s. (per semeste), 

− čtvrtletní, značí se p.q. (per quartale), 

− měsíční, značí se p.m. (per mensem), 

− týdenní, značí se p.sept. (per septimanam), 

− denní, značí se p.d. (per diem). 

 

U běžných účtů a kontokorentních účtů bývá udávána roční úroková sazba, tedy pro 

období jednoho roku. 
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2. 3. 1 Depozitní produkty 

 

Depozitní neboli vkladové obchody vytvářejí zdroje obchodní banky. Základní druhy 

depozitních bankovních produktů jsou vklady na viděnou sloužící k fungování platebního 

styku. 

 

Depozitní obchody se člení dle různých hledisek: 

 

Z hlediska času:  

− krátkodobé - splatnost do jednoho roku, 

− střednědobé  - splatnost jeden až čtyři roky, 

− dlouhodobé - splatnost čtyři a více let. 

Z hlediska povahy věřitelů: 

− nebankovní subjekty, 

− bankovní subjekty. 

Z hlediska typu produktu: 

− běžné vklady ( běžné účty, vkladní knížky bez výpovědní lhůty), 

− úsporné neboli spořící účty, 

− termínované vklady, 

− depozitní certifikáty a vkladové listy. 

 

Běžný účet můžeme charakterizovat jako základní bankovní účet. Banka ho vede pro 

svého klienta, jeho hlavní funkcí je provádění hotovostních a bezhotovostních operací. 

V současné době nabízejí banky k běžnému účtu i účet kontokorentní, u kterého můžeme 

vykazovat i záporný (debetní) zůstatek.  

 

Kontokorentní úvěr je krátkodobý úvěr se splatností do 1 roku. Slouží k 

financování provozních potřeb, účelovost není sledována.  
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2. 3. 2 Elektronické bankovnictví 

 

Elektronická forma komunikace mezi klientem a bankou při platebním styku. E-

banking, on-line bankovnictví, přímé bankovnictví, jsou další označení, která se pro toto 

bankovnictví využívají. 

 

Nástroje elektronického bankovnictví: 

− Platební karty, 

− Phonebanking, 

− Homebanking, 

− GSM banking, 

− Internetové bankovnictví, 

− kapesní počítač PDA, 

− WAP. 

 

2. 3. 2. 1 Definice platební karty 

 

Platební karta je nejstarším a nejrozšířenějším produktem umožňujícím přístup 

k účtu elektronickou cestou, je to časově omezený doklad, vystavený na jméno majitele karty. 

Přední strana karty obsahuje jméno držitele, číslo kreditní karty, dobu platnosti, na zadní 

straně je podpisový proužek, magnetický proužek, doplňující údaje a CCV code – 

bezpečnostní kód, který je potřebný při některých elektronických platbách. 

Platební karty lze dělit dle několika hledisek – způsobu provedení, vydávající 

asociace (Eurocard, MasterCard, VISA, JCB, American Express, Diners Club, Maestro), 

použitelnosti, technologie, způsobu zúčtování.  
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Základním kritériem při členění karet je podle způsobu zúčtování, dělí se na: 

 

Debetní karty – debit cards, karta vydaná k běžnému účtu držitele karty. Slouží,  

k platbě za zboží a služby u obchodníka i k výběru z bankomatu. K zaúčtování provedené 

transakce dochází během několika dnů. Konkrétní částka je odepsaná z běžného účtu klienta, 

jakmile se vydávající banka o transakci dozví.  

Kreditní (úvěrové) karty – credit cards, slouží k nákupu zboží nebo služeb pomocí 

čerpání spotřebitelského úvěru. To znamená, že nejsou vázané na běžný účet. K zaúčtování 

dochází  až po určité době stanovené bankou, klient si může peníze opakovaně půjčit a splácet 

až do výše úvěrového limitu. 

Charge karty – charge cards, historicky nejstarší typ platební karty, které fungují 

podobně jako kreditní karty. Banka vystaví klientovi ke konci měsíce vyúčtování všech 

provedených transakcí a držitel je povinen na základě sjednaných podmínek ve stanovené 

době uhradit svůj závazek.  Z čerpané částky není účtován žádný úrok. 

Nákupní úvěrové karty – jsou to kreditní karty vydávané nebankovními institucemi, 

přímo obchodními společnostmi na nákup jimi nabízeného zboží. 

 

Rozdělení karet podle použitelnosti: 

 

Domácí karty – pro výběr z bankomatů a platby u obchodníků na území dané země. 

Mezinárodní karty – s rozšířenou platností, mohou se užívat také v zahraničí. 

  

Rozdělení karet podle způsobu provedení: 

 

Elektronické karty – nejpoužívanější typ platebních karet u nás. Vydávané bankami 

zdarma a nebo za nízký poplatek k založenému účtu. Platit lze s nimi u obchodníků 

disponujícími elektronickým platebním terminálem. Samozřejmostí je výběr z bankomatů. 

Nevýhodou je omezená použitelnost, hlavně v zahraničí. 

Embosované karty – mají veškeré údaje (jméno držitele karty, platnost, číslo karty) o 

klientovi vyraženy (embosovány) plasticky. Lze je využít na více místech než elektronické 

karty, tam kde mají mechanické snímače nebo-li imprinty. Banky je většinou poskytují za 

vyšší poplatek. 
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V České republice existují tři technologie výroby platebních karet: 

 

Magnetická karta – magnetický proužek je umístěný na zadní straně karty, obsahuje 

identifikační údaje pro provádění elektronických transakcí. Jejich zneužití je velmi snadné. 

Čipová karta – obsahuje mikročip na přední straně v němž jsou uloženy informace 

potřebné pro ověření klienta, což zvyšuje bezpečnost platební karty. První zkušební vzorky 

karet s mikročipem se objevily ve Francii již v polovině 70. let 

Hybridní karta – kombinace čipu a magnetického proužku. Do budoucna se počítá, 

že většina vydávaných platebních karet bude hybridních. 

Karta s laserovým záznamem – Data jsou zaznamenávána (vypalována) do 

podkladové vrstvy laserovou technologií. Výhodou je vysoká kapacita záznamu, nevýhodou 

jednoduché kopírování. 

 

Velkým problémem platebních karet jsou vysoké poplatky. Tuzemský obchodník 

odvede z transakce v průměru mezi 2,5 až 3,1 procenta z celkové ceny zboží, to buď prodraží 

nákupy pro zákazníka až o 2,5 procenta nebo někde není možnost platit kartou pod určitou 

částku, která by se obchodníkovi nevyplatila. Přesto je počet vydávaných karet  v ČR 

obrovský (viz tabulka č. 2.1). 

 

Tabulka č. 2.1: Kdo ovládá český trh s kartami – podle počtu vydaných karet 

Visa 57% 4,2 milionů karet 

MasterCard 38% 2,8 milionů karet 

AmericanExpress 0,7% 28 tisíc karet 

Diners Club 0,1% 9,7 tisíce karet 

ostatní 4,2% 345 tisíc karet 

 Zdroj: Patočková M., Placení kartou je příliš drahé, Magazín MF Dnes,[cit. 24.04.2006]. 

 

Česká spořitelna vydala v říjnu 2007 svou 600tisícou kreditní kartu, v meziročním 

srovnání šlo o 40% nárůst. Česká spořitelna je největším vydavatelem platebních karet v ČR. 

Z celkového počtu více než 3,2 mil. vydaných platebních karet České spořitelny představují 

kreditní karty téměř jednu pětinu. To tvoří 50% podíl trhu v České republice. [21] 
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Marketingové členění:  

 

− Základní karty – jde hlavně o debetní karty použitelné v bankomatu a 

k elektronickému placení dosažitelné pro většinu klientů, kterým jsou vydávány 

k běžnému účtu, 

− prestižní karty – pro finančně výhodné klienty, podmínky pro jejich vydání jsou 

přísnější než pro standardní karty (embossované karty), 

− výběrové karty – nabízeny nejlepším (nejbohatším) klientům (Gold nebo Platinum 

karty). 

 

2. 3. 2. 2 Další nástroje elektronického bankovnictví 

 

Phonebanking neboli telebanking či telefonní bankovnictví. Produkt, který 

umožňuje spojení klienta s bankou prostřednictvím pevné linky i mobilního telefonu 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu. Jde o nejstarší formu přímého bankovnictví. Vždy zahrnuje několik 

druhů služeb lišících se podle konkrétní banky, které si účtují také různou výši poplatků. 

Pasivní telefonní bankovnictví – možnost zjistit zůstatek na účtu, pohyby peněz na 

účtu, informace o produktech a službách banky, o aktuálních kurzech cizích měn.  

Aktivní telefonní bankovnictví – umožňuje zadávat příkazy k úhradě, k inkasu, zřízení 

trvalého příkazu, obsluhu termínovaných účtů.  

 

Home Banking dává klientovi možnost provádět všechny bezhotovostní operace 

s běžným účtem (zjišťovat zůstatek na účtu, sledovat tok plateb, zadávat příkazy k úhradě) 

365 dní v roce, 24 hodin denně, prostřednictvím propojení osobního počítače klienta 

připojeného k internetu nebo pomocí speciálního softwaru přes telefonní linku. Celá 

komunikace mezi bankou a klientem je zabezpečena kódovaným kanálem. Nevýhodou této 

služby je, že ji lze využívat pouze na počítači s nainstalovaným speciálním softwarem.  

 

GSM Banking umožňuje klientovi ovládat jeho běžný účet prostřednictvím 

mobilního telefonu GSM kdekoliv na světě. K přístupu k operacím s účtem je obvykle 

potřeba mít PIN. Opět každá banka nabízí různé spektrum služeb od pouhých informací o 

zůstatku na účtu až po možnost zadávat příkazy k úhradě. 
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Pomocí služby PDA Banking klient banky ovládá svůj účet pomocí kapesního 

počítače, tzv. PDA – Personal Digital Assistant. Přestože klient může zadávat platební 

příkazy, zakládat termínované vklady a další, nemůže se tato služba rovnat s internetovým 

bankovnictvím, co se týče rozsahu služeb. Od roku 2003 poskytuje tuto službu jako první 

eBanka.  

 

Službu WAP (Wireless Application Protocol) podporují všichni provozovatelé 

mobilních sítí v ČR. Klienti se mohou díky ní pomocí mobilního telefonu spojit se svým 

účtem, kdykoliv a kdekoliv. Nabízí obdobné služby jako internetové bankovnictví a asi 

z tohoto důvodu je velmi málo rozšířená.  

 

2. 3. 2. 3 Servis 24 

 

Tento produkt České spořitelny slouží soukromým osobám, podnikatelům a malým 

firmám. Koncem roku 2006 byl počet uživatelů již více než 1 milion (viz graf číslo 1).  

 

V současné době poskytuje Česká spořitelna službu Servis 24 rozdělenou do 

několika skupin: 

− SERVIS 24 – Internetové, telefonní a GSM bankovnictví, 

− SERVIS 24 Telebanking, 

− SERVIS 24 Internetbanking  (počet klientů v prosinci 2007 překročil 400 000), 

− SERVIS 24 GSM Banking. 
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Graf č.1: Počet klientů SERVIS 24 (Klienti využívající více kanálů SERVIS 24 jsou počítání 

pouze jednou.) 

   Zdroj: http://www.csas.cz Výroční zpráva 2006 

 

2. 4 STUDENTSKÉ ÚČTY 

 

Studentské účty v České republice v současnosti nabízí 11 finančních institucí. Mezi 

hlavní poskytovatele patří Česká spořitelna a. s. (dále jen ČS), Komerční banka a. s. (dále jen 

KB), Československá obchodní banka (ČSOB) a GE Money Bank. Ostatní jsou Živnostenská 

banka a. s., Oberbank AG pobočka Česká republika, Raiffeisenbank a. s., Volksbank CZ a. s., 

Waldviertler Sparkasse von 1842 pobočka, eBanka a. s. a Poštovní spořitelna. Banky se ve 

svých snahách získat studenty předhánějí, protože považují Čechy za konzervativní, což 

znamená, že po ukončení studia a nástupu do práce zůstanou u finanční instituce, kde dosud 

měli uložené své peníze. 
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2. 4. 1 Komerční banka a. s.                                                                         

 

Komerční banka a. s. byla v roce 1992 přetransformována ze státního peněžního 

ústavu  na akciovou společnost. Od října 2001 je banka součástí francouzské finanční skupiny 

Société Générale. Poskytuje klientům širokou nabídku služeb v oblasti detailového 

podnikového a investičního bankovnictví. Své služby poskytuje 1,47 milionům klientů v ČR, 

v letech 2004 a 2005 získala prestižní ocenění MasterCard Banka roku.  

 

Podmínky získání konta Gaudeamus 2: 

 

- Student od 15 do 30 let, 

- založení: občanský průkaz, další doklad totožnosti, u studentů mladších 18 let podpis 

rodičů, 

- potvrzení o studiu se dokládá 2krát, ve 20 a v 26 letech, 

- základní vklad 300 Kč. 

 

Výhody konta Gaudeamus 2: 

 

- Zdarma slevová karta EURO < 26, 

- zdarma vedení běžného účtu, 

- mezinárodní elektronická platební karta Maestro + 1výběr měsíčně zdarma, 

- roční prémie 333 Kč za užívání karty, 

- elektronické bankovnictví a Mobilní banka (obsluha účtu prostřednictvím telefonu), 

- nadstandardní balíček za poplatek 20 Kč měsíčně přináší navíc embossovanou 

platební kartu MasterCard + výběry z bankomatů zdarma, bezplatné internetové 

bankovnictví, virtuální platební karta e-Card pro bezpečné platby na internetu, 

- kreditní karta do výše 10 000 Kč, 

- povolený debet až do výše 20 000 Kč, 

- bezplatná „zelená linka“ 24 hodin denně, 

- bonus 200 Kč na ISIC kartu. 



 31 

 

2. 4. 2 Česká spořitelna a. s.                                                             

 

 

ČS je v současné době bankou s největším počtem klientů v ČR. Její zisk tvoří 7,35 

miliardy korun a svůj čistý zisk meziročně zvýšila o 1,93 %. Patří do skupiny rakouské Erste 

Bank a na jejich zisku se podílí 37 %. V pátém ročníku soutěže MasterCard získala ocenění 

Banka roku 2006, v soutěži Zlatá koruna nejoblíbenější produkt - Servis 24 a jako první 

v historii i ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku. Vede účet Evropské komise pro Českou 

republiku. Nezanedbatelnou výhodou tohoto peněžního ústavu je rozsáhlá síť poboček, a tím i 

její dostupnost klientům. Nabízí běžné účty pro fyzické osoby  

i pro podnikatele, v české koruně i ve vybraných cizích měnách. 

 

Podmínky získání Programu Student+: 

 

- Studenti všech typů škol od 15 let do 30 let, 

- čeští studenti studující v zahraničí i pro zahraniční studenty žijící v České republice, 

- nezletilé osoby: rodný list, přítomnost zákonného zástupce, písemné potvrzení školy o 

prezenčním studiu, 

- studenti starší 18 let: průkaz totožnosti, písemné potvrzení školy o prezenčním studiu, 

- potvrzení o studiu se předkládá každý rok, 

- základní vklad je 100 Kč. 

 

Výhody Programu Student+: 

 

- Zdarma založení a vedení programu, 

- vydání/používání jedné mezinárodní platební karty Visa Elektron Student+ nebo 

Maestro UK Student+ (pro studenty Univerzity Karlovy), 

- kreditní kartu Kredit+ Visa Elektron až do výše 20 000 Kč, 

- lze přikoupit cestovní pojištění Comfort a Pojištění zneužití platební karty, 
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- využití Bonus programu (výměna bodů získaných za platby kartou za dárky) a 

slevového programu Student+ (slevy u partnerských společností), 

- zdarma využití elektronického bankovnictví Servis24 (Telebanking, Internetbanking, 

GSM nankiny), 

- roční příspěvek ve výši 200 Kč na ISIC kartu, 

- poskytnutí úvěru ke sporožirovému účtu (dále jen kontokorent) až do výše 20 000 Kč, 

- úvěr až do výše 300 000 Kč pro studenty vysokých škol s možností snížené splátky po 

dobu studia a s výhodnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení úvěru, zdarma 

zpracování a vyhotovení žádosti úvěru, 

- zřízení trvalých příkazů a povolení k inkasu (pro úhrady za ubytování, stravování, 

školné apod.) bez poplatku. 

 

 Vyobrazení jednotlivých studentských karet lze nalézt v příloze číslo 2. 

 

2. 4. 3 Československá obchodní banka                                       

 

   

 

ČSOB působí na na českém a slovenském národním trhu a je největší bankou se 

sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv.  Majoritním vlastníkem 

se stala belgická KBC Bank člen IBOS, což je mezinárodní bankovní asociace, tvořená sítí 

hlavních domácích bank nabízejících korporátní služby cash managementu, prostřednictvím 

více než 25 000 poboček ve 29 zemích Evropy, Severní Ameriky a jižní Afriky. Jako 

univerzální banka nabízí plný rozsah bankovních služeb pro fyzické osoby i firmy. Do 

skupiny ČSOB patří 14 společností, mezi které patří Hypoteční banka, Českomoravská 

spořitelna nebo Poštovní spořitelna.  
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Podmínky získání studentského konta Plus: 

 

- Studenti od 15 do 28 let, 

- založení: mladší než 19 let musí předložit dva doklady totožnosti, u nezletilých nutná 

přítomnost zákonného zástupce, starší než 19 let doklad o studiu, 

- potvrzení o studiu stačí donést jen jednou, dále jen při žádosti o kontokorent potvrzení 

o studiu na vysoké škole, 

- základní vklad 200 Kč. 

 

Výhody konta Plus: 

 

- Zdarma vedení běžného účtu, 

- zdarma výběry z bankomatů ČSOB, 

- embossovaná platební karta VISA Classic, 

- zdarma elektronické bankovnictví (Linka 24, Mobil 24), ČSOB Info 24, 

- kontokorent do výše 20 000 Kč. 

 

2. 4. 4 GE Money Bank                                                             

 

 

 

Moderní univerzální banka s rozsáhlou sítí více než 210 obchodních míst a více jak 

500 bankomatů po celé ČR. Její služby jsou určeny jak drobným klientům, tak malým a 

středním firmám. V roce 2006 GE Money Bank vytvořila čistý zisk 2,8 mld. Objem vkladů 

dosáhl ke konci roku 2006 výše 38 mld. Kč a počet klientů vzrostl na 862 172 ke konci roku 

2006. GE Money Bank získala titul Internetová banka roku 2005 v hlasování veřejnosti a 

obsadila 4. místo v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2005. S účinností od 1. ledna 2007 

přistupuje GE Money Bank, a.s. k vybraným bankovním standardům. Jedná o Kodex chování 

mezi bankami a zákazníky a Kodex o poskytování předsmluvních informací souvisejících s 

úvěry na bydlení. 
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Podmínky získání účtu Genius Student 

 

- studentům ve věku 15 – 26 let. (Studenti mladší 18 let potřebují pro založení konta 

doprovod jednoho z rodičů či jiného zákonného zástupce), 

- jeden doklad o studiu (potvrzení o studiu, index, průkaz studenta, ISIC karta, 

- občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz apod.).  

 

Výhody účtu Genius Student 

- Zdarma vedení účtu včetně výpisů, 

- vedení až tří služeb zdarma, které je možné kdykoliv podle potřeby a zdarma vyměnit,  

- zdarma první 2 výběry z bankomatu GE Money Bank v měsíci,  

- přehled o dění na účtu prostřednictvím SMS zpráv, 

- zdarma zadávání trvalých platebních příkazů a ostatních pravidelných plateb, 

- platební karty: mezinárodní Maestro, mezinárodní MasterCard Standard, MasterCard 

Internet, 

- přímé bankovnictví: Internet banka, Mobil banka, Telefon banka, 

- kontokorentní úvěr Flexikredit až do výše 100 000 Kč. 
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3 METODIKA SBĚRU DAT 

 

Pro sběr údajů a informací jsem jako hlavní metodu použila marketingový výzkum. 

Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci 

informací, díky nimž porozumíme trhu, můžeme identifikovat problémy a příležitosti spojené 

s podnikáním na tomto trhu, zformulujeme směry marketingové činnosti a zhodnotíme 

výsledky. [15]  

 

3. 1 SROVNÁNÍ PŘED MARKETINGOVÝM VÝZKUMEM 

 

Na trhu existuje velká nabídka studentských účtů. Každý má různé podmínky pro 

jeho získání a každý také nabízí různé výhody. Porovnáním služeb, které banky nabízí, bych 

ráda určila nejvýhodnější studentský účet, co se týče poplatků. 

 

Jednotlivé poplatky čtyř bank, kterými se zabývám v této diplomové práci, jsem 

seřadila do tabulky číslo 3.1. 

 

Tab.č. 3.1: Poplatky u vybraných bank 

 ČSOB KB GE 

MONEY 

ČESKÁ  

SPOŘITELNA 

Poplatek za výběr z bankomatu nemá 1.zdarma, 

další 6 Kč 

2 zdarma, 

další 15 Kč 

6 Kč 

Poplatek za příchozí platby nemá 5 Kč 3 Kč 5 Kč 

Poplatek za odchozí platby nemá 2 Kč 3 Kč 2 Kč 

Poplatek za výpis z účtu zdarma zdarma zdarma zdarma 

Poplatek za vedení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma 

Úrok 0,05 % p.a. 0,40 % p.a. 0,10 % p.a. 0,10 % p.a. 

 

 

  

 

  



 36 

Určila jsem si obecný vzorec: 

 

Počáteční zůstatek 

+ příchozí platby 

- odchozí platby 

- poplatky za transakce 

___________________ 

= konečný zůstatek  

 

  

Výpočet úroku: 

 

Konečný zůstatek x roční úroková sazba 

________________________________ 

                           12 

 

  

Výpočet celkového konečného zůstatku: 

 

Celkový konečný zůstatek (měsíc) = konečný zůstatek + úroky 

 

Po zavedení konkrétního příkladu, se vše dosadí do podmínek konkrétních bank a 

porovnám nejvýhodnější nabídku. 

 

3. 2 MARKETINGOVÝ VÝZKUM  

 

3. 2. 1 Cíl a hypotézy výzkumu   

 

Cílem mého výzkumu je zjistit, jak studenti využívají studentských účtů, které služby 

jsou pro ně důležité, dále bych si ráda potvrdila správnost svého úsudku, že banky absolutně 

zanedbávají marketingové hledisko a zda svou finanční situaci musí studenti řešit pomocí 

práce či brigády.   
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Určila jsem následujících šest hypotéz: 

 

H1: Minimálně 90% vysokoškolských studentů vlastní studentský bankovní účet. 

H2: Alespoň 60% studentů platí bankovní kartou. 

H3: 50% studentů využívá kontokorent. 

H4: Elektronické bankovnictví již používá 60% studujících. 

H5: Reklamu na studentské účty nezaregistrovalo 90% dotazovaných. 

H6: Více jak 50% respondentů si při studiu přivydělává. 

 

3. 2. 2 Plán marketingového výzkumu 

 

3. 2. 2. 1 Typy použitých dat 

 

1) Primární data – data, která získám prostřednictvím vlastního výzkumu, to znamená  

                                údaje z 200 dotazníků,  

2) sekundární data – informace získané o jednotlivých studentských účtech na internetu, 

                                    v reklamních letácích a na jednotlivých pobočkách bank. 

 

3. 2. 2. 2 Způsob sběru dat 

 

Existuje několik druhů sběru dat. Mezi nejčastější patří dotazování, pozorování a 

experiment. Pro tento výzkum jsem zvolila metodu osobního dotazování, které proběhlo 

v únoru 2008 na čtyřech vysokých školách v České republice (Vysoká škola Báňská – 

Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Masarykova univerzita v Brně). Na každé ze škol jsem nechala vyplnit 50 dotazníků. 

Respondenti byli vysokoškolští studenti, bez omezení věku nebo pohlaví. Použita byla 

nereprezentativní technika výběru (technika vhodné příležitosti). 

 

Metoda analýzy 

 

- Absolutní a relativní četnosti, 

- technické prostředky: počítač, kalkulačka, 

- software: Microsoft Office. 
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Dotazník (viz příloha číslo 3) 

Dotazník obsahuje 18 otázek a 19. je místo na případné připomínky a poznámky. 

Použila jsem otázky polozavřené a uzavřené. 

 

3. 2. 2. 3 Rozpočet marketingového výzkumu 

 

Položky a sumy, které jsem za ně zaplatila, jsou uvedeny v tabulce číslo 3.2. 

Konečná částka je 11 650 Kč. 

 

Tab.č. 3.2: Rozpočet marketingového výzkumu 

POLOŽKA SUMA (v Kč) 

Tisk 200 ks dotazníků (1ks/1,50 Kč) 300 

Tisk dalších materiálů 100 

Internet, telefon 250 

Ostatní náklady 

- elektřina, občerstvení, doprava 

500 

Alternativní náklady 

- 150 hodin práce na projektu (70Kč/hod) 

10 500 

 

CELKOVÉ NÁKLADY  11 650 

 

 

3. 2. 2. 4 Harmonogram činností 

 

Výzkumem jsem se začala zabývat v prosinci 2007 a vzhledem k datu odevzdání 

diplomové práce jsem jej ukončila v březnu 2008. Činnosti jsou seřazeny v následující tabulce 

číslo 3.3. 
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Tab.č. 3.3: Harmonogram činností 

 

3. 2. 2. 5 Kontrola plánu 

 

Testování dotazníků bylo provedeno dne 20. 01. 2008 na Vysoké škole Báňské – 

Technické univerzitě Ostrava, Ekonomické fakultě na skupince respondentů (10), studentech 

této školy. V dotazníku nemusely být provedeny žádné úpravy, otázky byly pochopeny a 

zodpovězeny správně. Po konzultaci s vedoucí mé diplomové práce jsem doplnila ještě dvě 

demografické otázky týkající se příjmů a bydliště. 

ČINNOST 
Prosinec 

2007 

Leden 

2008 

Únor 

2008 

1. – 10. 3. 

2008 

10. – 25. 

3. 2008 

25. – 31. 

3. 2008 

Plán výzkumu X      

 Tvorba dotazníků  X     

Sběr dat   X    

Matice    X   

Vyhodnocení dat     X  

Závěrečná doporučení      X 
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4 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT  

 

4. 1 VÝSLEDKY SROVNÁNÍ PŘED MARKETINGOVÝM VÝZKUMEM  

  

Do obecného vzorce, který je popsán v kapitole 3.1 Srovnání před marketingovým 

výzkumem, jsem dosadila vždy stejné hodnoty týkající se zůstatku na účtu, příchozí a odchozí 

platby, pětkrát výběr z bankomatu. U každé banky jsem započítávala jimi stanovenou výši 

různých poplatků za jednotlivé transakce a připočetla úrok. 

 

Příklady 

 

Zůstatek na účtu……………………………………..10 000 Kč 

Příchozí platba od rodičů……………………………..3 000 Kč 

Odchozí platba (nájem)……………………………….2 000 Kč 

5 krát výběr z bankomatu……………………………….500 Kč 

 

Účet u ČSOB 

 

Konečný zůstatek = 10 000 + 3 000 – 2 000 – (5 x 500) = 8 500 

Úrok = (8 500 x 0,005)/ 12 = 3,54167 

Celkový konečný zůstatek = 8 500 + 3,54167 = 8 503,54167 Kč 

 

Účet u KB 

 

Konečný zůstatek = 10 000 + 3 000 - 5 – 2 000 – 2 – (5 x 500) – 24 = 8 469 

Úrok = (8 469 x 0,040)/ 12 = 28,23 

Celkový konečný zůstatek = 8 469 + 28,23 = 8 497,23 Kč 

 

Účet u GE Money Bank 

 

Konečný zůstatek = 10 000 + 3 000 - 3 – 2 000 – 3 – (5 x 500) – 45 = 8 449 

Úrok = (8 449 x 0,010)/ 12 = 7,04083 

Celkový konečný zůstatek = 8 449 + 7,04083 = 8 456,04083 Kč 
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Účet u České spořitelny 

 

Konečný zůstatek = 10 000 + 3 000 - 5 – 2 000 – 2 – (5 x 500) – 30 = 8 463 

Úrok = (8 463 x 0,010)/ 12 = 7,0525 

Celkový konečný zůstatek = 8 470,0525 Kč 

  

Podle výsledků se nejvýhodněji jeví studentský účet Československé obchodní 

banky, nejméně výhodný má GE Money Bank. Bylo by však třeba srovnat i další nabízené 

služby, které mají pro každého jiné prioritní postavení, proto je třeba tyto výsledky brát pouze 

jako orientační. 

 

4. 2 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DAT ZÍSKANÝCH 

MARKETINGOVÝM VÝZKUMEM  

 

4. 2. 1 Vzorek marketingového výzkumu 

 

Marketingový výzkum na téma Analýza studentských účtů na finančním trhu byl 

proveden v únoru 2008 na vzorku 200 respondentů, kteří byli dotazováni na jednotlivých 

univerzitách (Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, 

Masarykova univerzita a Univerzita Tomáše Bati), a to vždy v počtu 50ti studentů, bez 

rozlišení věku či pohlaví.  

 

Dle pohlaví byl vzorek rozdělen na skupinu mužů, kteří tvořili minoritní skupinu 

dotazovaných, v počtu 55 a větší skupinu 145 žen. Poměr mezi těmito dvěmi skupinami je 

tedy 27,50 ku 72,50 procentním bodům ve prospěch žen. Viz příloha číslo 4. 

 

Jejich struktura podle ročníku studia byla následující:  

 

V případě kategorie 1. ročník převažovaly ženy nad muži, konkrétně 32,41% ku 

20%, mezi 2. a 3. ročníkem dominovali naopak muži, 47,27% ku 44,14% a ve třetí kategorii 

4. až 5. ročník (nebo 1. až 2. navazující) to bylo 34 dotázaných žen ku 18 mužům, ačkoliv 

procentuelně opět vedli muži (32,73% ku 23,45%) vzhledem k celkovému počtu 

zúčastněných. 
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Kompletní zkoumaný vzorek byl v první kategorii (1. ročník) zastoupen poměrem 29 

%, 45 % mezi 2. a 3. ročníkem a v poslední kategorii 26%. Na každé ze čtyř univerzit bylo 

shodně dotázáno 25%, což je 50 studentů z celkového počtu 200. Viz příloha číslo 5. 

 

Rozdělení respondentů podle místa bydliště bylo téměř vyrovnané. 110 

z dotazovaných, což je 55%, uvedlo jako své bydliště město, zbytek, čili 90 studentů, žije na 

vesnici. Viz příloha číslo 6. Ani podle rozdělení na muže a ženy nejsou v této kategorii žádné 

velké odlišnosti. Z toho lze usuzovat, že studium na univerzitě již není otázkou pouze lidí 

z měst, ale i ti, kteří bydlí na venkově, se již snaží ve velké míře vzdělávat, protože čas 

velkých statků a polí je již na ústupu a proto je nutné si hledat uplatnění i v jiných oborech 

než je zemědělství. 

 

Poslední demografickou kategorií, kterou jsem do dotazníku zařadila, je rozčlenění 

podle výše průměrného měsíčního příjmu. Jednoznačná většina studentů se zařadila do první 

kategorie, a to do 5 000 Kč měsíčně. Bylo to 134 respondentů (67%). Výši příjmů od 5 001 

do 10 000 Kč uvedlo 55 studujících (27,5%). Na vyšší částky dosáhlo pouze 11 z celkových 

200 dotazovaných, konkrétně u částky 10 001 až 20 000 Kč jich bylo 9 (4,5%) a zbylé 1% 

dosáhlo nad 20 001 Kč. Viz graf číslo 2. Zajímavé je, že nižších částek dosahovali převážně 

muži, a to v 72,73% ku 64,83% žen a částek od 10 001 Kč výše dosahovaly spíše ženy, a to 

v 6,9% případů oproti pouhým 1,82% mužům. 

 

Graf č.2: Průměrný měsíční příjem 

Průměrný měsíční příjem

67,00%

27,50%

4,50%

1,00%

16.1 Do 5000 Kč

16.2 5001 - 10 000 Kč

16.3 10 001 - 20 000 Kč

16.4 20 001 Kč a více
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4. 2. 2 Studentský účet 

 

Hlavním předpokladem pro zjišťování údajů v dotazníku bylo vlastnictví 

studentského účtu. To splnilo celých 76,5% respondentů. Zbývajících 47 (23,5%) studentský 

účet nevlastní. Viz graf číslo 3. Nestalo se však, že by se vyskytl někdo, kdo nemá žádný účet. 

Po dotázání, proč nemají studentský účet, sami doplnili, v poznámce na konci dotazníků, že 

hlavním důvodem je jejich vysoký věk nebo vlastní společný účet s rodiči, který je 

výhodnější. 

 

      Graf č.3: Studentský účet 

Studentský účet

76,50%

23,50%

1.1 Ano, mám

1.2 Ne, nemám

 

  

Podle rozdělení v kategorii muži a ženy byly odpovědi vyrovnané, a to v případě 

vlastnictví studentského účtu 78,18% mužů ku 75,86% žen. I co se týče místa bydliště 

nevyskytly se velké rozdíly. Kladnou odpověď uvedlo 79,09% lidí z měst a 73,33% 

vesničanů, což opět dokazuje to, že bydlet na vesnici již neznamená být odříznut od moderní 

doby a nemít možnost využívat dnes již věcí, bez kterých se v běžném životě neobejdeme. 

Mezi ty bych zařadila i vlastnictví bankovního účtu, protože i většina zaměstnavatelů posílá 

mzdu rovnou na účet a obálková metoda je již ojedinělou záležitostí. 
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4. 2. 3 Banka poskytující studentský účet 

 

Podle mých propočtů, které vyšly pomocí dosazení do obecného vzorce, byl 

nejvýhodnější studentský účet u Československé obchodní banky. Přesto podle výsledků 

získaných pomocí dotazníků jednoznačně vede Česká spořitelna. Je to dáno tím, že je to 

v České republice banka s největším počtem klientů, její pobočky lze nalézt v každém i 

menším městě, stejně tak jako bankomaty. Účet u této banky vlastní 80 z celkových 153 

respondentů, kteří mají studentské konto. Je to 52,29%. O další místa se podělily Komerční 

banka s 24,18%, ČSOB se 17,65% a GE Money Bank s pouhými 2,61% (4 studenti), ačkoliv 

jako jediná z uvedených nabízí bezplatně embossovanou kartu, velmi potřebnou pro cestování 

v zahraničí. Velká část studentů totiž pravidelně vyjíždí mimo Českou republiku, ať již za 

studiem nebo za prací. Je to dáno asi tím, že o této výhodě se všeobecně neví a nebo se 

studentům již nechce převádět účet k jiné bance. Poslední možností bylo uvedení jiné banky. 

Zde se vyskytlo 5 odpovědí (3,27%) a z toho to byla dvakrát uvedena eBanka  a třikrát 

Poštovní spořitelna. Viz graf číslo 4. 

 

Graf č.4: Banka poskytující studentský účet 

Banka poskytující studentský účet

52,29%

24,18%

17,65%

2,61%
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2.1 Česká spořitelna

2.2 Komerční banka

2.3 ČSOB

2.4 GE Money Bank

2.5 Jiné
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Když jsem provedla třídění druhého stupně podle kategorií pohlaví, místa bydliště a 

velikosti příjmů, vždy se uvedené banky seřadily stejným způsobem s výrazným předstihem 

České spořitelny. Pouze u mužů se ani jednou nevyskytla GE Money Bank ani volba jiné 

možnosti. Jediný člověk s příjmem vyšším než 20 000 Kč, vlastnící studentský účet, jej má 

založený u České spořitelny, což může vyjadřovat to, proč si tato banka zasloužila jako první 

v ČR ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku. 

 

4. 2. 4 Důvod zřízení studentského účtu 

 

Do výběru možností jsem zařadila, podle svého mínění, nejčastější možnosti a 

důvody pro zřízení si studentského účtu. V kolonce jiné se mi objevila pouze jediná odpověď, 

a to dobíjení kreditu do mobilního telefonu, proto si myslím, že jsem výběr odpovědí zvolila 

správně. V této otázce bylo možné zaškrtnout více odpovědí. Jen v několika případech 

respondenti zvolili pouze jednu možnost, a to využití kontokorentu nebo zřízení účtu bez 

poplatků. Konkrétní možnosti byly zvoleny následovně (viz graf číslo 5): možnost placení 

kartou byla zaškrtnuta 100 krát z celkových 153 možných, to dělá 65,36%, byl to tedy 

nejčastěji zvolený důvod pro založení účtu, možnost využívat kontokorent bylo zvoleno 55 

krát (35,95%), zřízení účtu bez poplatků se objevilo 63 krát (41,18%), využití elektronického 

bankovnictví bylo důvodem pro zřízení studentského účtu pro 82 dotazovaných (53,59%) a 

výše zmíněná jedna odpověď na jinou možnost je vyjádřena 0,65%. 

 

U mužů i žen  se na prvním místě umístila také možnost platby kartou a na druhém 

využití elektronického bankovnictví. Dobití kreditu byla odpověď ženy z vesnice. Lidé 

s příjmy do 10 000 Kč vykazovali stejné výsledky, změna však nastává u studentů s vyššími 

příjmy. Jako hlavní důvod zřízení studentského účtu je u nich uvedena možnost, že je to bez 

poplatků, a to v kategorii 10 001 až 20 000 Kč 62,5% a v kategorii nad 20 000% to je plných 

100% (odpovídal pouze 1 člověk a uvedl to jako jediný důvod). Z těchto výsledků lze 

usuzovat, že čím máme vyšší příjmy, tím se také o ně více staráme a hledáme možnost jak je 

co nejlépe zpeněžit, popřípadě o ně zbytečně nepřijít. Po srovnání vesnice a města se opět 

objevily stejné výsledky jako u mužů a žen, avšak s tím výrazným rozdílem, že lidé z města 

zvolili možnost platby kartou dokonce v 70,11% a lidé z vesnice jen v 59,09%. Může to 

vysvětlovat fakt, že ve městech je o dost větší možnost a více příležitostí k použití karty než 

na vesnicích, proto i když je to i pro venkovský lid nejdůležitější důvod (to může způsobovat 



 46 

fakt, že univerzity jsou ve městech, kde studenti mohou karty používat), není zastoupen v tak 

vysokém počtu.  

 

Graf č. 5: Důvod zřízení studentského účtu 
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0,65%

65,36%

35,95%

41,18%

53,59%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

3.1 Možnost placení kartou

3.2 Možnost využívat
kontokorent

3.3 Zřízení účtu bez poplatků

3.4 Využití elektronického
bankovnictví

3.5 Jiné

 

 

4. 2. 5 Četnost návštěvy banky 

 

V dnešní době existence elektronického bankovnictví, mobilních telefonů, pro 

studenty snadné přístupnosti k internetu mě výsledky na otázku, týkající se návštěvnosti bank, 

velmi překvapily (viz příloha číslo 7). U jedenkrát ročně jsem očekávala, že se stane 

nejčastější odpovědí, protože vše jde vyřešit elektronicky, pouze se musí dokládat potvrzení o 

studiu. Tato možnost byla zvolena pouze v 27,45%, což bylo 42 odpovídajících ze 153 

možných. Ve 29,41% byla zvolena návštěva  jedenkrát za půl roku. Nejčastější odpovědí se 

stala možnost jedenkrát měsíčně uvedena v 32,03%, tj. 49 studentů. Dokonce se v 15ti 

případech objevila možnost jedenkrát týdně, je to velmi vysokých 9,8%. Nenapadá mě žádný 

důvod tak časté návštěvy banky, jedině kdyby byli daní jedinci například podnikatelé a řešili 

převody peněz, platby faktur apod., avšak po srovnání podle měsíčních příjmů tyto časté 

návštěvy vykonávají jen studenti s příjmy do 10 000 Kč. Odpověď jiná možnost byla zvolena 

v jednom případě, a to bylo napsáno, že dotyčná (byla to žena) navštěvuje banku jednou za 2 
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roky. Stejně tak jsem zaznamenala jednu odpověď u možnosti nikdy, což mi přijde velmi 

nepravděpodobné, protože zatím ještě  při zakládání účtu musíme být v bance osobně 

přítomni. I tato odpověď byla zvolena ženou a v obou případech z vesnice. 

 

Podle ostatních třídění se vždy u kategorie podle pohlaví jako nejčastější možnost 

vyskytuje návštěva banky jedenkrát do měsíce, u lidí z vesnice to je v 34,85% jedenkrát za 

půl roku, při nepřítomnosti poboček na venkově to je pochopitelné, ale pro lidi z města to byla 

v 34,48% odpověď jedenkrát za rok, což si protiřečí. 

 

4. 2. 6 Spokojenost s personálem 

 

Jak jsem již v teoretické části uvedla, je chování a vystupování zaměstnanců 

v bankách velmi důležitým faktorem. Kvalitní zaměstnanci jsou důležití pro všechny základní 

vlastnosti služeb nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenitu a pomíjivost. Proto je 

překvapující, že ani polovina dotazovaných neodpověděla, že jsou se službami personálu 

určitě spokojeni. Tuto odpověď si vybralo jen 37,25%. Spíše ano uvedla největší skupina 

46,41% (71 lidí ze 153 možných). Odpověď nevím se vyskytla ve 14 případech, což je 9,15%, 

odpověď spíše ne 10 krát (6,54%) a v jednom případě dokonce respondent uvedl, že se 

službami personálu není určitě spokojený. Když vezmeme v úvahu, že polovina 

odpovídajících, kteří zvolili odpověď nevím, se mohou přiklonit k záporné odpovědi, 

dohromady by skupina nespokojených lidí tvořila 11,77%. Je to velmi vysoké číslo, vzhledem 

k důležitosti, jaká je kvalitě zaměstnanců v tomto sektoru přikládána. Nespokojenost může 

však také vyplývat z dlouhých front, které se v poslední době na pobočkách bank vyskytují 

(viz příloha číslo 8). 

 

Banky by měly začít klást na své zaměstnance větší nároky, namátkově je 

kontrolovat a pravidelně školit, aby se toto neuspokojivé procento zmenšilo. Zvláště tady 

v tomto případě, kdy je chyby možné ze strany zaměstnavatelů napravit. 

 

Při srovnání muži a ženy vyšlo najevo, že více spokojeni jsou muži. Ti uvedli kladné 

odpovědi v 90,7% případů ku 80,9% žen, záporné odpovědi ve 4,65% ku 8,18% žen a 

odpověď nevím v 4,65% ku 10,91% (viz graf číslo 6 a 7). Převaha spokojenějších mužů 

vychází pravděpodobně z toho, že na pobočkách bank přichází do styku se zákazníky ve 

většině případů ženy, které dokáží nespokojenost mužů zmírnit. Podle výše příjmů jsou 
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nejvíce nespokojeni lidé s nejnižšími příjmy, tedy v našem případě s příjmy do 5 000 Kč. Co 

se týče místa bydliště, jsou reakce téměř shodné. Ve všech případech platí za nejčastější 

odpověď spíše ano. 

 

Graf č.6: Spokojenost s personálem – muži 
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Graf č.7: Spokojenost s personálem – ženy 
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4. 2. 7 Platba kartou 

 

Říká se, že žijeme v elektronickém světě. Přes počítače se dá řídit již téměř všechno. 

Můžeme si na dálku hlídat dům, zapnout topení, vyprat a také platit. V oběhu je již tolik 

peněz, že většina z nich je pouze na virtuální úrovni. Lidé si zvykli, že peníze ve fyzické 

podobě se jim již nedostávají do ruk. Výplata dojde na účet, kde jsou zadány trvalé příkazy, 

nečekaná složenka se zaplatí pomocí elektronického bankovnictví, protože je to levnější a 

v dnešní uspěchané době hlavně rychlejší než chodit na poštu. Každý si vybírá peníze z 

bankomatu pokud možno jednorázově, aby neplatil zbytečně poplatky, určitý obnos peněz, o 

kterém ví, že ho spotřebuje a vystačí s ním třeba do další výplaty (na útratu v restauracích, na 

menší nákupy apod.), zbytek platí kartou. Nemusíme u sebe nosit stále peníze, proto nám 

nehrozí, že nám je ukradou (pokud nemáme napsán PIN přímo na kartě), i při nečekaném 

nákupu, kdy objevíme něco, co musíme mít, máme čím zaplatit. Druhá stránka je to, že více 

utratíme. I když si to mnozí z nás nechtějí připustit, peníze které nevidíme, se utrácejí 

jednodušeji a rychleji. Nejsou ojedinělé případy, kdy máme utracené i ty peníze, které ještě 

ani na účet nepřišly, protože to omlouváme tím, že jak přijdou, tak se to opět vyrovná. To ale 

nic nemění na tom, že kartou platí již většina obyvatel naší republiky, což potvrdily i 

výsledky z dotazníků (viz graf číslo 8). 

 

      Graf č. 8: Platba kartou 
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30,07% respondentů (46 ze 153 možných) platí kartou vždy, když je to možné. 

39,87% (61) zvolilo odpověď někdy a 24,18% (37) platí kartou výjimečně. Pouhých 9 lidí 

uvedlo, že kartou neplatí, ti tvoří 5,88%. 

 

 

Ženy si s elektronikou a novodobými vynálezy rozumí hůře než muži, proto těch, 

které kartou neplatí je větší počet než mužů. Je to 6,36% žen ku 4,65% mužů. Ostatní 

odpovědi jsou vcelku vyrovnané: vždy platí kartou 30% žen ku 30,23% mužům, někdy 

40,91% žen ku 37,21% mužů a výjimečně 22,73% žen ku 27,91% mužů. Nejvíce záporných 

odpovědí se objevilo u studentů s nejnižšími příjmy, čili s průměrným měsíčním příjmem do 

5 000 Kč. Bylo to 7 odpovědí, že neplatí kartou. Je to logické, protože když nemají finance, 

nemohou ani kartu používat. Přesto i placení menších obnosů je výhodnější než vybírat 

hotovost, pokud mi peníze chodí na účet. Velký procentuální nepoměr se objevil u této 

odpovědi i mezi lidmi z vesnice a města. Možnost ne zaškrtlo 9,09% obyvatel vesnice ku 

3,45% lidí z města. Přikládám tomu stejné příčiny jako v případě odpovědí na důvod pořízení 

si studentského účtu. Na vesnici není tolik možností, kde se dá kartou platit, přesto u 

odpovědi ano, vždy, kdy je to možné byla převaha odpovědí od lidí z vesnice (33,33% ku 

27,59%), protože odpovídajícími byli studenti vysokých škol, které jsou pouze ve větších 

městech nabízejících mnoho příležitostí kartu využít. 

 

4. 2. 8 Důvod platby kartou 

 

Na danou otázku odpovídalo 144 respondentů, kteří mohli zaškrtnout i více 

možností. Zvolila jsem nejznámější a nejužitečnější důvody, které mohou pro použití karty 

existovat. V možnosti jiné, se nevyskytla žádná odpověď, což potvrzuje správnost mého 

výběru. Dále jsem uvedla jednu možnost, a to že každým zaplacením kartou přispíváte na 

charitu, která není pravdivá a měla ověřit pozornost respondentů, zda dotazník pouze 

nevyškrtávají, ale i čtou. Tato odpověď byla zaškrtnuta pouze jednou, podle toho tedy mohu 

soudit, že odpovědi jsou důvěryhodné a mají danou vypovídací hodnotu. 

 

Další možnosti na otázku proč platíte kartou, byly zodpovězeny následovně: nenosíte 

hotovost, pohodlí při placení 70,14%, je to bezpečnější 29,86%, je to levnější než vybírat 

hotovost 35,42%, kvůli image 4,86%, dostáváte bonusové body 13,89% (viz příloha číslo 9). 
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Odpověď kvůli image zvolil kupodivu pouze jeden muž, což tvořilo 2,44% a 6 žen 

(5,83%). Není již pravidlem, že v restauraci za ženu vždy musí platit muž, proto asi i ženy se 

snaží tímto způsobem zaujmout. 

 

Zajímavé je, že oproti výsledkům, kdy hlavním důvodem pro zřízení studentského 

účtu bylo pro „nejbohatší“ skupinu, že je to bez poplatků, nyní možnost, že platit kartou je 

levnější než vybírat hotovost, zvolilo nejvíce studentů z „nejchudší“ skupiny (38,95%) a 

s přibývajícím příjmem se procenta snižují. 5 001 – 10 000 Kč to je 32,5%, 10 001 – 20 000 

Kč už jen 12,5% a nad 20 001 Kč to není nikdo. Je to možná tím, že mají vysokými procenty 

zastoupenou odpověď, že nenosí hotovost a již nepovažovali za nutné zaškrtávat další. 

Odpovědi studentů z měst a vesnic jsou relativně vyrovnané jen u možnosti, že placení kartou 

je levnější než vybírat hotovost se objevilo 43,33% pro vesnici, je to nejvyšší procento ze 

všech možných skupin. Pro města to bylo jen 29,76%. Viz graf číslo 9 a 10. 

 

Graf č.9: Důvod platby kartou - vesnice 
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Graf č.10: Důvod platby kartou - město 
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4. 2. 9 Kontokorent 

 

Říká se, že v dnešní době můžeme mít všechno, stačí když na to máme peníze. 

Studium na vysoké škole je finančně náročné. Musíme si platit dopravu, ubytování, stravu, 

z důvodu nedostatku studijního materiálu v knihovnách nakupovat skripta nebo kopírovat 

materiály. Nejde také jen sedět doma a stále se učit, proto jsou peníze potřeba i na soukromý 

život, který je stále dražší. Kino již nestojí 20 Kč, sport je také velmi drahá záležitost a občas 

je potřeba zajít i na to pivo. Jsou tady i další nároky studentů, každý chce cestovat, pěkně se 

oblékat apod. S finančními možnostmi, které nám poskytuje rodina, se to většinou nedá 

zvládnout. Mnoho studentů si při škole přivydělává, což je velmi náročné a někdy ani to 

nestačí. Proto přišly banky s nabídkami kontokorentů. Pro studenty prvních ročníků bývají 

omezené na 10 000 Kč, pak lze využít až 20 000 korun. Úroky jsou velké, ale v dané chvíli to 

většinou nikoho nezajímá. Mám možnost mít peníze, proč ji nevyužít.  

 

Ze 153 respondentů využívá kontokorent 64, je to 41,83% (viz graf číslo 11). Vysoké 

číslo. A dle mého názoru, s rostoucími cenami a stále se zvyšujícími nároky na život a 
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úspěch,  poroste směrem nahoru. Na podotázku, proč kontokorent využívají, se ve všech 

zodpovězených případech objevilo, že jim nestačí jejich momentální finanční možnosti. 

Naopak na zápornou odpověď se asi třikrát objevilo překvapující sdělení, že dotyční nevěděli, 

co to vlastně kontokorent je. Bylo to i u studentky třetího ročníku, což je velmi zarážející, ale 

asi má tak dobré finanční zajištění, že jdou takové informace mimo ni. Jinak nejčastějším 

zdůvodněním, proč nevyužívají kontokorent, bylo, že si neradi dělají dluhy a mají rádi svou 

finanční situaci pod kontrolou.  

 

             Graf č.11: Kontokorent 
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Ženy využívají kontokorent ve větší míře než muži. Do minusu na svém účtu 

vstupují ve 43,64% ku 37,21% mužů. Nakupují asi více oblečení a kluci svou finanční situaci 

častěji řeší přes kamarády a soukromé půjčky, než aby se zadlužovali u bank.  Když jsem 

porovnala odpovědi z hlediska výše příjmu, tak do 10 000 Kč byly odpovědi relativně 

vyrovnané. U studentů v kategorii 10 001 Kč až 20 000 Kč se to rozdělilo na přesně 50% pro 

ano a 50% pro ne. Jediný zástupce  s příjmy nad 20 001 Kč uvedl, že kontokorent nevyužívá, 

ale nezdůvodnil proč. Vyplývá to nejspíše z jeho dobré finanční situace a asi také umí 

hospodařit s penězi. Mezi bydlištěm na vesnici a ve městě se objevily jedny z největších 

rozdílů, ale překvapivě více kontokorent využívají vesničtí studenti, o kterých bychom řekli, 

že budou více spořiví než zhýčkaní lidé z měst. Kontokorent z nich využívá 48,48% ku 

36,78% občanů z měst. 
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4. 2. 10 Elektronické bankovnictví 

 

Jak jsem již zmínila výše, žijeme v počítačovém věku, proto jsem na otázku týkající 

se využívání elektronického bankovnictví očekávala vysoké procento kladných odpovědí. 

Troufám si říci, že za pár let by se záporná odpověď na danou otázku neměla vyskytnout již 

vůbec, obzvláště ne u studentů vysokých škol, kteří využívají počítač takřka denně. Seminární 

práci odevzdanou ručně by již asi žádný kantor nepřijal, přihlašování na zkoušky a zápočty 

probíhá přes školní informační systémy, stejně jako dostupnost studijního materiálu se značně 

zjednodušila. 

 

S elektronickým bankovnictvím si tedy rozumí 67,32% studentů (103 ze 153). Jen 

32,68% uvedlo, že tuto moderní záležitost nevyužívají (viz graf číslo 12). 

 

          Graf č.12: Elektronické bankovnictví 
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U mužů a žen se vyskytují téměř shodné výsledky, dokonce ženy, které si 

s technickými věcmi a s počítači všeobecně rozumí méně, mají mírnou převahu. Elektronické 

bankovnictví využívá 68,18% něžného pohlaví a pánové odpověděli kladně v 65,12%. Se 

zvyšujícím se příjmem využití možnosti pracovat s vlastními finančními prostředky přes 

počítač stoupá. Do 5 000 Kč 67,65%, 5 001 až 10 000 Kč 69,05%, 10 001 – 20 000 Kč 75%. 

Pouze zástupce nejvyšší příjmové skupiny uvedl, že tuto nabídku nevyužívá, což ale nemá 
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vypovídací hodnotu, jelikož je jen jeden. Naopak si myslím, že čím lidé disponují více 

penězy, tím více se jejich transakce pohybují jen přes internet. Členění dle bydliště bylo opět 

téměř vyrovnané (ano odpovědělo 66,67% vesničanů ku 68,97% měšťanů), z čehož lze 

odvozovat, že bydlet na vesnici neznamená být odříznut od světa, ale internet můžeme mít již 

téměř kdekoliv. 

 

4. 2. 11 Služby elektronického bankovnictví 

 

103 respondentů využívajících elektronické bankovnictví odpovídalo, které 

konkrétní služby využívají. Nejčastěji byla uvedena platba prostřednictvím internetu a to 

v 80,58%, dále elektronický výpis, který oproti výpisu z pošty bývá zdarma, v 60,19%, sms 

služba o zůstatku na účtu v 34,95%. Volba odpovědi jiná možnost se objevila jen jednou a to 

možnost nastavení vlastního účtu (viz příloha číslo 10). 

 

U všech ostatních členění dopadly výsledky stejně, vždy je nejčastěji využívána 

platba prostřednictvím internetu, následně elektronický výpis a poslední sms služba o 

zůstatku. Jinou možnost zvolila žena z vesnice s příjmem do 5 000Kč.  

 

4. 2. 12 Znalost reklamy na studentské účty 

 

Reklama je nejdůležitější prostředek v marketingu, jejíž pomocí lze získat nové 

zákazníky, upozornit na nové služby, zviditelnit se. Výsledky zjištěné pomocí dotazníků jsou 

katastrofální (viz graf číslo 13). 

 

           92,16% studentů nezaregistrovalo žádnou reklamu na studentské účty. 141 ze 

153 možných. V době, kdy je reklama jedním z nejsilnějších prostředků, jak získat zákazníka, 

jsou tyto výsledky ohromující. Zbylých 7,84% si nějakou reklamu vybavuje, avšak na 

podotázku jakou nebyl schopen odpovědět ani jediný člověk. Pro banky by měla být toto 

alarmující informace. Dostat informace ke studentům není problematické. Je možné, že tito 

nejsou pro banky atraktivními klienty, avšak měli by si uvědomit, že většinou každý, kdo 

vlastní u konkrétní banky svůj studentský účet, obvykle u ní zůstane i po nástupu do 

pracovního procesu, kdy začne disponovat většími finančními obnosy. Většinou si u dané 

banky zařídí i další aktivity jako penzijní připojištění, stavební spoření nebo si vezme 
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hypotéku. Proto nejsou studenti tak zanedbatelnou skupinou, jak se může na první pohled 

zdát.  

 

              Graf č.13: Znalost reklamy na studentské účty 
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Jedinou skupinou, která klesla se svou neznalostí reklamy pod 90%, jsou studenti 

s průměrnými měsíčními příjmy od 5 001 do 10 000 Kč. A to dokonce na 80,95%, nedokážu 

odůvodnit, proč tomu tak je. 

 

4. 2. 13 Práce nebo brigáda při studiu 

 

Finanční situace je v dnešní době náročná. Kontokorent pomůže, ale je třeba ho taky 

někdy splácet. Proto se studenti snaží pracovat. A to v celých 57% (viz graf číslo 14). 
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                Graf č.14: Práce nebo brigáda při studiu 
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Každý na to může mít jiný názor. Někdo tvrdí, že je třeba věnovat se jen studiu, ale 

to bez finančních prostředků není možné. Elektronický věk nám velmi pomáhá. Je možné si 

okopírovat přednášky, existuje mnoho zpracovaných materiálu, které kolují na internetu. 

Kantorům se toto nemusí líbit, ale není v silách studentů učit se, pracovat a ještě docházet na 

všechny možné hodiny, které bývají někdy opravdu v nevhodných časech. Každý chápe, že 

není možné zkombinovat výuku pro takové množství studentů tak, aby každému vyhovovala, 

nebo alespoň abychom nemuseli do školy na 7 hodin, potom 3 hodiny čekali, měli jednu 

hodinu, zase hodinu čekali a další. Je to naprostá ztráta času. Nehledě na to, že některé 

přednášky jsou naprosto nezáživné a je to jenom čtení skript, které zvládne každý sám. Je 

tady ale i druhá strana, pro studenty také není jednoduché toto všechno zvládat. Pokud chtějí 

pracovat, musí splňovat různé podmínky a omezení, jako je odpracovat alespoň 80 hodin za 

měsíc, což je někdy velmi problematické. Mnoho prací je na směny, a to i na noční. Bohužel 

není tolik nabídek, aby si studenti mohli vybírat. Pokud se zavede na vysoké školy ještě 

školné, pro mnoho studentů zůstane možnost studovat uzavřena. 

 

Muži při škole pracují více (67,27%) než ženy (53,10%), což je dáno tím, že pro 

kluky je větší nabídka přivýdělku. Mohou pracovat na stavbách a vykonávat další těžké práce. 

Dle příjmů do 5 000 Kč je situace vyrovnaná (viz graf číslo 15). Ve vyšší kategorii od 5 001 

do 10 000 Kč jsou rozdíly markantnější (viz graf číslo 16), z toho usuzuji, že finance získané 



 58 

z domova jsou na stejné úrovni jako u první skupiny, ale to navíc je získáno díky práci či 

brigádě. 

 

          Graf č.15: Práce nebo brigáda při studiu – příjem do 5 000 Kč 

Práce nebo brigáda při studiu - 
příjem do 5 000 Kč
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          Graf č.16: Práce nebo brigáda při studiu – příjem od 5 001 až 10 000 Kč 
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Další skupina je již zase vyrovnanější, což znamená, že jejich pravidelný přísun 

peněz je vyšší než u předchozí skupiny, proto není potřeba vydělávat si tak důležitá (viz 

příloha číslo 11).  Na tuto otázku již odpovídalo plných 200 respondentů, proto v nejvyšší 
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skupině máme nyní 2 zástupce s příjmem nad 20 001 Kč, avšak oba uvedli, že nepracují (viz 

příloha číslo 12). Mají tedy velmi dobrou rodinnou podporu, ale většinou zrovna těmto by 

práce neuškodila. Obyvatelé měst mají větší možnost si sehnat nějaký přivýdělek, proto i 

jejich kladných odpovědí je více (65,45%) než u lidí žijících na vesnici (46,67%). 

 

4. 3 ZHODNOCENÍ HYPOTÉZ  

 

H1: Minimálně 90% vysokoškolských studentů vlastní studentský bankovní účet. 

 

První hypotéza se mi nepotvrdila. Studentský účet vlastní jen 76,5% mnou 

zkoumaných vysokoškolských studentů. Nepředpokládala jsem, že na vysokých školách 

studuje tolik studentů s vysokým věkem, nebo že mají výhodné rodinné účty.  Přesto je 

procento vlastnící studentský účet vysoké a nevyskytl se nikdo, kdo by žádný účet nevlastnil. 

 

H2: Alespoň 60% studentů platí bankovní kartou.  

 

30,07% respondentů (46 ze 153 možných) platí kartou vždy, když je to možné. 

39,87% (61) zvolilo odpověď někdy a 24,18% (37) platí kartou výjimečně. Z toho tedy 

vyplývá, že kartou platí  94,12% studentů, což mou hypotézu potvrzuje a dokonce můj odhad 

zvyšuje o více než 30%.  

 

H3: 50% studentů využívá kontokorent. 

 

Ze 153 možných odpovědí kontokorent využívá 64 studentů, čili 41,83%. Mnou 

určená hypotéza byla špatná a skutečnost převyšovala o 10%. Přesto si myslím, že 

s rostoucími cenami poroste i počet uživatelů této služby. 

 

H4: Elektronické bankovnictví již používá 60% studujících. 

 

Hypotéza je potvrzena. Dokonce 67,32% vysokoškolských studentů již využívá 

elektronické bankovnictví. S novou generací i tato čísla porostou, ve prospěch použití e-

bankovnictví. 
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H5: Reklamu na studentské účty nezaregistrovalo 90% dotazovaných. 

 

Tato hypotéza se také potvrdila. Což je ovšem velmi špatné. 92,16% respondentů si 

nevybavilo žádnou reklamu na studentské účty a ze zbylých 7,84% nedokázal ani jediný 

odpovědět, jakou reklamu zná. 

 

H6: Více jak 50% respondentů si při studiu přivydělává. 

 

Je to dokonce celých 57% pracujících studentů. I tato hypotéza je tedy správná. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Převahu České spořitelny na trhu již asi nic neohrozí, nové banky a banky s nižším 

počtem klientů by se měly zaměřit na studenty, kteří ještě svůj účet založený nemají a 

rozhodují se, kde tak učiní. Toto souvisí i s velmi špatnými výsledky, co se týče reklam na 

studentské účty. Jelikož jsou studenti výbornými klienty, kteří většinou zůstávají i po studiích 

u stejné bankovní instituce, doporučovala bych bankám se na ně zaměřit ve větší míře, než to 

asi dělají dosud. 

 

Propagace 

 

Nejlepším řešením by bylo zaměření se na studenty středních škol. Mít dostatek 

propagačních materiálů, které by byly na školách k dispozici. Mohou tam docházet přímo, i 

přednášet, což se dá spojit s nějakými ekonomickými předměty. Své reklamní letáky rozmístit 

všude, kde se mladí lidé pohybují, tam, kde chodí sportovat.  

 

Nestává se často, že by student sám přišel do banky a zjišťoval si, která banka mu 

poskytne jaké výhody. Nejjednodušším řešením bývá zvolit to, co má rodič. Proto i na ně by 

bylo dobré se zaměřit. Poskytovat materiál pro zaměstnance, aby je upozornili, co je pro 

jejich dítě nejlepší. Dodat letáky či přímo přijít něco povykládat na třídní schůzky, kde je 

jistota, že rodiče budou poslouchat a taky to vypovídá o jisté záruce, že to nejsou podvodníci.  

 

Produkt  

 

Dalším lákadlem pro studenty je mít zajímavou nabídku, která by se ani netýkala 

účtu. K založení nabídnout permanentku na různé sporty, slevu na sportovní vybavení či 

přímo nějaký dárek jako je batoh nebo jako nedávno nabídla Komerční banka „výhodný“ 

notebook apod. Je třeba se však chovat ke studentům jako k uvažujícím bytostem. Protože 

dostat notebook „zadarmo“ a potom splácet nějakou rádoby nízkou splátku je už samo o sobě 

podezřelé a každý si dokáže spočítat, kolik by ho to nakonec stálo. Další možností je nabízet 

každoroční příspěvek na lyžování, pobyt na horách a jiné. Nebo přidat zdarma či se slevou 

pojištění při cestách do zahraničí, či příspěvek na studium v cizině. Je třeba si zjistit, co by 

studenty nejvíce zaujalo, na co slyší, co je zajímá, a to jim nabídnout. Není mnoho takových, 
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kteří si pročítají, kolik mají úroků a jak vysoké jsou poplatky, protože u všech bank je to 

vcelku vyrovnané. Je třeba zaujmout něčím jiným, novým. 

 

Velkým plusem by bylo také umístění bankomatů přímo ve školách a na kolejích. Ta 

banka, která bude první, bude mít výhodu, jelikož je výběr peněz z bankomatu cizí banky 

zpoplatněn vysokými částkami a studenti, kteří ještě svůj účet mít nebudou, mohou se 

rozhodnout podle tohoto faktoru. 

 

Velká část studujících již využívá elektronické bankovnictví. Banky by měly 

vymyslet jak toho využít. Bylo by zajímavé se nějakým způsobem spojit s mobilními 

operátory. Nyní již se dá zaplatit složenka za telefon přes bankomat, ale nevěřím tomu, že to 

bude hodně lidí využívat. Trvalé příkazy na určitého mobilního operátora přes danou banku 

by mohly být odměněny telefonem nebo smskami zdarma. Výrobní hodnota nějakého 

jednoduchého telefonu není žádná závratná částka, která by operátorům ublížila, ale bylo by 

to lákadlo pro studenty, jak přejít k tomuto operátorovi, tak i zřídit si účet u dané banky. 

 

Cena 

 

Zdarma elektronické bankovnictví a zdarma výběry z bankomatů by měly být již 

samozřejmostí. Česká spořitelna má zajímavý Bonus program, ve kterém si každý najde něco, 

co ho zajímá, tím má oproti ostatním velký náskok. Také má partnerské společnosti, které 

dávají studentům slevu na nákupy např. knih, sportovního oblečení, u McDonalda. To by 

měly nabízet všechny banky. Automaticky by se již měla dávat také embossovaná karta, 

protože studenti cestují stále víc a je to bonus, který mnohdy rozhodnutí ovlivní. 

 

Jedním z důvodů pro zřízení si studentského konta byla i možnost využívat 

kontokorent. Zvýšení by asi nebylo vhodné, protože už splácení 20 000 Kč, tak vysoká je 

nejčastější nabídka, bývá velmi problematické a zdlouhavé a proto by se mohli studenti 

snadno dostat do potíží. Bylo by však dobré snížit úroky. A to celkem radikálním způsobem. 

Zisk bude mít banka stále a snad i stejně velký. Nebude mít z každého studenta sice tak 

vysokou částku jako dosud, ale s nižším úrokem mohou kontokorent začít využívat i 

opatrnější studenti, kteří se tomu prozatím vyhýbají, proto se ztráta nakonec vyrovná. 
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Distribuce 

 

Dalším problémem, i když ne tak závažným jako neznalost reklam, je spokojenost 

s personálem. Při výsledcích, že i přes možnost většinu problémů vyřešit přes internet či 

telefon, chodí velká část klientů do bank velmi často. Měli by se zde setkávat s kvalitním a 

příjemným personálem. To, jak vyplývá z mnou získaných poznatků, se pravidlem nestává. 

Jelikož dohromady skupina nespokojených lidí tvoří až 11,77%, měli by zaměstnavatelé tento 

problém řešit. Důležité je zkrátit čekací dobu, při dnešní uspěchané době podstatný faktor, 

zvýšit kvalifikovanost personálu, jejich vědomosti by měly korespondovat s tím, co uvádí 

banka na internetu. Mně osobně se již několikrát stalo, že jsem zjišťovala nějaký fakt na 

internetu a v bance mi pak bylo řečeno, že o tom nic neví, že se musí podívat. To nepůsobí 

zrovna důvěryhodně a profesionálně. Zaměstnanci by měli být seznamováni s novinkami, 

které banka nabízí, pravidelně proškolováni v ekonomických činnostech, ale také 

s psychologického hlediska, jak přistupovat k zákazníkům.  

 

Pravidelná kontrola (například způsobem, že kontrolor přijde jako zákazník), 

případné připisování odměn nebo naopak srážky se mzdy za nesprávný přístup či neúplné 

informace, by jistě také pomohla zlepšení povědomí veřejnosti o přístupu zaměstnanců bank. 

 

Práce při studiu 

 

Poslední otázkou, která mě zajímala, bylo zda si studenti při studiu přivydělávají. 

Ano, a to celých 57%. Mnohdy to bývá na úkor návštěvy školy, tedy cvičení a přednášek. 

Bylo by vhodné, ze strany škol, vyjít studentům vstříc. Není udělováno individuální studium 

z důvodu práce. Pedagogové by si měli uvědomit, že pro studující to taky není jednoduché. 

Jak vyplynulo z výsledků, které popisuji výše, velká část respondentů, musí využívat 

kontokorent, protože mají nedostatečné finanční možnosti. Tento způsob, někde si samostatně 

vydělávat, je lepším řešením než půjčky od bank. Povolením individuálního studijního plánu 

by se studentům zjednodušilo kombinování studia a práce. Školní povinnosti mají přece stejné 

- docházet na zkoušky a zápočty, psát seminární práce, proto by tím žádné zvláštní výhody 

nezískali. Bylo by to pro obě strany nejlepší řešení, protože studenti by poté v hodinách 

nespali a snad by se i zvýšila účast na přednáškách. 
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ZÁVĚR 

 

Tématem mé diplomové práce byla Analýza studentských účtů na finančním trhu. 

Rozhodla jsem se pro něj z důvodu, že účet a s ním související služby se stávají součástí 

našeho života. Přicházejí nám tam peníze od rodiny, z práce, platíme pomocí inkasa bydlení, 

účty za telefon apod.  

 

Jako metodu jsem zvolila osobní dotazování. Před provedením marketingového 

výzkumu jsem ještě pomocí obecného vzorce vypočetla nejvýhodnější účet ze čtyř vybraných 

bank, a to České spořitelny, Komerční banky, Československé obchodní banky a GE Money 

Bank. Do výpočtů jsem zahrnula poplatky za jednotlivé služby (odchozí a příchozí platba, 

výběr z bankomatu a připočetla měsíční úrok), které se u konkrétních bank o něco liší. Jako 

nejvýhodnější z výše zmíněných čtyř bank mi vyšel studentský účet u ČSOB a nejméně 

vhodným se stal účet GE Money Bank. 

 

Následně jsem vyhodnotila 200 dotazníků, které vyplňovali vysokoškolští studenti 

z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity, Masarykovy 

univerzity a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, bez rozdílu věku či pohlaví.  

 

Určila jsem si šest hypotéz, z nich dvě nebyly potvrzeny, a to odhad, že minimálně 

90% vysokoškolských studentů vlastní studentský účet, bylo to pouhých 76,5%, zbylí studenti 

jsou již vysokého věku nebo mají výhodný společný účet s rodinou. Druhou nesprávně 

určenou hypotézou byl padesáti procentní odhad využití kontokorentu. Tuto službu využívá 

jen 41,83% respondentů. 

 

Další čtyři hypotézy byly potvrzeny. Alespoň 60% studentů platí bankovní kartou. 

Po sečtení všech kladných odpovědí, s výběrem od vždy po výjimečně, se procento studentů 

používajících kartu vyšplhalo až na 94,12%. Elektronické bankovnictví využívá již 67,32% 

studujících, můj odhad byl 60%, čili správný. Třetí potvrzená hypotéza se týkala reklamy na 

studentské účty, kde jsem určila, že žádnou nezaregistrovalo 90% dotazovaných. Bylo to 

dokonce 92,16%. Zbylých 7,84% si sice nějakou reklamu vybavilo, ale nebyli schopni říci 

konkrétně jakou. Poslední hypotéza s účty zdánlivě nesouvisí, ale myslím si, že se dá 

porovnat s jakou mírou je využíván kontokorent, kterým se řeší finanční nouze a proto je 
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zajímavé se dozvědět i kolik studentů si při studiu přivydělává. V hypotéze jsem uvedla, že to 

bude více jak 50% respondentů a bylo to přesně 57% z dvouset možných. 

 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda studenti mají studentské účty, což se mi 

pomocí první hypotézy podařilo určit na 76,5%. Dále jaké služby a v jakém rozsahu je 

využívají. Kartou platí 94,12% studujících, kontokorent z nich využívá 41,83% a elektronické 

bankovnictví je blízké 67,32%, z toho jako nejčastější služba byla uvedena platba 

prostřednictvím internetu, poté elektronický výpis a jako třetí sms služba o zůstatku na účtu. 

 

Celých 92,16% respondentů nezaregistrovalo žádnou reklamu na studentské účty, 

z čehož vyplývá, že banky tento velmi důležitý marketingový nástroj nevyužívají, čímž 

přicházejí o nové zákazníky. V návrzích a doporučeních jsem uvedla, jakým způsobem by 

měly bankovní instituce hledat své spotřebitele v řadách studentů. 
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