
Příloha č.1 – Dotazník 

 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Zuzana Sláviková a jsem studentkou 3. ročníku VŠB-TU Ostrava, 

Ekonomické fakulty, obor management. Tento dotazník je podkladem pro vypracování mé 

bakalářské práce na téma: „Podnikatelská etika bankovní instituce“.  

 

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujících otázek mého dotazníku, 

které mi pomohou ke zpracování části mé bakalářské práce. Vyplnění dotazníku je 

anonymní a trvá max. 10 minut. Výsledky budou využity pouze v mé bakalářské práci.  

Odpověď vyberte z nabízených možností, není-li uvedeno jinak, zvýrazněte 

pouze jednu odpověď. 

Za Váš čas a ochotu předem děkuji. 

 

 

 

 

 

1. Jste zákazníkem Komerční Banky? 

 Ano 

 Ne (nepokračujte ve vyplňování) 

 

2. Setkali jste se někdy s pojmem „podnikatelská etika“? 

 Ano 

 Ne 

 

3. Poskytuje Vám Komerční banka dostatek informací o garantované úrovni svých 

služeb? 

 Ano 

 Ne 

 Netuším 

 



 

  

4. Ohodnoťte body 1-4 (1 je nejlépe) důležitost následujících služeb: 

 Bezpečnost ………… 

 Důvěra …………….. 

 Rychlost …………… 

 Spolehlivost ……….. 

 Individuální přístup… 

 

5. Zdá se Vám, že Komerční banka chrání osobní údaje a finanční prostředky: 

 Velmi dobře 

 Dobře 

 Nedostatečně 

 Nijak 

 

6. Jak vnímáte zaměstnance Komerční banky? (je možné označit více odpovědí) 

 Profesionální 

 Důvěryhodní 

 Neosobní 

 Nezdvořilí 

 Neprofesionální 

7. Jsou Vám informace, které potřebujete poskytovány dostatečně rychle? 

 Ano 

 Ne 

 Jak kdy 

 

8. Jakou míru spokojenosti byste celkově vyjádřili se službami poskytovanými 

Komerční bankou? 

 100% - 80% (velmi spokojen) 

 79% - 60% (spokojen) 

 59% - 40% (spíše nespokojen) 

 39% - 0% (nespokojen) 

 

 

 

 



 

  

9. Slyšeli jste někdy o Etickém kodexu Komerční banky? 

 Ano 

 Ne 

 Netuším o čem je řeč 

 

10. Slyšeli jste o možnosti využití služeb firemního ombudsmana Komerční banky? 

 Ano 

 Ne 

 Netuším o čem je řeč 

 

11. Setkali jste se někdy s neetickým jednáním Komerční banky či jejich zaměstnanců? 

 Ano 

(jaké:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……...…..) 

 Ne 

 

12. Vyhovuje Vám otevírací doba poboček Komerční banky? 

 Ano 

 Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.2 – Organizační struktura Komerční banky, a.s. 

 

 



 

  

Příloha č.3 – Strukturovaný rozhovor 

 

 

 

1. Jaké důvody vedly KB k zavedení podnikatelské etiky (PE)? 

2. Stala se PE součástí strategie KB? 

3. Který z uvedených nástrojů PE je v bance využíván?  

- etický kodex 

- etické vzory (leadership) 

- etický výcvik a vzdělávání 

- etický a sociální audit 

- firemní ombudsman 

- etické výbory 

- whistleblowing 

4. Způsobila KB implementace nástrojů PE nějaké zásadní komplikace? 

5. Kdo je v bance odpovědný za oblast PE? 

6. Jakým způsobem jsou řešeny přestupky v oblasti PE? 

 

ETICKÝ KODEX 

7. Využívá banka svůj vlastní kodex? 

8. Existuje rozdílný kodex pro zaměstnance a klienty? 

9. Kde se klient může dozvědět o kodexu? 

10. Kdy se zaměstnanec poprvé setkává s etickým kodexem? 

11. Je kodex součástí pracovní smlouvy? 

12. Jakým způsobem je řešena aktuálnost etického kodexu KB?  

 

ETICKÝ A SOCIÁLNÍ AUDIT 

13. Jakým způsobem se audit provádí?  

- dotazníky 

- testy 

- rozhovory 

- analýzou materiálů 

14. Jak často zkoumá banka etické prostředí firmy? 

15. Jak často zkoumá banka zaměstnaneckou spokojenost? 



 

  

16. Zaznamenala banka nějaké výhody (např. co se týče konkurence, postavení na trhu, 

přístupu klientů, aj.) při provádění etického nebo sociálního auditu? 

17. Jsou v souvislosti s etickým a sociálním auditem využívány etické výbory? 

 

VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ K ETICKÉMU JEDNÁNÍ 

18. Jakým způsobem jsou prohlubovány znalosti zaměstnanců v oblasti etiky? 

19. Jak často se výcvik uskutečňuje? 

20. Jakým způsobem probíhá vzdělávání? 

- learning by doing 

- e-learning 

 

OSTATNÍ 

21. Jakým způsobem je v bance ošetřeno využívání anonymních informačních linek? 

22. Jak často je v bance využíváno služeb firemního ombudsmana? 

 


