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Dobrý den,  
jsem studentem 5. ročníku oboru marketing a obchod. Za účelem vypracování diplomové práce na téma Srovnání 
marketingové komunikace studentských účtů si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Získané údaje jsou 
anonymní a nebudou zneužity. V dotazníku zakroužkujte jednu správnou odpověď, není-li uvedeno jinak. Děkuji za čas 
strávený nad vyplněním dotazníku.                                
                       Richard PřenosilRichard PřenosilRichard PřenosilRichard Přenosil 
 
1/ 1/ 1/ 1/ Využíváte studVyužíváte studVyužíváte studVyužíváte studentský účetentský účetentský účetentský účet????    

• Ano 

• Ne (pokračujte otázkou č. 4) 
 
2/ 2/ 2/ 2/ Ovlivnila vás reklamní kampaň při výběru vašeho studentského účtu?Ovlivnila vás reklamní kampaň při výběru vašeho studentského účtu?Ovlivnila vás reklamní kampaň při výběru vašeho studentského účtu?Ovlivnila vás reklamní kampaň při výběru vašeho studentského účtu?    

• Ano 

• Ne 
 
3/ 3/ 3/ 3/ Který studentský účet využíváte?Který studentský účet využíváte?Který studentský účet využíváte?Který studentský účet využíváte? (Vypište název účtu (Vypište název účtu (Vypište název účtu (Vypište název účtu a banku a banku a banku a banku))))    

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4444/ / / / JakýJakýJakýJaký je je je je váš přehled ve studentských účtech (1  váš přehled ve studentských účtech (1  váš přehled ve studentských účtech (1  váš přehled ve studentských účtech (1 –––– výborný, 5  výborný, 5  výborný, 5  výborný, 5 ––––    žádnýžádnýžádnýžádný))))        

●  1  ●  2  ●  3  ●  4  ●  5 
 
5555/ Co je pro vás rozhodující, kdybyste si měl/a vybrat / Co je pro vás rozhodující, kdybyste si měl/a vybrat / Co je pro vás rozhodující, kdybyste si měl/a vybrat / Co je pro vás rozhodující, kdybyste si měl/a vybrat studentskýstudentskýstudentskýstudentský účet? účet? účet? účet? (možno zakroužkovat více odpovědí) (možno zakroužkovat více odpovědí) (možno zakroužkovat více odpovědí) (možno zakroužkovat více odpovědí)    

• Výše poplatků 

• Služby včetně kontokorentu 
• Doporučení rodiny, přátel a známých mimo školu 

• Doporučení spolužáků 

• Reklama   
• Promo akce 

• Banka 
• Jiný důvod (Jaký?)___________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
    
6666/ Jakých informačních zdrojů byste / Jakých informačních zdrojů byste / Jakých informačních zdrojů byste / Jakých informačních zdrojů byste při výběru studentského účtupři výběru studentského účtupři výběru studentského účtupři výběru studentského účtu využil/a? využil/a? využil/a? využil/a? (možno zakroužkovat více  (možno zakroužkovat více  (možno zakroužkovat více  (možno zakroužkovat více 
odpovědí)odpovědí)odpovědí)odpovědí)    
    

• Internet 
• Tisk 

• Školní nástěnky 

• Zákaznické linky 
• Návštěvy pobočky 

• Rodiny, přátel a známých 

• Jiných (Jakých?) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
7777/ Vypište názvy studentských účtů, na které si vzpomenete./ Vypište názvy studentských účtů, na které si vzpomenete./ Vypište názvy studentských účtů, na které si vzpomenete./ Vypište názvy studentských účtů, na které si vzpomenete.    

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
    
    
8888/ / / / Zaznamenal/a jste Zaznamenal/a jste Zaznamenal/a jste Zaznamenal/a jste nějakou nějakou nějakou nějakou reklamní kampaň zaměřenou na studentské účty?reklamní kampaň zaměřenou na studentské účty?reklamní kampaň zaměřenou na studentské účty?reklamní kampaň zaměřenou na studentské účty? (P (P (P (Pokud jste jich zaznamenalokud jste jich zaznamenalokud jste jich zaznamenalokud jste jich zaznamenal/a/a/a/a    
více, vyberte tu, která vás nejvíce oslovila nebo zaujala)více, vyberte tu, která vás nejvíce oslovila nebo zaujala)více, vyberte tu, která vás nejvíce oslovila nebo zaujala)více, vyberte tu, která vás nejvíce oslovila nebo zaujala)    

• Ano, na účet _________________________společnosti______________________________ 

• Ne (Pokračujte otázkou č. 11) 

Příloha 1 Příloha 1 Příloha 1 Příloha 1 ---- Dotazník Dotazník Dotazník Dotazník    
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9999/ / / / Prostřednictvím kterého média Vámi bylaProstřednictvím kterého média Vámi bylaProstřednictvím kterého média Vámi bylaProstřednictvím kterého média Vámi byla    kampaňkampaňkampaňkampaň (viz. ot (viz. ot (viz. ot (viz. otázka 8ázka 8ázka 8ázka 8) ) ) ) zachycena?zachycena?zachycena?zachycena? (možno zakroužkovat více  (možno zakroužkovat více  (možno zakroužkovat více  (možno zakroužkovat více 
odpovědí)odpovědí)odpovědí)odpovědí)    

• TV 
• Rozhlas 

• Internet 

• Tisk 
• Billboardy, plakáty 

• Brožury, prospekty 

• Oslovení prodejcem, obchodním zástupcem 
• Jiné (Jaké?)___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
10101010/ / / / Ohodnoťte jako ve škole, jakým způsobem vásOhodnoťte jako ve škole, jakým způsobem vásOhodnoťte jako ve škole, jakým způsobem vásOhodnoťte jako ve škole, jakým způsobem vás výše zmíněná výše zmíněná výše zmíněná výše zmíněná kampaň kampaň kampaň kampaň ( ( ( (viz. viz. viz. viz. otázka 8) otázka 8) otázka 8) otázka 8) oslovila. oslovila. oslovila. oslovila.     
(1(1(1(1----zaujala;zaujala;zaujala;zaujala; 5  5  5  5 ––––    nezaujala)nezaujala)nezaujala)nezaujala)    

●  1  ●  2  ●  3  ●  4  ●  5 
 
11111111/ Která z/ Která z/ Která z/ Která z    nabídek vnabídek vnabídek vnabídek v    příloze vás na první ppříloze vás na první ppříloze vás na první ppříloze vás na první pohled nejvíceohled nejvíceohled nejvíceohled nejvíce zaujala zaujala zaujala zaujala????    

• KB – Účet G2 

• ČS – Osobní účet České spořitelny student 
• GE – Genius Student 

• ČSOB – Studentské konto plus 
 
11112222/ Která z/ Která z/ Která z/ Která z    nabídek nabídek nabídek nabídek vvvv    příloze příloze příloze příloze je pro vás nejpřehlednější?je pro vás nejpřehlednější?je pro vás nejpřehlednější?je pro vás nejpřehlednější?        

• KB – Účet G2 

• ČS – Osobní účet České spořitelny student 
• GE – Genius Student 

• ČSOB – Studentské konto plus 
 
13131313/ Který studentský účet shledáváte nejvýhodnějším dle srovnání parametrů produktů v/ Který studentský účet shledáváte nejvýhodnějším dle srovnání parametrů produktů v/ Který studentský účet shledáváte nejvýhodnějším dle srovnání parametrů produktů v/ Který studentský účet shledáváte nejvýhodnějším dle srovnání parametrů produktů v    příloze?příloze?příloze?příloze?    

• KB – Účet G2 

• ČS – Osobní účet České spořitelny student 
• GE – Genius Student 

• ČSOB – Studentské konto plus 
 
14141414/ Při studiu kterého typu studia jste si / Při studiu kterého typu studia jste si / Při studiu kterého typu studia jste si / Při studiu kterého typu studia jste si založizaložizaložizaložillll váš studentský účet? váš studentský účet? váš studentský účet? váš studentský účet?    

• Učiliště 

• Střední školy 

• Vyšší odborné školy 
• Vysoké školy 

    
15151515/ / / / VVVV    současné době jsoučasné době jsoučasné době jsoučasné době jste studentemste studentemste studentemste studentem        Prostor pro Vaše náměty:Prostor pro Vaše náměty:Prostor pro Vaše náměty:Prostor pro Vaše náměty:    

• Učiliště                

• Střední školy 

• Vyšší odborné školy 
• Vysoké školy 


