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1. Úvod 

Česká ekonomika prošla od svého vzniku velkými změnami. V roce 1989 stát 

změnil svůj systém hospodářství. Tento rok byl rokem plný změn a zapříčinil vznik a 

rozvoj nových společností. Různé sektory se pomaličku posouvají pořád směrem ku 

předu, není potom divu, že i bankovnictví se rozvíjí. Tento sektor plní ve státě velmi 

důležitou funkci. Novým trendem je, že věková hranice, kdy si člověk založí svůj první 

bankovní účet se pořád posouvá směrem dolů. Generace mladých lidí začíná využívat 

bankovních služeb již od základní školy. Mladí lidé, si již nedokážou představit být bez 

svého účtu, který jim v mnohém ulehčí život. 

Do bankovního sektoru nepatří pouze banky, ale i spořitelny a pojišťovny. 

Existuji různé definice, které definují pojem „banka“. Rozhodla  jsem se zmínit ty 

nejdůležitější. Internetový server Wikipedie definuje na příklad banku takto: „Banka je 

instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování 

dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici a 

nastavováním úroku zhodnocuje. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice 

a zprostředkovává využití dočasně volných zdrojů“. Zákon o bankách definuje banky 

zase jako právnické subjekty sídlící na území ČR, které mají formu akciové společnosti 

nebo státního peněžního ústavu.  

Vznik banky má velmi dlouhý průběh. Společnost, která chce být banka musí 

splňovat mnoho požadavků. Každý takový subjekt musí získat licenci. Společnost musí 

požádat o vydaní licence Českou Národní Bankou a Ministerstvo Financí České 

Republiky. Právě tyto dva subjekty schvalují vydání licence. Společnost musí splňovat 

několik podmínek aby se mohla „stát“ bankou. Banka může být pouze právnická osoba 

(akciová společnost) se sídlem v České Republice. Má za úkol přijímat vklady a 

poskytovat úvěry. Musí být držitelem licence a splňovat všechny stanovy a podmínky. 

Společnost musí ze začátku složit kauci ve výší 5 milionu českých korun. Další 

důležitou skutečností je, že musí být zřejmé kdo je zakladatelem, manažeři musí být 

odborně způsobilí a musí mít vytvořený plán na dalěí 3 roky. Bohužel musím 

konstatovat, že nedostatek investorů v České republice vedl k tomu, že většina bank 

patří zahraničním subjektům. Teprve v tomto roce 2010 vznikla na trhu první ryze česká 

banka FIO.  
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Vstupem ČR do Evropské Unií došlo k dalšímu rozvoji bankovního sektoru. 

Zákazníci si také pomalu zvyšují své očekávání ohledně poskytovaných služeb a 

začínají si uvědomovat co vlastně přesně chtějí. Dobrou zprávou je, že se Česká 

Republika vyhnula nejhoršího projevu finanční krize. Nedošlo tak k prudkému snížení 

spokojenosti zákazníků, jaké vidíme v některých evropských zemích.  

Konkurence v bankovním sektoru je veliká. Banky se cítí ohroženy a ví o 

velkém konkurenčním boji a o boji o zákazníky. Bankovní subjekty si dobře uvědomují, 

že jestli si chtějí zákazníka udržet a  ještě k tomu přilákat nové musejí pořád vymýšlet 

nové a nové produkty a služby. V mé diplomové práci se soustřeďuji na studentské 

účty, které jsou nabízené mladé generaci za lepší podmínky a ceny. Většina majitelů 

studentských účtu po vystudování vysoké školy svůj účet nezmění, ale převede ho na 

běžný účet. Pro banku je tato situace velmi výhodná, protože vysokoškolský vzdělaní 

lidé víc vydělávají, vkládají vyšší částky na konto, nebo častěji využívají úvěry. Nabízet 

studentské účty skoro „zdarma“ není výdělečná činnost, ale tyto náklady se jim obratně 

vrátí v budoucnu.  

Mnoho studentů se neumí představit fungovat bez bankovního účtu. Z mého 

pohledu musím konstatovat, že v dnešní době není pro studenta pouze touha vlastnit 

účet, ale je to již nutnost. Studentské účty se z části liší od běžných účtu. K hlavním 

rozdílům patří zřízení studentského konta zdarma, nízké nebo žádné poplatky spojené 

s jeho vedením, zdarma zřízení kontokorentu, elektronické bankovnictví  a platební 

karty zdarma. Banky si dobře uvědomují, že studenti zůstávají u své banky na kterou 

jsou již zvyklí a jejich studentský účet je pouze automaticky přetransformován na běžný 

účet. 

Cílem mé diplomové práce je zjistit spokojenost studentů  se svými 

studentskými účty, zjistit jak je Poštovní spořitelna zafixovaná v povědomí lidí a 

navrhnout doporučení, které mají pomoct zvýšit spokojenost studentů se svými účty. 
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2. Teoretická  východiska marketingu služeb 

Charakteristika  a vlastnosti služeb 

V dnešní době se můžeme setkat s mnoha definicemi služeb. Asi nejvystižnější 

podstatu služeb vysvětluje ekonom P. Kotler: 

„ Služba je jakákoliv činnost nebo schopnost, kterou může jedna strana nabídnout 

druhé straně. Služba je svou podstatou nehmotná a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. 

Poskytování služby může (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem“ [2] 

 

Vlastnosti služeb  
 
Nehmotnost 

 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastnost služeb a od ní se odvíjejí další 

vlastnosti. Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem - nelze si ji před 

koupí prohlédnout a jen v málo případech ji lze vyzkoušet. Příklade mohou být  

reference o Poštovní spořitelně. 

 

Neoddělitelnost  

 

Dalším charakteristickým rysem služeb je jejich neoddělitelnost. Znamená to, že 

služby jsou spotřebovávány a také vytvářeny zároveň. Důležitou součástí služeb je i 

člověk, jestli právě on je poskytovatel. Nesmíme zapomenout, že aby zákazník získal 

právě tuto výhodu ze služby, musí se poskytovatel služby setkat se zákazníkem ve 

správným čase a na správném místě. Není nutné, aby zákazník byl vždy přítomen, ale i 

tak požaduje, aby mu byl nabídnut správný produkt. Důležitý je dostatek 

kvalifikovaného a motivovaného personálu. Příklade může být, že každý klient 

Poštovné spořitelny má svého osobního poradce, na kterého se může kdykoliv obrátit.  
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Proměnlivost 

 

Proměnlivost je dalším charakteristickým rysem služeb. Zákazník nemusí 

pokaždé obdržet službu ve stejné kvalitě. Poskytovatelem služeb je většinou člověk, a 

lidská práce nebo přístup je ovlivněn mnoha faktory. Je pravda, že firmy se snaží o 

standardizaci služeb, ale je to velmi obtížné, proto se může stát že zákazník může 

obdržet jinou kvalitou při stejné poskytované službě i v jedné firmě. Dobrým příkladem, 

může být např. svěží a odpočatá bankovní poradkyně bude určitě příjemnější 

k zákazníkům dopoledne než večer, když už je velmi unavená a těší se domů.  

 

Pomíjivost 

 

Není možné služby vracet, uchovávat, ani skladovat a také znovu prodávat nebo 

vracet. Příkladem může být kampaň v roce 2009 „Kdo dnes pomáhá živnostníkům“ . 

Ten kdo založí podnikatelský účet Postkonto Ekonom či Max, získal poukázku 500 

korun na nákup pohonných hmot u čerpacích stanic EuroOil sítě Čepro.  

Kontinuum vlastnosti služeb. 

Různé vlastnosti služeb se projevují s různou intenzitou. Vlastnosti služeb 

ovlivňují jak zákazník vnímá celkový produkt a hlavně kvalitu služby. Různorodost 

vlastností služeb ovlivňuje tedy marketingový přístup, využití marketingových nástrojů 

i celkový marketingový výzkum. Společnost se musí orientovat na některou z těch 

čtyřech vlastností služeb. Důležitým bodem, je „být“ konkurenčně odlišen. Pokud se 

firma na to zaměří, může být v tomto „boji“ úspěšná. Na obrázku číslo 1 zřetelně vidíte 

kontinuum vlastnosti služeb. 
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Obrázek 1- Kontinuum vlastnosti služeb 

Zdroj: [3] 

 

Klasifikace služeb  

Služby můžeme klasifikovat podle mnoha kritérii a hledisek. V mé diplomové 

práci se soustředím na  klasifikační matici služeb a klasifikaci podle povahy služeb a 

zákazníka dle Christophera H. Lovelocka. 

 

Klasifikační matice je sestavena z pěti následujících hledisek:  

 

1. Příjemce služby  

Poštovní spořitelna poskytuje své služby výhradně lidem, jak pro širokou veřejnost, 

pro právnické osoby, tak i pro veřejné organizace. 

 

2.  Typ vztahu  

Všeobecně vztah mezi bankovními institucemi a jejich klienty je výhradně smluvní 

a řídí se podle pevně stanovených pravidel, které bývají většinou zakotveny  

ve vzájemné smlouvě nebo  ve stanovách  dané instituce. 

 

 

SLUŽBA 

NEODDĚLITELNOST 

POMÍJIVOST  

NEHMOTNOST  

PROMĚNLIVOST 
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3. Přizpůsobení služeb specifickým požadavkům zákazníka  

 Jako každá bankovní instituce, tak i Poštovní spořitelna se maximálně snaží vyjít 

požadavkům svých klientů a to ve formě různých bankovních produktů pro různé 

skupiny klientů. Nabízí speciální programy  pro děti, studenty, podnikatele apod. 

Proto můžeme konstatovat, že přizpůsobení služeb je poměrně vysoké. 

 

4. Výkyvy v poptávce 

Můžeme konstatovat, že výkyvy v poptávce po bankovních službách jsou malé a 

výrazně nepodléhají různým trendům. Bankovní služby v dnešní době nabývají čím 

dál tím většího významu téměř pro každého člověka, jelikož narůstá množství 

transakcí, které probíhají přes bankovní instituce. Jako příklad můžeme uvést 

zasílání výplat na účet, měsíční platby inkasa - trvalé příkazy, obchodní transakce 

mezi organizacemi, platba kreditními kartami a mnoho jiných. 

 

5. Dostupnost služby  

Poštovní spořitelna má hustou síť svých poboček a to vesměs na každé poště 

v České republice tak i samostatně. Velký počet provozoven zajišťuje dobrou 

dostupnost pro své klienty. 

 

Klasifikaci podle povahy služeb a zákazníka provedeme podle pěti následujících 

kritérii jimž jsou: 

 

1. Povaha výkonu služby  

Povaha poskytovaných služeb Poštovní spořitelny má nehmotný charakter. 

Poskytované služby jsou vesměs ve formě poradenství a provádění různých 

transakcí na podnět klienta.   

 

2. Vztah se zákazníkem  

Povahu dodávky služby můžeme označit jako nepřetržitou, jelikož klienti mají 

neustále služby Poštovní spořitelny k dispozici. Vyplývá to z faktu, že jsou s touto 

institucí většinou v nějakém smluvním vztahu. Mají zde například otevřené účty, 

jsou u ní pojištění, pracují s internetovým bankovnictvím, provádějí na její účet 

pravidelné platby a jiné.  
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3. Přizpůsobení služby požadavkům zákazníka a míra rozhodování dodavatele  

Míra rozhodování styčného pracovníka je vysoká, jelikož mnoho klientů v dané 

oblasti nemá dostačující přehled. Pracovníci klientům proto poskytují poradenské 

služby, nabízí jim produkty, které jsou pro ně nejvýhodnější, nabízí doplňkové 

služby, které by mohly zaujmout, vyřizují jejich požadavky atd. Co se týče 

přizpůsobení služeb požadavkům zákazníka, tak pracovnicí v zájmu klientů nabízejí 

a radí s výběrem co nejvhodnějšího produktu, který klient požaduje, ovšem v rámci 

celkové nabídky Poštovní spořitelny. 

 

4. Povaha poptávky a nabídky služeb  

Poptávka po službách Poštovní spořitelny bývá uspokojena bez většího prodlení, 

jelikož má dostatečné množství kontaktních míst po celé České republice. Banka 

nabízí klientům také možnost využít služeb osobních poradců, se kterými se klient 

může domluvit na daný čas návštěvy. 

 

5. Způsob dodávky služby  

Vzhledem k povaze bankovních služeb, které bývají úzce spojeny se zázemím dané 

instituce např. počítačovým a programovým vybavení poboček, klienti sami musí 

docházet  k poskytovali těchto služeb. Tedy na pobočky Poštovní spořitelny. 

Vazby na tržní oblasti a jejich očekávání 

Každá společnost působící na trhu, musí vědět základní informace o cílových 

trzích a jejich očekávání. Kdo je tedy účastníkem na klíčových trzích můžeme vidět na 

umístěném níže obrázku. 
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Obrázek 2- Účastníci na trhu služeb 

 
Zdroj: [3] 

Na bankovním trhu vystupuje mnoho dalších osob, ať už soukromé, fyzické či 

právnické, které se budou snažit ovlivnit naší společnost a otázkou zůstává jaké tedy 

tyto trhy jsou a co očekávají. 

 

Vnitřní trhy 

 
Do vnitřních trhů patří jak zaměstnanci tak zaměstnavatelé. V dnešní době je 

důležité pečovat o svého zaměstnance a snažit se ho udržet. Každý zaměstnanec 

očekává kromě platového ohodnocení i nějaké benefity. Zaměstnanec musí vědět, že ve 

firmě má možnost dalšího vzdělávání (např. jazyky). Jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel má svoje práva a povinnosti. Hlavní je aby obě strany byly vůči sobe 

loajální a chovali se slušně.  

 

Je také nutno dbát na správné pochopení firemní vize. Úkolem společnosti je 

mimo jiné podporovat a motivovat zaměstnance. Je nezbytné abychom věděli jaká 

motivační a pracovní očekávání mohou očekávat.   

Řadíme mezi ně tato: 

- finanční stabilita společnosti, 

- stabilita zaměstnání, 

TRHY 
ZÁKAZNÍKU 

VNIT ŘNÍ 
TRHY 

 

 
TRHY 

DODAVATEL Ů 

 
REFERENČNÍ 

TRHY 

TRHY 
PRACOVNÍCH 

SIL 
VLIVNÉ  
TRHY 
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- vyšší platové ohodnocení, 

- individuální bonusy, 

- společenské bonusy, 

- benefity, 

- standardní pracovní doba, 

- příjemné pracovní prostředí, 

- možnost kariérního růstu. 

 

Referenční trhy 

 
Do referenčních trhů patří subjekty, které mají možnost hodnotit (referovat) naší 

společnost. Jak zaměstnanci, tak zákazníci mají možnost ohodnotit firmu. Do této 

skupiny můžeme zahrnout média, odborné časopisy, které např. hodnotí služby a 

produkty bank. Ač jsou referenční trhy tvořeny všemi již výše zmíněnými, za 

rozhodující pro Poštovní spořitelnu považujeme hlavně zákazníky.  

 Média, jakožto referenční trh, mohou o společnosti vypovídat jak v pozitivním, 

tak i negativním slova smyslu, a to v poměrně velkém dopadu na veřejnost, tedy 

potenciální klientelu. I proto je nezbytné s nimi udržovat dobré vztahy. Ty mohou být 

utužovány kupříkladu sponzoringem určitých pořadů či relací. 

Z výše uvedeného se tedy domníváme, že to hlavní, to podstatné, co referenční 

trhy požadují, je finanční kompenzace za jejich dobrozdání.  

 

Vlivné trhy 

 
Do této skupiny vlivných trhů, patří všechny organizace, které mají možnost 

ovlivňovat naší společnost. Jediný a nejdůležitější subjekt, který ovlivňuje Poštovní 

spořitelnu je „banka bank“, tedy Centrální Banka. Centrální banka kontroluje 

hospodaření banky a stanoví povinnou minimální rezervu. Může také bankám 

poskytovat úvěry (za speciální úrokové sazby - diskont, repo, lombard), stanovuje 

pravidla pro komerční poskytování úvěrů (např. úvěrové stropy), má právo prověřovat 

legálnost bankovních operací a uděluje nebo odebírá bankovní licence. 
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Trhy pracovních sil 

 
 Trhy pracovních sil také ovlivňují Poštovní spořitelnu. Patří zde všichni lidé, 

kteří aktivně hledají práci a rádi by byli zaměstnáni v naší společnosti. Nezaměstnaní 

určitě ocení, když pracovní místa budou zveřejňovány na webových stránkách nebo na 

internetových portálech v nabídce pracovních příležitostí. 

 Mezi pravděpodobná očekávání trhu pracovních sil, potažmo jednotlivých 

potenciálních zaměstnanců samých, můžeme zařadit tato: 

- spravedlivé výběrové řízení, 

- zaučení nových zaměstnanců, 

- plnění legislativních podmínek, 

- plnění hygienických podmínek, 

- dobrá platební morálka, 

- tvorba dalších pracovních míst. 

 

Trhy dodavatelů 

 
 Bankovní sektor je charakteristický tím, že není závislý na dodavatelích. Patří 

zde pouze dodavatelé, kteří poskytují základní ”suroviny” např. vodu, elektřinu, topení, 

plyn atd. 

 

Trhy zákazníků 

  
Trh zákazníku je velmi důležitým prvkem. Můžeme říci, že Poštovní spořitelna 

má zákazníky rozděleno na dva trhy B2B a B2C:   

1. B2B trh, do tohoto segmentu patří: 
• Mladí 

Kompletní nabídka produktů- účty, úvěry, spoření, pojištění, investiční program. 

Poštovní spořitelna nabízí 2 produkty pro mladé 

o První konto- pro děti od 0 do 18 let 

o Osobní účet- pro klienty od 10-26let 

• Občané 

Kompletní nabídka produktů- účty, úvěry, spoření, pojištění, investiční program. 

Poštovní spořitelna nabízí nově jeden účet- Osobní účet. Klient má možnost si zřídit 

tento účet podle svých představ, možností a potřeb. 
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2. B2C trh, do tohoto segmentu patří: 

• Podnikatelé a firmy 

Kompletní nabídka produktů- účty, úvěry, spoření, investiční program pro 

podnikatelé 

o Postkonto EKONOM- účet pro drobné podnikatelé 

o Postkonto MAXI- pro větší firmy 

 

• Obce a neziskové organizace 

Kompletní nabídka produktů- účty, úvěry pro obce, spoření, investice pro obce 

o Postkonto EKONOM- účet pro menší neziskové organizace 

o Postkonto MAX- účet pro větší neziskové organizace 

o Postkonto OBEC- účet pro obce 

 

Metodika měření spokojenosti zákazníků 

Měření spokojenosti je nedílnou součástí každého podniku. Každá společnost 

měla by vědět jak jsou zákazníci spokojení se službami. Aby toto mohla splnit musí 

vytvořené služby „ušít“ na míru podle přání zákazníka. Všechny marketingové aktivity 

se vlastně soustřeďují na poznávání a uspokojování potřeb zákazníků.  

Cílem organizace je nejprve zaujmout zákazníka, pak ho získat a hlavně udržet. 

Udržet si zákazníka není v dnešní době vůbec jednoduché. Z tohoto důvodu 

management jakosti se stal široce uplatňovaným nástrojem ke zlepšování kvality, 

snižování nákladu a měření spokojenosti. Díky výsledkům hodnocení spokojenosti 

zákazníku se podniky snaží splnit, ale i předčít jejich očekávání a požadavky.  Každá 

firma (organizace) má dvě skupiny zákazníků: interní a externí. Měla by si vyjasnit, zda 

bude měření spokojenosti provádět u všech zákazníků, nebo se bude orientovat pouze 

na určitou skupinu. Definování zákazníků má vliv nejenom na náklady spojené 

s měřením spokojenosti, ale i na všechny další aktivity s tímto měřením spojené. 

Požadavkem zákazníka se rozumí jeho potřeby a očekávání. Znaky spokojenosti jsou 

měřitelné i neměřitelné znaky zajišťující, že požadavky zákazníků budou splněny a 

přímo podmiňují míru zákazníkova vnímání daného výrobku nebo služby. 
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Existují různé metody měření spokojenosti zákazníka a určení vhodné metody  

závisí na velikosti vzorku, typu trhu, finančních a technických možnostech organizace 

  

Existují 4 metody měření míry spokojenosti zákazníku {číslo zdroje}: 

1. Měření pouze-spokojenost 

2. Diferenční analýza 

3. Model důležitost-spokojenost 

4. Multiplikativní přístup 

 

1. Pouze spokojenost 

Většina dotazníkových průzkumu je založena na principu, že zákazník na 

Likertově sedmibodové (pětibodové) škále označí svojí odpověď. Průměrné skóre se 

sečte a podnik zjistí, které položky jsou nejníže hodnocené a co by se mělo zlepšit.  

Zápory této metody jsou: 

a.)  nezohledňuje totiž vlastnosti zákazníka, jeho názory, nápady nebo myšlenky.  

b.) management firmy nemá k dispozici žádné údaje, které mu pomohou  

rozsoudit akční priority při shodném skóre měření spokojenosti. 

 

2. Diferenční analýza 

Diferenční analýza zohledňuje nejenom spokojenost, ale také důležitost. Tato 

metoda také pracuje s Likertovou škálou, kde u každého respondenta se počítá rozdíl 

mezí důležitostí a spokojenosti. „Důležitost“ je vlastně náhradní zákazníkovo 

očekávání, jak by měla společnost u každé vlastnosti postupovat. Vlastnosti s největšími 

rozdíly je nutno nejdříve zlepšit. Cílem metody je pomoct společnosti jakým směrem se 

má vydat při zlepšování výkonnosti podniku. 

 

3. Model důležitost- spokojenost (D-S) 

Tento model stejně jako diferenční analýza pracuje také s důležitosti a 

spokojeností. Rozdíl je pouze v tom, že tato metoda nepracuje s rozdíly dvou 

proměnných, ale zkoumá vzájemný vztah mezi těmito jevy. Priority se určují hlavně 

podle grafického zobrazení, přičemž největší priority získávají vlastností s největší 

důležitostí a nejnižší spokojenosti. Cílem je tedy určit všechny vlastnosti v kvadrantu 

číslo 2 (zlepšit) zobrazené na obrázku  číslo 3. 
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Obrázek 3- Grafické zobrazení D-S modelu 

 

4. Multiplikativní přístup 

Multiplikativní přístup využívá důležitost jako váženou proměnnou  a  vylučuje   

tvrzení,   že   důležitost   je náhradní hodnotou za zákazníkovo očekávání. Z rozdílu 

mezi nejvýše možným hodnocením spokojenosti  („naprosto nadšený“) a zákazníkovým 

vnímáním výkonnosti podniku  se vypočítá skóre nespokojenosti. Skóre nespokojenosti 

se pak váží podle skóre důležitosti. Vážené skóre nespokojenosti slouží k uspořádání 

oblastí vyžadujících zlepšení. 

 

Celosvětové indexy spokojenosti zákazníka 

Výsledky měření spokojenosti zákazníka se často publikují v tzv. indexech, 

např. American Customer   Satisfaction  Index      (ASCI   od   roku1994)   nebo   

European   Customer   Satisfaction Index  ESCI od roku 1999).  

Metoda  ECSI    sleduje   celkem   sedm   oblastí,   které mají rozhodující vliv na 

spokojenost zákazníka:  

    •     Image  

    •     Očekávání  

    •     Vnímání kvality  

    •     Vnímání hodnoty  

    •     Spokojenost zákazníka  

    •     Stížnosti zákazníka  

    •     Loajalitu zákazníka  

Výzkum je založen na propracované a osvědčené metodice, která přináší  měřitelné a 

porovnatelné výsledky, jejichž význam a hodnota roste s délkou časové řady, po kterou 
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se měření spokojenosti zákazníka ve firmě provádí. Nejvíce propracovaný systém 

metod měření spokojenosti zákazníků mají organizace, které vyrábějí a prodávají  

osobní automobily.    
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3. Charakteristika spole čnosti Poštovní spo řitelna 

Poštovní spořitelna je banka založena na tradici. Tento bankovní subjekt 

můžeme považovat jako jednu z největších bank na českém trhu (druhá největší banka 

podle počtu klientů). Poštovní spořitelna je součástí skupiny Československé obchodní 

banky a.s. Tato instituce je největší banka na českém trhu a také ve střední Evropě. 

Společnost má více než 2 miliony klientů a snaží se stát lídrem v České Republice. 

 

Poštovní spořitelna 

Poštovní spořitelna je součástí skupiny ČSOB, ale pořád operuje na trhu a 

vystupuje pod svým jménem. I když Poštovní spořitelna a ČSOB patří pod stejnou 

skupinu, pořád cítí vůči sobě velkou konkurenci a každá se snaží svým způsobem 

zaujmout zákazníka a splnit mu jeho všechna přání. Společnost se snaží nabídnou 

klientům to nejlepší, nabízí mnoho služeb jako: pojištění, spoření, vedení účtu, 

investování, hypotéky, leasing a mnoho dalších. 

 
[ Zdroj: http://www.postovnisporitelna.cz/O-postovni-sporitelne/O-nas/Predstaveni-
PS/Stranky/default.aspx] 
 

Obchodní místa 
Poštovní spořitelna je průkopníkem zcela nových bankovních služeb. V 

listopadu 2006 jako jediná spolu s ČSOB uvedla na trh službu CashBack, která 
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umožňuje klientům vybrat hotovost z účtu prostřednictvím 2 500 pokladen v prodejnách 

Albert a v síti čerpacích stanic EuroOil (ČEPRO a.s.), a to bez jakýchkoli poplatků. 

V říjnu 2008 Poštovní spořitelna jako první česká banka nabídla svým 

zákazníkům komfortní službu TV Banka, díky níž mohou klienti ovládat své bankovní 

účty pomocí televizního ovladače. Tato služba je v Evropě zatím dostupná jen ve Velké 

Británii, v Nizozemí a ve Španělsku. 

K dispozici jsou také všechny kanály elektronického bankovnictví – Max Mobil 

PS, Max Internetbanking PS a Max Phone PS. 

Klienti mohou využívat banku jak v sobotu tak v neděli. Celkem 524 pošt je 

totiž otevřeno v pouze sobotu a 21 pošt je otevřeno sedm dní v týdnu, tudíž se radikálně 

odlišuje od konkurence. 

Služby nabízené klient ům a cílové skupiny 
Poštovní spořitelna nabízí produkty pro každého: děti, studenty, občané, 

podnikatelé, firmy, obce, bytová družstva, neziskové organizace a  seniory. Nabízí účty 

(osobní, běžný, spořící …) úvěry (spotřebitelské, hypoteční úvěry, investiční …), 

spoření (stavební, vkladní knížka …), pojištění (cestovní, penzijní …), směnárenské 

služby, finanční služby a samozřejmě poradenství. Produkty Poštovní spořitelny 

můžeme rozdělit do čtyř segmentů: 

1.  pro mladé  

2.  pro občany  

3.  pro podnikatelé a firmy  

4.  pro obce a neziskový sektor 

Podpora film ů, hudby a v ědy 
Poštovní spořitelna patří mezi největší podporovatele českého filmu. Filmy, 

které podpořila byly velmi úspěšné, jako např. Snowboarďáci, Jak se krotí krokodýli či 

Experti. Letos společnost podpořila filmy U mě dobrý, Nejkrásnější hádanka a Tobruk. 

Kromě českého filmu fandí také české (a slovenské) hudbě. Výrazným 

partnerstvím byla pro Poštovní spořitelnu podpora turné a CD skupin Chinaski a 

Divokej Bill, v minulosti také turné slovenské kapely No Name. Zajímavým projektem 

byla podpora koncertu skupiny Vega, tvořené postiženými hudebníky. 

Poštovní spořitelna si cení vzdělání a zvláště pak začínajících talentů. Společnost 

se tak proto stala generálním partnerem projektu Česká hlava odměňující 

nejvýznamnější počiny na poli české vědy. V rámci ocenění se uděluje Cena Poštovní 
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spořitelny Naděje, kterou je ohodnocen nejvýraznější počin středoškolského studenta v 

odborné nebo vědecké činnosti. 

Podporované projekty 
Společně s ČSOB a Nadací VIA připravila Poštovní spořitelna nový grantový 

program, který umožňuje podporu různých projektů v celé České Republice. Pomáhá 

těm, kteří usilují o zlepšování životního prostředí, společenského a kulturního života v 

obcích, městech a regionech.  

Poštovní spořitelna vnímá společensky odpovědné aktivity jako nedílnou součást 

své strategie. Myšlenka udržitelného rozvoje blíže určuje koncepci projektů – tedy 

dlouhodobost, nepřetržitý rozvoj a růst jak společnosti kolem nás, tak vlastního 

podnikání. Cílem snažení není charita, ale podpora aktivit, které motivují k 

dlouhodobému sociálnímu podnikání. 

V rámci udržitelného rozvoje jsou vymezeny tři strategické oblasti, na které cílí 

Poštovní spořitelna: 

• integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů 

• vzdělávání a finanční gramotnost 

• volnočasové aktivity mládeže s prevencí socio-patologických jevů 

 

Od roku 2007 se věnuje oblasti sociálního marketingu, jehož hlavní strategií je 

řešení sociálních problémů ve společnosti s využitím marketingových principů a 

technik. Přínosem je aktivní zapojení klientů. 

Corporate identity 
Identita podniku můžeme charakterizovat jako suma stavebních kamenů, které 

vyjadřují „vizuální a akustický obraz vystupování podniku jako osobnosti“. Z tohoto 

vyplývá, že identita podniku je vlastně to co zákazníci vidí a slyší o podniku.. 

 

Nejvýraznější  znaky podniku jsou tyto: 

• vystupování pracovníků (oblečení, čistota, uniforma, zaopatření) 

• estetický vzhled výrobků, designe, styling 

• styl komunikace a ovlivňování trhu 

• značkové výrobky, pojmenování, logotypy, označení, symboly 

• barva, typ nápisů, akustické signály 
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• opakující se motivy, různé dekorační prvky 

 

Poštovní spořitelna se snaží být zodpovědná vůči klientům, zákazníkům, 

zaměstnancům a okolí. Od roku 2008 funguje program „ Pomáháme společně pro 

zaměstnance“. S tímto projektem zaměstnanci mají možnost dobrovolně si na jeden den 

vyzkoušet práci v neziskové organizaci. Zaměstnanci mají tak možnost zblízka 

nahlédnou do světa neziskových organizací a zjistit s jakými problémy se potýkají její 

klienti. Pomoc, ať již finanční nebo ve formě aktivního zapojení zaměstnanců do chodu 

jednotlivých organizací z neziskového sektoru, je jedním z hlavních pilířů společenské 

odpovědnosti celé skupiny ČSOB. Není důležité jestli se jedná o podporu zdravotně, 

sociálně handicapovaných spoluobčanů nebo projektů na podporu životního prostředí a 

jiných záslužných aktivit. 

 
[Zdroj: 
http://www.postovnisporitelna.cz/Documents/Vyrocni_zpravy/VZ_CSOB_2008.pdf] 
 

Využití Guerilla marketingu v bankovnictví  
 

Guerilla marketing se objevil docela nedávno. Cílem tohoto specifického 

marketingu je  pomoct hlavně malým a středním podnikatelům bojovat se svou 

konkurencí a to pomocí nízkonákladového marketingu. Malé a střední podniky se 

nemohou srovnávat s nadnárodními společnostmi. Důležité pro firmu je, že jestli chtějí 

úspěšně prodávat své produkty/služby, bez marketingu se neobejdou. Za konceptem 

celé guerilly nestojí peníze, ale „pouze“ NÁPAD. Můžeme proto říci, že nejdražší na 

celé této kampani je čas, nápad, kreativita, důvtip a někdy i špetka drzosti. 

 

Poštovní spořitelna byla první bankou v ČR, která zařadila guerilla marketing do 

svého komunikačního mixu. Celá kampaň probíhala ve dvou fázích: 

Při první fázi „hlídka“ Poštovní spořitelny přijela do vybraných měst, kde 

kolemjdoucím rozdala trička s nápisem: „Která banka má u nás otevřeno nejdéle? 

Banka na vaší poště.“  Následně hlídka přijela znovu a prvních pět lidí, kteří měli toto 

triko oblečené, obdrželo 400 Kč.  

            Druhou fází bylo srovnání otevírací doby. Před pobočky konkurenční České 

spořitelny byl umístěn stojan s textem: „Tady už je zavřeno. Banka na Vaší poště má 

stále otevřeno.“ Tato akce probíhala hlavně v menších městech kde pobočky 
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konkurenční banky zavírají brzy.   

            Můžeme říci, že taková kampaň s minimum finančních prostředků, přinesla 

spořitelně „public relations“ zdarma. Nejenom, že kolemjdoucí se zamysleli nad 

sdělením, ale i články v denících přinesly pozitivní ohlasy.  

Televizní bankovnictví 
Poštovní spořitelna je první bankou, která nabízí svým klientům využívat 

televizní bankovnictví. Společnost se rozhodla využít nové možnosti,  které nabízí 

digitální televizní vysílání. Klienti budou schopni ovládat své účty také dálkovým 

ovladačem set-to-boxu a výsledek uvidí na televizi. Tato služba se bude postupně 

rozšiřovat po celo České Republice. 

Poštovní spo řitelna= nová éra v bankovnictví= Era jednoduchosti 
K 1.4.2010 změnila Poštovní spořitelna svou nabídku účtů. Celkově se snaží 

všechny účty zpřehlednit a zjednodušit. Tento finanční ústav začal začátkem dubna 

nabízet novou produktovou řadu Era. Všechny postžirové účty ze dne na den zmizely a 

stávající klienti přešli automaticky na nový jediný účet s názvem Osobní účet. S novým 

Osobním účtem se zároveň ruší všechny stávající cenové programy Klasik, Plus, Junior, 

Mini a Handicap a budou nahrazeny slevami podle požadavku klienta. Je důležité se 

také zmínit o tom, že banka přestane rozlišovat transakci uvnitř ČSOB a mimo ČSOB a 

bude vždy pouze jeden poplatek. 

Motto celé kampaně je: „Je to jen obyčejný účet. Ale má vše, co jste chtěli“  . 

Společnost se rozhodla také změnit reklamu. Nebude již dosud používat kreslené 

postavičky, ale v reklamě se objeví herečka Eva Holubová. 

Změnily se také poplatky i sazebníky. Zákazníka velmi potěší cena za odchozí 

elektronickou platbu, a to pouze za jednu korunu. Na druhou stranu se některé věci 

prodraží jako np. poplatky za žádost o změnu údajů (změna adresy, zrušení výpisu, 

podpisový vzor atd.) z 20 Kč na 26 Kč. Výhodou ale je, že zákazník může kombinovat 

dva účty dohromady: Osobní účet a účet ZADARMO. Tento speciální účet je založený 

na výhodách internetové samoobsluhy, který obzvlášť potěší mladou generaci. 

Další novinkou, kterou banka zavedla je věrnostní program. Principem tohoto 

programu je, že zákazník musí platit bankovní kartou. Za každý provedený nákup 

obdrží bonusové body. Tyto body se kumulují na platební kartě a zákazník má možnost 
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si podle dosažených bodů vybrat dárek z katalogu firmy. Body jsou připisovány za 

platby v hodnotě od 250 Kč, kdy za každých 50 Kč získáte jeden bod 

O výhodách a nevýhodách nových studentských účtu se můžete dočíst v dalších 

odstavcích. 

Klub čtyřlístek 
Dětský klub Čtyřlístek funguje od roku 1997. Jeho členem se automaticky stává 

každý, komu byla založena dětská vkladní knížka Poštovní spořitelny nebo První účet  

(dříve Postžirový účet MINI). Nový člen obdrží legitimaci klubu, na které bude 

uvedeno jeho jméno a příjmení, evidenční číslo a platnost členské karty. S touto 

legitimaci poskytuje slevy nebo vstup zdarma např. v muzeích, galeriích, divadlech, 

hradech a zámcích, obchodech a na všech akcích, kde budou pokladny označeny 

samolepkou se stejným obrázkem, jaký je na legitimaci. Poštovní spořitelna chce touto 

cestou odměnit všechny děti, které již odmalička spoří.  

Studentské ú čty 
Můj názor je, že studentské účty jsou velmi aktuálním tématem. Na českém trhu 

je veliká konkurence. Student si může vybrat z různých konkurenčních nabídek. 

Nemůžeme se proto divit, že společnost nechce zůstat v ústraní a snaží se pořad 

inovovat své služby a produkty. Účty zaměřené na studenty jsou mnohem výhodnější 

než běžné účty. Poštovní spořitelna se snaží přilákat zákazníka už v mladém věku. V 

současné době Poštovní spořitelna nabízí pro nejmenší První konto a pro teenagery 

Osobní konto (zahrnuje speciální výhody pro studenty). Poštovní spořitelna chce 

zaujmout jak rodiče dítěte základní školy, aby mu založili účet v takto mladém věku, 

tak středoškoláky a vysokoškoláky. Společnost se snaží přilákat studenty různým 

způsobem. Nabízí jim dárky, možnost změnu pin-kodu  zdarma, vzhled platební karty 

atd. Myslím si, že jestli společnost chce být úspěšná na trhu, tak by se měla zaměřit 

právě na tuto mladou klientelu.  

První konto 
Tento běžný účet je určen pro nejmladší klienty. Může být založen už při 

narození a je určen fyzickým osobám do 18 let věku, kteří jsou občany ČR (s 

automatickým převodem na Osobní konto při zachování čísla účtu v 18 letech, nebo při 

požadavku klienta již od 10 let). S Prvním kontem „mladý zákazník“ obdrží: zdarma 
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vedení účtu, zdarma platební kartu, zvýhodněný úrok, zdarma výpisy i vklady, možnost 

zřízení pasivního elektronického bankovnictví. 

Banka nabízí i další produkt pro nejmenší a to dětskou vkladní knížku. Tato 

knížka je tradiční forma spoření a je na jméno majitele. Je založena na dobu určitou, a 

to do dosažení 18 let majitele. Vložené finanční prostředky jsou ze zákona pojištěny. 

Osobní účet 
Pro klienty ve věku od 15 do 26 let (s automatickým převodem na program 

Osobní konto, ale bez zvýhodnění) nabízí k nepodnikatelským účelům účet  Osobní 

konto.  

Nové Osobní konto nabízí tyto výhody: 

� platební Max karta zdarma 

� věrnostní program a slevy obchodech 

� osobní účet si může založit každý od 10 let věku  

� jednoduchá obsluha účtu: 

� osobně na poštách a finančních centrech Poštovní spořitelny  

� platební kartou v bankomatech, u obchodníků, na internetu  

� dálkově službami elektronického bankovnictví – přes internet 
(internetové bankovnictví), televizi (TV Banka) či telefon (mobilní 
bankovnictví nebo telefonní bankovnictví)  

� zdarma internetové a telefonní bankovnictví, bankovnictví přes televizi, mobilní 

bankovnictví  

� možnost kontokorentu  

� elektronický výpis z účtu je zdarma  

� každá platba, která se provedete elektronicky stojí jen 1Kč 

� zdarma dva výběry hotovosti v bankomatech ČSOB/Poštovní spořitelny v ČR  

� možnost kombinace s účtem ZADARMO 
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� možnost zřízení zvýhodněných slevových kart typu ISIC SCHOLAR (10-15 let) 

nebo EURO <26 (15-26 let) a ušetřit tak až 200 Kč  

Tento nový účet má ale také své nevýhody: 

� poplatek za vedení karty- 8 Kč měsíčně 

� poplatek za vedení účtu- 8 Kč měsíčně 

� zdražení poplatku při změně osobních údajů o 6 Kč (z 20 Kč na 26 Kč) 
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Analýza konkurence 

 Pro každou firmu je důležité brát na vědomí konkurenci. Konkurence může být 

přímá (jiné konkurenční banky) nebo nepřímá (jiné substituční složky). 

Přímá konkurence 
 V českém bankovních systému aktivně působí hodně firem. Pro naší banku jsou 

největší konkurenti hlavně: Komerční banka, Česká spořitelna a  Československá 

Obchodní Banka. 

 

1. Komerční banka a.s. 
 

 Komerční banka byla založena v roce 1992 jako akciová společnost. Hlavním 

majitelem akcií jsou Fondy národního majetku ČR a SR. Skupina Société Générale 

odkoupila v roce 2001 státní podíl za čtyřicet miliard českých korun a stala se 

majoritním vlastníkem. Tato společnost získala mnoho ocenění, ale pokusím se tady 

zmínit jenom ty nejdůležitější. Začátkem roku 2010 získala společnost prestižní ocenění 

analytické společnosti Gartner. Komerční banka získala cenu za nejlepší řešení business 

inteligence. Může konstatovat, že tato společnost vyhrává skoro pravidelně soutěž 

masterCard „Banka roku“. Komerční banka v roce 2009 vykázala čistý zisk 11 007 

milionu korun a také se snaží pomoct lidem postiženými povodněmi a nabízí jim 

speciální zvýhodněné úvěry. Tato bankovní instituce je velmi úspěšná na trhu, 

obsluhuje více než  1,62 milionu zákazníku, vlastní 389 poboček a 685 bankomatů po 

celé republice. 

 

Základní balíček ( verze zdarma) obsahuje: 

� možnost využití kontokorentu do výše 20 000 Kč  

� mezinárodní elektronickou platební kartu Maestro  

� 1 výběr v měsíci z bankomatů KB zdarma  

� zdarma telefonní a mobilní bankovnictví   

� všechny transakce zadané prostřednictvím služby Mobilní banka zdarma 

� možnost čerpat studentský úvěr ve výši až 500 000 Kč  

� zasílání elektronických měsíčních výpisů   
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Nadstandardní verze (20 Kč měsíčné) obsahuje: 

� všechny produkty a služby základního balíčku  

� embosovanou mezinárodní kartu MasterCard  

� cestovní pojištěním v rámci karty zdarma (max. 3 měsíce) 

� všechny výběry z bankomatů KB zdarma  

� zdarma jeden výběr v měsíci z bankomatu v zahraničí  

� internetové bankovnictví Mojebanka  

� virtuální platební kartu e-Card pro bezpečné platby na internetu  

2. Československá Obchodní Banka a.s. 
 
Československá obchodní banka má jako Poštovní spořitelna dlouholetou 

tradici. Tato banka byla založena v roce 1964.  V roce 1999 se společnost 

zprivatizovala. Odkoupila ji belgická společnost KBC Bank, která v roce 2000 převzala 

i další obchodní banku (Investiční a Poštovní Banku) V roce 2007 se tato skupina KBC 

stala majoritním akcionářem ČSOB a od tohoto roku operuje nejenom na českém trhu 

ale i slovenském. Klienti mají možnost být obsloužení na 246 pobočkách a také na 3320 

obchodních místech České pošty.  

 

Tato společnost má několik vizí , které hodlá uskutečnit: 

1. Stát se bankopojištovací skupinou číslo 1 na českém trhu 

2. Distribuční excelence (zvyšování spokojenosti vztahů se zákazníky) 

3. Operační excelence (zlepšovat produktivitu a efektivitu všech svých procesů) 

4. Výkonná firemní kultura (základem společnosti jsou zaměstnanci, zvýšení 

podnikové kultury) 

5. Sponzorská činnost ( být „aktivním“ sponzorem, podporované projekty: 

FEBIOFEST, Dejvické divadlo, ČSOB Český skokový pohár, ČSOB Pohár 

Jezdectví, ČSCOB CSIO 4*W Praha, ZOO Dvůr Králové a Golf Hostivař) 

 

ČSOB nabízí dva druhy studentských kont:  Konto Slůně (pro děti do patnácti 

let) a ČSOB Studentské Konto Plus. Já jsem se rozhodla soustředit pouze na studentské 

konto plus, který je vhodný pro studenty od 15-28 let.  

 



 

 25 

Toto konto nabízí: 

� zdarma výběry z bankomatů ČSOB a Poštovní spořitelny 

� zdarma vedení účtu 

� zdarma ČSOB internetové bankovnictví 

� možnost využití kontokorentu až do výše 20 000kč 

 

3. Česká spořitelna a.s.  

 
Tato společnosti vznikla pod názvem Spořitelna česká už 

v roce 1825. Na tuto tradici navázala Česká spořitelna v roce 

1992 a stala se akciovou společností. Banka obsluhuje více než 5,3 milionu klientů 

v České republice. V roce 2000 se banka stala členem ERSTE GROUP. Česká 

spořitelna vlastní 660 poboček a klienti mohou využívat 1240 bankomatů po celé České 

Republice. I tato banka získala mnoho ocenění, za zmínku stoji : Nejdůvěryhodnější 

banka roku 2009, Bankéř roku 2009 a Banka roku 2009. 

Česká spořitelna nabízí dva druhy studentských účtů: Osobní účet Junior (8-15 

let)  a Osobní účet Student (15- 26let). Osobní účet Student  je rozdělen do tří kategorií 

(Standart, Plus a Speciál) a student si může vybrat studentský účet, který mu bude 

nejvíc vyhovovat.  

 

Každý účet nabízí zdarma: 

� vedení účtu 

� dle výběru 3 produkty standart 

� bonus program (odměny za platby kartou) 

� výběry z bankomatů 

Osobní účet Student Standart nabízí: 

� zdarma telefonní a internetové bankovnictví 

� možnost kontokorentu do výše až 25 000 Kč 

� zdarma zasílání sms o zůstatků na kontě 

Osobní účet Student Plus nabízí navíc: 

� zvýhodněně úročení zůstatku na osobním účtu -2,5 procenta 

� prestižní mezinárodní embosovanou platební kartu 

Osobní účet Student Speciál nabízí navíc: 

� zdarma cestovní pojištění 
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� zdarma úrazové pojištění 

� zdarma pojištění platební karty 

� asistenční mobilní služba 

� pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje 

� právní ochrana 

Nepřímá konkurence 
Do nepřímé konkurence patří všechny substituční složky, které nejsou bankami, 

ale nabízejí velmi podobné nebo stejné služby jako banky. Můžeme zde zařadit různé 

pojišťovny, zajišťovny, úvěrové a investiční společnosti, směnárny apod. 

Na českém trhu existuje mnoho pojišťoven. K největším pojišťovnám patří 

Česká pojišťovna, Kooperativa pojišťovna a Generali pojišťovna.   

 

 

1. Česká pojišťovna 
Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v 

životním i neživotním pojištění. Od roku 1991 je největší pojišťovnou na českém 

pojistném trhu. Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní 

pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a 

podnikatelských rizik. Přibližně 4100 zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců se na 

29 obchodních regionech a více než 3000 obchodních místech stará o co největší 

spokojenost klientů. Česká pojišťovna spravuje v přepočtu asi 10 milionů pojistných 

smluv. 

 
2. Kooperativa pojišťovna  
Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na 

tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první 

komerční pojišťovna na území bývalého Československa. 

Její podíl na trhu je celkově v ČR 23 %. Kooperativa je  pojišťovna, která nabízí plný 

sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z 

řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy. 

 
 
 3. Generali pojišťovna.   
Generali je nadnárodní společnost a je třetí největší 

pojišťovnou na světě. Tato pojišťovna vlastní také certifikát ISO 
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9001:2008. Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, který nabízí 

svým klientům rozsáhlé služby v oblasti životního i neživotního pojištění. Díky husté 

síti zastoupení je široký pojistný program Generali snadno dostupný na celém území 

České republiky. zároveň dosahovat nejvyšší možné spokojenosti svých klientů.  

 

Do nepřímé konkurence patří také směnárny. I tyto nebankovní instituce nabízejí 

z částí podobné služby jako banky. V České Republice je mnoho soukromých firem 

nebo živnostníku, kteří provozují směnárny. Nejvýznamnější směnárny v 

Moravskoslezském kraji je Fortissimo s.r.o., Cash Point s.r.o. a Exchange s.r.o. 
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4. Metodika sb ěru dat 

Definování problému a cílů výzkumu 

Definovaný problém je odvozen od aktuální potřeby a pocitů studentů a týká se 

bankovní oblasti. I když většina středoškoláků by se bez bankovního konta ještě obešla, 

pro vysokoškoláky je účet téměř nezbytností. Studenti vysokých a středních škol jsou 

velmi atraktivní cílovou skupinou pro peněžní ústavy, neboť lze u nich předpokládat, že 

se po ukončení studia stanou bonitními klienty. Banky si je proto snaží získat co 

nejdříve a nabízejí mladým lidem celou řadu zajímavých, cenově zvýhodněných služeb. 

Studenti tak mají z čeho vybírat, neboť nabídka produktů jim určených se neustále 

rozšiřuje. 

V České Republice se můžeme setkat s několika bankovními instituty, které 

nabízejí studentská konta. Mladý člověk má často problém s výběrem toho správného 

účtu. A není divu, přispívají k tomu hlavně netransparentní bankovní sazebníky, které 

obsahuji často desítky stran se stovkami položek a pro laika neznámými názvy. Osobně 

se setkávám s názory, že většina lidí je nespokojená se svojí bankou 

Cílem mé diplomové práce je zjistit spokojenost studentů se svými studentskými 

účty, zjistit jak je Poštovní spořitelna zafixovaná v povědomí lidí a zvýšit spokojenost 

studentů se svými účty. 

Stanovení hypotéz 

 Hypotézy jsou vyslovením předpokladů o povaze zjišťovaných vztahů. 

Představují možné odpovědi na otázky výzkumu. Hypotézy proto ze své logiky nejsou 

otázky nýbrž tvrzení. [4] 

1. Více než 60 % všech dotazovaných studentů je spíše spokojená bankou. 

2. Méně než 30% dotazovaných můžu si myslí, že Poštovní spořitelna je banka 

pro mladé. 
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3. Více než 60% studentu ve věku 19-22 vnímá Poštovní spořitelnu jako velmi 

dobrou, dobrou nebo spíše dobrou. 

4. Méně než 20% dotazovaných respondentů vlastnící učet v Poštovní spořitelně 

je  spíše spokojená se svým účtem. 

5. Velmi spokojeno se svoji bankou je více žen než mužů. 

Zdroje informací a způsob sběru dat 

V této práci byly využity jak primární informace tak sekundární informace pro 

zjištění situace na trhu. Primární informace byly získány pomoci marketingového 

výzkumu. Sekundární informace jsem získala hlavně z internetových stránek a dále 

jsem použila údaje získané z letáků, infolinek, sazebníku a dalších propagačních 

materiálů. 

 Pro samostatný marketingový výzkum jsem se rozhodla použít nejběžnější 

metodu šetření, a to dotazování. Zvolila jsem si písemný způsob dotazování pomocí 

dotazníku. Plné znění dotazníku můžete najít v příloze číslo 1. Dotazník je asi 

nejpoužívanější metoda a pomohla mi získat všechny informace v krátkém čase a za 

velmi přijatelné náklady.  

Marketingový výzkum jsem prováděla na Technické Univerzitě Vysoké Školy 

Báňské v Ostravě ( Ekonomická fakulta), dále také v Gymnázium s polským jazykem 

vyučovacím v Českém Těšíně a v okruhu rodiny a přátel. Výběrovým vzorkem je 100 

studentů a byli vybrání náhodným výběrem. Základním souborek bylo 5000 studentů 

(Ekonomická fakulta) a 280 studentů gymnázia. Samotné dotazování jsem prováděla na 

přelomu ledna a února v roce 2010. 

Sestavení dotazníku 

Jak už  jsem se zmínila výše, vybrala jsem si jako metodu šetření písemné 

dotazování. Dotazník jsem sestavovala postupně. Nejprve jsem vytvořila „pracovní 

verzi“ dotazníku, která mi pomohla zajistit ty nejdůležitější otázky. Spolupracovala 

jsem s Poštovní spořitelnou a i ona měla různé návrhy na zlepšení mého dotazníku. 

Vzájemná spolupráce mezi mnou s bankou mi pomohla vytvořit konečnou verzi mého 

dotazníku, který je použit v této diplomové práci. 
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Dotazník se skládá z 23 otázek. V dotazníku je zahrnuto 13 uzavřených otázek, 5 

polouzavřených otázek, 4 otevřené otázky a 1 baterie. 

K mé diplomové práci a k analýze výsledku jsem používala osobní počítač Acer 

Extansa 5220. Dále jsem využívala balík aplikací MS Office XP a MS Windows XP. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou jak v relativních tak v absolutních hodnotách. 

Diplomová práce byla odevzdána v papírově podobě i v elektronické. 

 Harmonogram činností a rozpočet výzkumu 

Tabulka 1- Harmonogram činností a rozpočet výzkumu 
 

111   222   333   444   555   666   777   888   999   
X         

X          

 X        

   X      

     X    

      X   

       X  

        X 

 
 

V tomto případě nebyl rozpočet stanoven, protože se jednalo o marketingový 

výzkum k mé diplomové práci.  

Kontrola plánu 

Než jsem začala dotazování, provedla jsem pilotáž. Tento „předvýzkum“ mi 

pomohl zjistit, zda- li respondenti chápou všechny otázky a zda-li jsou vůbec správně 

položeny. Toto mi pomohlo poukázat na nedostatky dotazníku a proto některé otázky 

jsem pozměnila, aby to dotazování lépe pochopili. Kontrolu jsem provedla na deseti 

dotazovaných studentů VŠB-EKF. 
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5. Analýza spokojenosti zákazník ů  

Analýza primárního výzkumu 

 
Kolik studentů vlastní studentský účet? 
 

Mým úkolem v otázce č.1 bylo nejprve zjistit kolik dotazovaných respondentů 

vlastní studentský účet. Z grafu číslo 1 můžeme vyčíst, že vlastnit studentský účet je 

velmi populární. Celkem 86% všech dotázaných odpovědělo, že má založeno 

studentský účet. Vlastnit studentské konto je v dnešní době nezbytností ale i 

samozřejmostí. 

Graf 1- Vlastníte studentský účet? 

Vlastníte studentský ú čet?

ano
84%

ne
16%

 

Proč někteří studenti nevlastní studentský účet? 
 

Studenti, kteří v otázce č. 2 odpověděli, že nevlastní účet (15 respondentů) 

pokračovali v dotazování, abych zjistila z jakého důvodu ještě nemají studentské konto. 

Nejvíc respondentů (6) odpovědělo, že nechtějí platit poplatky, tři respondenti 

studentský účet nepotřebují a další tři dotazovaní vlastní již nestudentský účet, protože 

je to pro ně výhodnější. Další dva respondenti neznají odpověď na tuto otázku a jeden 

respondent si nemůže vybrat z nabídky. Studenti, kteří nevlastní studentské konto 

pokračovali v dotazování až otázkou číslo 12. 
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Preferované banky 
 

Studenti, kteří v otázce číslo jedna odpověděli, že vlastní studentský účet 

pokračovali dále v dotazování otázkou číslo 3. Nejvíce žádanou bankou podle 

respondentů je Česká spořitelna ( 34%), pak Komerční banka s 25%. Další banka ve 

které mají studenti otevřený účet je ČSOB (15%) a hned za ní Poštovní spořitelna 

(10%). Všechny další bankovní ústavy nepřekročili deseti procentní hranici- mBanka 

(6%), GE Money Bank (5%), jiné (4%), Volksbank (1%). 

 Spokojenost s bankami 
 

V otázce č. 4 jsem se dotazovalo na spokojenost s bankami. Můžeme 

konstatovat, že spokojenost s bankami je velmi vysoká. 44% všech respondentů je spíše 

spokojena a 35% respondentů je velmi spokojená se svojí bankou. Dalších 17% 

respondentů je ani spokojeno ani nespokojeno, pouze 3% respondentů je spíše 

nespokojeno se svojí bankou a 1% respondentů je velmi nespokojeno. 

Z primárního výzkumu můžeme také vyčíst, že nejvíc spokojeni jsou klienti 

ČSOB. Průměrné hodnocení této banky je 1,6 bodů. Česká spořitelna obdržela 1,8 bodů, 

Komerční banka 1,9 bodů a Poštovní spořitelna obdržela 2 body. 

Hlavní důvod proč si studenti vybrali právě tuto banku 
 

V další otázce jsem se chtěla dozvědět jaký byl hlavní důvod respondentů, který 

je vedl k založení účtu. Respondenti museli vybrat jenom jednu správnou odpověď. 

Pouze dva důvody překročili 30%-ní hranici a jsou pro dotazované nejdůležitější. Patří 

zde doporučení přátel, známých, rodiny (32%) a zdarma vedení účtu (31%). Zda se 

můžeme přesvědčit, že největší reklamou pro banku je spokojený zákazník, který se o 

tuto zkušenost poděli s dalšími lidmi. Také peníze zde hrají svou důležitou roli. Studenti 

nejsou moc bohatí, proto chtějí také zdarma vedení účtu. Všechny další důvody 

obdržely méně než 10% (reklama-10%, jiné důvody-8%, možnost využití kontokorentu-

6%, image banky-4% a hustá síť bankomatu-4%). Zákazníci se většinou velmi dobře 

orientují v tom, který bankomat je blízko jeho bydliště. I tento faktor je ovlivňuje. 

Zákazník si dříve vybere banku, která má bankomat blízko jeho bydliště, než tu, která 

má bankomat na druhé straně města. Je to dáno tím, že poplatky za výběr z bankomatů 

konkurenčních bank jsou docela vysoké. Další důvody jsou nízké poplatky za 
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transakce-3%, výběry zdarma-1% a možnost využití internetového, mobilního 

bankovnictví-1%) 

Další důvody které vedly k založení účtu 
 

V otázce č.6 respondenti měli možnost si vybrat více dalších důvodů, které jich 

vedly  k založení účtu. Možnost získání výhodného kontokorentu je důležité pro 19% 

všech dotazovaných respondentů, zdarma vedení účtu vybralo 17% dotazovaných a po 

15% obdržely důvody jako hustá síť bankomatu a doporučení známých. 7% 

respondentů se rozhodlo vybrat variantu výběry zdarma a zdarma mobilní, telefonické a 

internetové bankovnictví a 4% si vybrala banku z důvodu finančního příspěvku, image 

banky a nabízené nízké poplatky za transakce. K méně důležitým důvodům patří 

například nejbližší banka mého bydliště (3%), reklama (2%), možnost vybrat peníze 

v obchodě (2%) a jediná banka v městě (1%). 

Největší nevýhody bankovních ústavů 
 

V další otázce jsem se chtěla zorientovat jaké jsou největší nevýhody banka a 

později navrhnout jejich řešení. Většina respondentů (54%) vůbec netuší jakou má 

jejich banka nevýhodu. Všech 11% respondentů si myslí, že velkou nevýhodou je 

poplatek za výběr z bankomatu, 9% dotazovaných vidí problém v poplatcích za 

transakce. Po 6% obdržely odpovědi jako týdenní limit výběru z bankomatu a 

zpoplatněné internetové bankovnictví. 5% má odpověď ostatní a 3% obdržela možnost, 

že při změně údajů je nutné se osobně setkat s poradcem v bance. 

Graf 2- Největší nevýhody bank 
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Vlastnit více studentských účtů? 
 

Otázka číslo 8 mi měla objasnit kolik dotazovaných je vlastníkem více 

studentských účtu. 79% studentů vlastní pouze jeden studentský účet a 21% vlastní více 

studentských účtů.  

Druhá banka 
 

Respondenti, kteří v otázce číslo 9 odpověděli, že vlastní více studentských účtů 

pokračovali v dotazování. Zbylí respondenti pokračovali otázkou číslo 10. 8 

respondentů má svůj  druhý účet u Slovenské spořitelny, další 4 respondenti mají účet 

také u ČSOB a České spořitelny. Jeden respondent vlastní účet u Poštovní spořitelny a 

jeden u Komerční banky. Já vlastním dva studentské účty. Je to z tohoto důvodu, že na 

jednom účtu využívám kontokorent a druhý účet používám na běžné operace. Přináší mi 

to výhodu, protože tak aspoň mám větší pořádek v penězích.  

Nejdůležitější kritéria při výběru banky 
 

Dotazovaní studenti měli za úkol v otázce č.10 ohodnotit různá kritéria od 

nejdůležitější po nejméně důležité. Za nejdůležitější kritéria respondenti považují: 

poplatek za vedení účtu, který obdržel 71%, 58% má kritérium poplatky za výběry 

z bankomatů a poplatky za transakce- 52%. Za spíše důležitá považují: možnosti 

internetového, mobilního nebo telefonního bankovnictví (38%), hustá síť bankomatů 

(42%) a image banky (42%). A za ani důležitou ani nedůležitou považují doporučení 

známých (31%), možnost kontokorentu (34%) a dodatkové služby (29%).  

Nové bankovní produkty 
 

Další otázka mi pomohla zjistit co by respondenty určitě přesvědčilo ke změně 

účtu. V této otázce jsem se soustředila hlavně na bankovní a nebankovní produkty. 

Větší polovina, a to 51% dotázaných neví  co by je vlastně přesvědčilo. Další menší část 

respondentů (9%) by byla ochotná si změnit účet, jestli by konkurenční banka nabízela 

výrazné slevy v obchodech. Také každoroční finanční příspěvek (který nabízí na 

českém trhu pouze Komerční banka), by přesvědčil 7% dotázaných. 6% obdržela 

odpověď všechny transakce zdarma.  
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Banka 21. století 
 

Na otázku číslo 12 odpovídali již všichni dotazovaní- vlastnící účtu, čí 

respondenti co ještě nemají otevřené studentská konta. Dotazovaní studenti se v této 

otázce měli zamyslet jak by měla banka vypadat v budoucnosti, jaké služby by měla 

nabízet a hlavně za jakou cenu. 20% všech dotázaných si myslí, že všechny služby by 

měly být zdarma pro studenty, dále pak žádné poplatky za transakce (18%), žádné 

poplatky za vedení účtu (11%) a zdarma výběry z bankomatu (10%). Další méně 

důležitá kritéria jsou: věrnostní program (8%), finanční příspěvek (7%), akce a soutěže 

(6%), celkové zrychlení a zjednodušení všech služeb (5%). Celkem 4% respondentů 

vůbec nemá představu o bance 21. století. Další respondenti si myslí dobrá image banky 

a spolehlivost (3%), možnost využívat všech služeb on-line (3%), nic (2%) a pojištění 

zdarma (2%). 

Graf 3- Banka 21. století 
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Co by měla banka nabídnout aby Vás přesvědčila k založení ůčtu? 
 

Otázka č.13 mi pomohla zjistit, co by respondenty vedlo k založení účtu u 

konkrétní banky. Tato otázka jako jedná z mála byla otevřená a 13% dotázaných 

respondentů odpovědělo, že neví. Na druhém místě 12% získala odpověď získání 

nějakého dárku a na třetí příčce s 11% byla odpověď celková lepší nabídka . 

Respondenti by se také rozhodovali podle toho, jestli by získali finanční příspěvek 

(8%), věrnostní akce (7%), vedení účtu zdarma (7%), žádné poplatky (6%), slevy 

v obchodech (5%). Také se rozhodovali podle akcií a soutěží (4%), které banka 

nabízí,možnostech kontokorentu (3%), vyšší úrok (2%) a lepší dostupnost (1%).  

Známost Poštovní spořitelny 
 

Tato otázka mi pomohla zjistit kolik respondentů zná nebo již slyšelo o Poštovní 

spořitelně. Výsledek mě hodně zaskočil, protože pouze 76% všech dotázaných 

odpovědělo, že zná Poštovní spořitelnu. Respondenti, kteří odpověděli kladně na tuto 

otázku pokračovali v dotazování. 

Graf 4- Známost Poštovní spořitelny 
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Hodnocení Poštovní spořitelny 
 

V další otázce měli studenti za úkol ohodnotit Poštovní spořitelnu na škále od   

1-7 (1-velmi dobrá, 7-velmi špatná). Z grafu číslo můžeme vyčíst, že tato banka je 

hodnocená neutrálně, to znamená 34% obdržela odpověď ani dobrá ani špatná a 39% 

subjektu označilo banku za spíše dobrou. Po 7% obdrželo hodnocení dobrá, ale také i 
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spíše špatná. Jako špatnou banku hodnotí 6% respondentů a jako velmi špatnou 3% 

respondentů. Pouze 4% všech dotázaných si myslí, že Poštovní spořitelna je velmi 

dobrá. 

Jak respondenti hodnotí Poštovní spořitelnu? 
 

V otázce číslo 16 měli respondenti ohodnotit různá kritéria na škále od 1 

(nejlepší) do 5 (nejhorší). Z grafu můžu konstatovat, že všechny kritéria byla hodnocená 

většinou jako spíše dobrá (22%-34%), ani dobrá ani špatná (23%-37%) a spíše špatná 

(18%-28%). Odpověď velmi dobrá se pohybovala většinou mezi 7%- 16% a velmi 

špatná mezi 0%-6%. 

Graf 5- Hodnocení Poštovní spořitelny podle zvolených kritérií 
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Reklama 
 

Otázka č. 17 se zabývá tím, zda-li si studenti pamatují nějakou reklamu Poštovní 

spořitelny. Drtivá většina (78%) si reklamu vůbec nepamatuje. Pouze 11% 

dotazovaných respondentů si vybavila reklamu s kresleným panáčkem, dalších 8% 

studentů si vzpomnělo na kresleného panáčka na motorce a 3% odpověděla, že reklamu 

už viděla, ale nemůže si vzpomenout jakou. 
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Sponzorská činnost  
 

Poštovní spořitelna se aktivně udílí v sponzorských akcích. Výzkum ale ukázal, 

že 63 respondentů vůbec neví o sponzorské činnosti této banky. 3 dotazovaní si 

vzpomněli na film Kameňák. Dva hlasy obdržely také akce jako koncert Divokého 

Billa, film Rafťáci a film Román pro ženy. Jeden respondent věděl o sponzorské 

činnosti u filmu Snowboarďáci. 

Poštovní spořitelna= banka pro mladé?! 
 

V otázce č. 19 se studenti měli vyjádřit zda si myslí, že tato banka je pro mladé. 

Více než polovina dotazovaných (56%) si myslí, že Poštovní spořitelna je banka pro 

mladé. 16% studentů si myslí, že banka je nemoderní, 15% věří, že tato banka není 

atraktivní a 12% dotazovaných si myslí, že banka Poštovní spořitelna není pro mladé, 

ale neví proč. 1% respondentů vnímá Poštovní spořitelnu jako banku, která nenabízí 

atraktivní služby. 

Co studenty přesvědčí? 
 

Díky otázce č.20 jsem zjistila co respondenty přesvědčí k založení účtu právě u 

Poštovní spořitelny. 40% studentů odpovědělo, že neví a 31% už nepřesvědčí nic, 

protože již mají založený účet u jiné banky. 12% dotázaných by přesvědčilo doporučení 

známých, 7% by změnilo banku z důvodu celkové lepší nabídky a 5% by chtěla menší 

poplatky. 

Graf 6- Co studenty přesvědčí ke změně banky 
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Studenti a práce 
 

Primární výzkum mi pomohl také zjistit zda studenti si při studiu přivydělávají 

nebo ne. Pravidelně si přivydělává 27%, nepravidelně 39% a 34% respondentu si 

nepřidělává vůbec.  

Věk 
 

Tato předposlední otázka mi umožnila rozdělit studenty do třech skupin podle 

věku. Respondenti byli nejčastěji ve veku 19-22 let (66%) a 15-18 let (24%). Pouze 

10% respondentů patřilo do věkové kategorie 23-26 let. 

Pohlaví 
 

Poslední otázka mi pomohla respondenty rozdělit podle pohlaví. 69% 

respondentů bylo ženského pohlaví a 31% mužského pohlaví.
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Vyhodnocení hypotéz 

 
HYPOTÉZA č.1 

 
Více než 60 % všech dotazovaných studentů je spíše spokojená bankou 

Graf 7- Spokojenost s bankami 
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Hypotéza číslo jedna se nepotvrdila. Výzkum ukázal, že 42% dotazovaných 

respondentů je spíše spokojeno se svojí bankou. Můžeme ale konstatovat, že 

respondenti mají pozitivní zkušenosti s bankami a proto je většina respondentu velmi 

spokojeno nebo spíše spokojeno (79%). 

 
HYPOTÉZA č.2 

 
Méně než 30% dotazovaných můžu si myslí, že Poštovní spořitelna je banka pro 

mladé. 

Graf 8- Názor mužů na Poštovní spořitelnu 
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Hypotéza číslo 3 se také nepotvrdila. 42% všech dotazovaných mužů si myslí, že 

Poštovní spořitelna je banka pro mladou generaci. 

Ženy v tomto směru jsou více skeptické. 36% dotazovaných žen si myslí, že 

banka je vhodná pro mladé lidi. 

 
HYPOTÉZA č.3 

 
Více než 60% studentu ve věku 19-22 vnímá Poštovní spořitelnu jako velmi 

dobrou, dobrou nebo spíše dobrou. 

Graf 9- Spokojenost studentů ve Věku 19-22 let s Poštovní spořitelnou 

3% 5%

41%
36%

6% 6%
3%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

velmí
dobrá

dobrá spíše
dobrá

ani dobrá
ani

špatná

spíše
špatná

špatná velmí
špatná

Spokojenost student ů ve věku 19-22 let s Poštovní spo řitelnou 

 

Počet studentů ve věku 19-22 let je 66%. Na výše umístěném grafu můžete 

zjistit, že hypotéza číslo 3 se nepotvrdila. Celkově 49% respondentů ve věku 19 až 22 

let vnímá banku jako velmi dobrou, dobrou, nebo spíše dobrou. Pouze 3% respondentu 

ve věku 19-22 let si myslí, že Poštovní spořitelna je velmi dobrá, 5% vnímá tuto banku 

jako dobrou a 41% jako spíše dobrou. 

Počet žen ve věku 19-22 let, které vnímají Poštovní spořitelnu jako velmi 

dobrou, dobrou nebo spíše dobrou je 54% a počet mužů v tomto věku je 71% 
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HYPOTÉZA č.4 
 

Více  než 45% dotazovaných respondentů vlastnící učet v Poštovní spořitelně je  

spíše spokojená se svým účtem. 

Graf 10- Preferované banky 
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Z grafu viz. výše vidíme, že pouze 13 respondentů z celkově dotázaných vlastní 

účet u Poštovní spořitelny. Můžeme konstatovat, že banka není moc populární a měla 

by se zaměřit na mladou, nastupující generace. Z grafu poníže jsem později zjistila 

spokojenost zákazníku Poštovní spořitelny. Hypotéza číslo 4 se potvrdila. Celkem 61% 

respondentu vlastnící účet u Poštovní spořitelny je spíše spokojená. Dále 23% studentů 

je ani spokojeno, ani nespokojeno a po 8% jsou respondenti velmi spokojeni a spíše 

nespokojeni. Ani jeden respondent není velmi nespokojen. 
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HYPOTÉZA č.5 
 

Velmi spokojeno se svoji bankou je více žen než mužů. 

Z grafu vidíme, že velmi spokojeno je 37% všech respondentů. Když tuto 

spokojenost rozdělíme podle pohlaví (viz. obrázek níže) zjistíme, že počet mužů, kteří 

jsou velmi spokojeni je více než počet žen.  

Graf 111- Spokojenost s bankou podle pohlaví 
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Analýza měření spokojenosti 

 

Výsledky spokojenosti respondentů jsem získala pomocí marketingového 

výzkumu a také jsem čerpala z vlastních zkušeností a z mé bakalářské práce. 

 

1. Pouze spokojenost 

 

Respondenti hodnotili svojí spokojenost na Lickertově pětibodové škále (1- 

nejlepší, 5- nejhorší). Průměrné hodnocení ČSOB 1,6 bodů. Česká spořitelna obdržela 

1,8 bodů a Komerční banka 1,9. Hodnocení průměrné spokojenosti různých kriterií 

můžete vidět z tabulky níže. Studenti nejlépe hodnotí známost Poštovní spořitelny a 

tradici. Nejhůře hodnocená kritéria je atraktivnost a malá síť bankomatů. 
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KRITÉRIA   PRŮMĚRNÁ SPOKOJENOST 

šíře obchodních 
míst  2,56 

reklama  2,64 

známost  2,02 

image  2,78 

kvalita služeb  2,68 

šíře nabídky  2,68 

síť bankomat ů 2,88 

tradice  2,42 

důvěra 2,72 

spolehlivost  2,62 
atraktivnost  2,96 

Tabulka 2- průměrná spokojenost různých kritérií 
 
2. Model důležitost-spokojenost 

 

Bylo vybráno 11 kriterií, které potom byly 

ohodnoceny v tabulce podle spokojenosti a důležitosti. 

Z tabulky níže můžeme konstatovat, že Poštovní spořitelna 

by se měla soustředit hlavně na zlepšení image, na reklamu, 

na zvýšení důvěry a atraktivity a také na rozšíření sítě 

bankomatů.  

 
 
 
Tabulka 3- model důležitost-spokojenost
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6. Návrhy a doporu čení 

Poštovní spořitelna operuje na českém trhu již velmi dlouho dobu. Dnešní svět je 

více založen na technice. Nemůžeme se proto divit, že i banky se musí přizpůsobovat 

novým trendům a snažit se nabídnout klientům to nejlepší. Cílem každé banky je být 

úspěšný a mít za sebou spokojené zákazníky. 

Banka je finanční ústav, bez kterého si žádný člověk nedokáže představit 

fungovat. Můžeme říci, že nabízené služby mají ulehčit uživatelům život. Je pravda, že 

mnohdy se nám zdá, že je to spíše naopak. Každá bankovní instituce má klady a zápory, 

tzn. záleží pouze na respondentech co si vyberou. Hlavní nedostatky čí nespokojenost 

s bankami mi pomohl poodhalit výzkum.  

Standardizace služeb 

V druhé kapitole „Charakteristika služeb“ jsem se zmínila jak je důležitá a 

zároveň velmi těžko proveditelná standardizace služeb. Poštovní spořitelna využívá 

„mystery visit“ aby zjistila jak se zaměstnanci chovají k zákazníkům. Je pravda, že 

zaměstnanci vědí o tom, že jsou sledování. Je to jeden z objektivních způsobů, jak 

zajistit standardizaci. Kromě návštěv organizuje banka také „mystery calling“ to 

znamená, že nejenom hodnotí a nahrává všechny hovory, ale také přeškolení tazatelé se 

účastní tohoto hovoru. Tyto všechny snahy banky velmi vítám. Myslím si, že vztahy 

banka- zákazník se pořád lepši a lepší. Vidím zde ale nutnost zlepšit profesionalitu a 

zvýšit ochotu zaměstnanců a personálu. Osobně jsem se již několikrát setkala 

s neochotou bankovních úředníku. Bohužel musím také konstatovat, že zaměstnancům 

chybí lidský a osobní přístup a hlavně často nevnímají své klienty jako partnery. 

 Doporučila bych bance, aby každý zaměstnanec co nějakou dobu se musel 

účastnit semináře nebo školení. Mělo by to pomoct zaměstnancům se naučit správně 

jednat s lidmi, ale také jak se zachovat v krizových situacích a také připomenout si 

základní kodex banky. 
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Automatizace služeb a spokojenost 

Zákazník si žádá, aby klientské služby, se více zautomatizovali (jako zavádění 

bankomatů nebo internet banking). Jak ale zvýšit spokojenost s bankami, když osobní 

kontakt se zákazníkem se vytrácí. Klienti přicházejí do poboček stále méně . Přesto jsou 

fyzické pobočky důležitým aktivem v případě, kdy si klient otevírá běžný účet, 

uskutečňuje složitou finanční operaci nebo žádá o hypotéku a podobně. Proto je důležité 

aby každý osobní kontakt byl využit a zaměstnanci se snažili nabídnou nový produkt. 

Doporučuji tedy aby Poštovní spořitelna dobře školila své zaměstnance, aby takovou 

příležitost nezameškali a dokázali ji využít ve svůj prospěch.  

 

Spokojenost zákazníku na 1. místě?! Sociální sítě 

Asi nejtěžší pro banku je udržet si spokojené zákazníky. Výzkum ukázal, že 

37% respondentů je velmi spokojená a 42% je spíše spokojena s bankou. Znamená to, 

že banka má 21% klientu, kteří nejsou zcela spokojeni a na ně by se mněla především 

zaměřit. Příležitost jak zvýšit spokojenost mladých lidí, je ve využití sociálních sítí. 

Myslím tím využití, v dnešní době velmi populárního Facebooku, ICQ nebo Skype. 

Poštovní spořitelna nemá  oficiální skupinu na Facebooku a přitom si myslím, že je to 

velmi účinný a hlavně levný nástroj. Někdy se stává že klient má o víkendu nějaké 

problémy se svým účtem a navíc neví jak ho vyřešit. Protože o víkendu je banka 

většinou zavřená, tak mu už nikdo nepomůže. Zde by mohl přijít na řadu Facebook, kde 

by klient k příslušné skupině napsal dotaz na „stěnu“ a určitě jiný klient, který měl 

stejný problém by mu dokázal poradit. Dalším plusem tohoto média může být to, že 

banka bude blíže klientům. Klienti sami mohou mít dobré nápady jak zlepšit nějakou 

službu a podělí se s firmou na stránkách Facebooku a banku ten „nápad“ nebudu nic 

stát. 

Preferované banky 

Musím konstatovat, že Poštovní spořitelna není moc oblíbená u mladé generace. 

Pouze 10% všech dotazovaných vlastní účet v Poštovní spořitelně. Nejdůležitější 

kritéria, které vedly k založení účtu u konkurenčních bank byly dva- doporučení přátel, 

známých, rodiny (32%) a zdarma vedení účtu (31%). Poštovní spořitelna nenabízí 

zdarma vedení účtu a doporučit tuto banku může pouze málo lidí. Ano je pravda, že 
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všechny babičky a dědečky mají účet u této banky, ale myslím si, že potřeby starší a 

mladší generace jsou jiné. Proto takové doporučení od starší generace nebude efektivní. 

Poštovní spořitelna by se měla zamyslet, že společnost stárne a počet klientů bude 

klesat. Měla by se proto soustředit na otázkou- „Jak přilákat nové tváře“? Poštovní 

spořitelna nově nabízí nový studentský účet, kde si zákazník stvoří účet podle svých 

potřeb a přání. Nový účet Poštovní spořitelny „Osobní účet“ je určitě pro studenty velmi 

zajímavá a lákavá nabídka. Myslím si, že banka udělala krok správným směrem a snaží 

se přilákat nové zákazníky. Ale zda to opravdu bude platit, to nám ukáže až čas.  

Nové pobočky kontra pobočky na poštách 

Poštovní spořitelna je nejenom na každé poště, ale banka začíná zakládat nové 

pobočky po České Republice. Tyto pobočky už jsou moderní a jejich vybavení je na 

kvalitní úrovní. Většina poboček Poštovní spořitelny jsou ale pořád zastaralé a 

nenabízejí zákazníkům velký komfort. Určitě si uvědomuji, že rekonstrukce jsou velmi 

nákladné, ale jestli chce banka zaujmout mladou generaci a získat nové klienty, musí 

hodně zainventovat. Myslím si, že pokud zákazník musí stát při vyřizování různých 

záležitostí, je to skutečnost, která patří již do minulého století. Ve „starších“ pobočkách 

se jedná s klienty velmi neosobně, protože hlavně to okolní prostředí nám nedovoluje to 

změnit (např. jak mluvení přes okýnko). Doporučuji, tedy bance modernizovat postupně 

všechny pobočky, a uvnitř banky se snažit navodit rodinnou a příjemnou atmosféru, 

kterou nenabízí žádná z konkurenčních bank. V každé pobočce by měl být dětský 

koutek, možnost si přečíst noviny, možnost se připojit na internet (Wifi připojení), 

možnost sledování televize. Dále si myslím, že jednotlivé boxy, by měly být lépe 

chráněny před „okolním světem“. Často se na pobočkách stává, že klient, který  čeká ve 

frontě může slyšet všechny informace klienta, který je právě obsluhován. Některé 

informace mohou být obzvlášť citlivé pro zákazníka, proto boxy by měly být umístěné 

dál od sebe aby se navzájem nerušily. 

1.  volba= volba na celý život?! 

Většina studentů, kteří si založí účet již v mladí, později nepřecházejí k jiné 

bance, ale zůstávají věrní. Učet mladého studenta se automaticky přemění na normální 

účet a většina lidí, už nemá čas ani chuť si měnit banku na kterou je zvyklý. Více než 

polovina (51%) respondentů ani netuší co by je přesvědčilo ke změně účtu, proto by 
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banka měla nabídnout „něco“ co na českém trhu ještě nebylo. Perfektní příkladem může 

být BZ WBK Bank v Polsku, která nabízí za otevření účtu 100zl (650Kč). Myslím si, že 

takový finanční příspěvek by určitě vyvolal novým klientům úsměv na tváři. Zde 

nesmíme zapomenout ale i na stávající klienty a nabídnout jim atraktivní dárek také. 

Doporučuji také Poštovní spořitelně se zaměřit na studenty, kteří ještě nevlastní 

studentský účet ( 16%). Není to moc vysoké procento, ale každým rokem roste počet 

studentů. Poštovní spořitelna by měla oslovovat lidi už na střední škole. Doporučila 

bych bance, aby zorganizovala besedu a exkurzi po bance se studenty, kde by jim 

vysvětlili všechny potřebné údaje. Každého mladého potenciálního klienta by měla tato 

nabídka oslovit a pomoct by měl i dárek, který by obdrželi při uzavření účtu. Myslím si 

totiž, že je to velmi efektivní a ne moc nákladný způsob jak získat novou, mladou a 

hlavně budoucí prosperující klientelu. Můj názor je, že mnohé mladé lidi by k založení 

účtu přesvědčil správný dárek- např. flash disk, mp3, mobil. Komerční banka se snažila 

přilákat nové zákazníky pomocí dárku jako např. hodinky, baťoh, možnost výběru 

vzhledu karty, ročním finančním příspěvkem ve výši 333Kč, bonus za držení platné 

ISIC karty 200Kč, zdarma zřízení Elektronické karty nebo výhodný úvěr na notebook. 

Konkurenční ČSOB nabízela flash disk a Waldviertler Sparkasse von 1842 rozdávala 

trička nebo kloboučky. Asi nejlákavější nabídka j e od GE Money Bank, která rozdává 

při založení konta MP3 přehrávač. Banka také může zatraktivnit svůj studentský účet, 

že nabídne studentům různé výhody spojený s dobrým prospěchem (např. studenti 

s průměrem do 1,5).  

Poplatky, a zase jenom poplatky 

Ano, poplatky jsou největší „strašidla“ studentů. Není se čemu divit. Mladý 

člověk má jiný záměr s penězi, než je ukládat pouze do banky a přitom platit za vše 

poplatky. Za nejdůležitější kritéria respondenti považují: poplatek za vedení účtu (71%), 

poplatky za transakce (52%) a poplatky za výběry z bankomatů (58%). Tyto tři 

poplatky jsou nejdůležitější pro studenty při rozhodování. Poštovní spořitelna s novým 

studentským účtem zlevnila poplatek za vedení účtu (8Kč). Nabízí také zdarma zasílaní 

výpisu, zdarma internet banking. Myslím si, že i když Poštovní spořitelna zlepšila svojí 

nabídku, něco by šlo ještě vylepšit. Klasickým příkladem mohou být bankovní 

poplatky. Je to velice snadný nástroj jak zvýšit spokojenost svých zákazníku. Banka 

sice zlevnila vedení účtu, ale já by tento poplatek úplně zrušila. Zapomínat bychom 
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neměli ani na vliv rostoucího očekávání zákazníků. Klienti chtějí více produktů za méně 

peněz, kvalitnější služby. Pokud banky jejich očekávání nenaplní tak, jak by si 

představovali, spokojenost musí zákonitě klesnout.  

Češi jsou jednoznačně nejcitlivější právě na hodnotu, kterou dostanou od banky 

za své peníze.  Pokud tedy bude chtít česká banka zvýšit spokojenost svých zákazníků, 

může to provést relativně snadno právě prostřednictvím své poplatkové politiky. Já 

doporučuji bance zrušit celkově poplatek za vedení účtu, protože je to první kritérium a 

to nejdůležitější podle čeho se rozhodují studenti. Ano, tento finanční obnos u Poštovní 

spořitelny není závratný, ale student se i tak asi vybere jednu z konkurenčních bank, 

která má vedení účtu zdarma (GE Money Bank , Československa Obchodní Banka, 

eBanka, Oberbank AG, Volksbank CZ, WSPK). Banka tvrdí, že tento poplatek nejde 

zrušit, protože účty by na sebe už vůbec nevydělávaly. Doporučuji tedy zvýšit „skryté“ 

poplatky, kterým student nevěnuje až takovou pozornost. Může to být například- dražší 

výběr z konkurenčního bankomatu, dražší odchozí platby, která se provede 

elektronicky, nebo na přepážce, pouze jeden výběr v měsíci zdarma, dražší vklady 

Maxkartou atd. 

Známost Poštovní spořitelny 

Známost Poštovní spořitelny je velmi vysoká – 76%. Je to způsobeno působení 

banky na trhu z historického hlediska a možnost osobního setkání se s bankou na každé 

poště. Výhodou Poštovní spořitelny je, že pošta je všude, tím pádem tato banka má 

pobočky na vesnicích i v malých městech. Další výhodou této banky je, že většinou 

mají otevřeno do 19.00, což u jiných konkurenčních bank není zvykem 

Reklama, sponzorská činnost, podpora prodeje 

Jednou z možností jak přilákat nové klienty je reklama, podpora prodeje a jiné. 

Celkem 78% respondentu si nedokáže vzpomenout na nějakou reklamu a 86% vůbec 

netuší o sponzorské činnosti Poštovní spořitelna. Aby banka mohla zvyšovat 

spokojenost klientu, tak nejprve musí ty klienty mít, nebo se je pokusit získat. Ani jedna 

reklama Poštovní spořitelny není zaměřená na mladé lidi, tím pádem studenti mají jen 

malou možnost jak se dostat k informacím. Myslím si, že Poštovní spořitelna by měla 

investovat do reklamy. Vím, že je to asi nejdražší možnost, ale myslím si, že tato 

marketingová komunikace bude nejúspěšnější. Reklama by měla oslovit mladé lidi a 
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měla by jim nabídnout přidanou hodnotu. Nejenom studentům nabídnou kvalitní službu, 

ale i dárek. Televizní reklama Poštovní spořitelny se objevuje asi každý den v televizi. 

Myslím si, že tato reklama pořád neoslovuje mladou generaci, která je hodně ovlivněná 

reklamou. Už jenom hlavní „hrdinka“ Eva Holubová není vzor dnešní mladé generace. 

Reklama, která by měla zaujmout mladého zákazníka, by měla být krátká, kreativní, 

vystižná, vtipná a měla by trošičku šokovat. Tato reklama by měla především 

zdůrazňovat  výhody plynoucí ze založení studentského účtu u Poštovní spořitelny. 

Navrhuji proto managementu, aby působila na mladou generaci hlavně prostřednictvím 

reklamy. Tato reklama by měla oslovit i stávající klienty. Vzkázat jim, že Poštovní 

spořitelna se jich velmi cení a nabídnout jim taky dárek. Tím pádem i budoucí klienti 

banky budou vědět, že Poštovní spořitelna bude o ně pečovat, udržovat kladný vztah a 

odměňovat klienty za věrnost (což jiná banka nenabízí v České Republice).  

Banka 21. století 

Myslím, si že Poštovní spořitelna „zaspala dobu“. Z historického hlediska je 

Poštovní spořitelna nejstarší banka na naše území a měla nejvíc klientů. Po roce 1989 na 

Českém území vznikaly nové banky díky zahraničním investorům. Konkurenční 

prostředí Poštovní spořitelny začalo růst a tato banka nedokázala na to zareagovat. 

Teprve před několika léty začala Poštovní spořitelna budovat vlastní pobočky, které už 

vyhovovaly standardům a byly na úrovní (do té doby pobočky byly pouze na poštách). 

Můžeme říci, že banka „chytla“ druhý dech a začala přeorganizovávat jak celkovou 

organizaci banky tak samotné účty a nabídky. Pobočky vznikají, ale velmi pomalu a 

momentálně jsou pouze ve větších městech. Banka má za cíl pokrýt celou Českou 

Republiku.  

Bank by měla být místem, kde člověk má možnost si odpočinout při čekání. 

Každá pobočka by měla nabízet vodu, dostatečný počet míst k sezení a hlavně dětský 

koutek. Mnoho rodičů, nemá možnost umístit dítě k babičce a často je berou sebou do 

banky. Měl by být zda i stůl s novinami a časopisy, kde by zákazník si mohl při čekání 

také přečíst tisko. Doporučují Poštovní spořitelně, aby pořizovala do poboček denní 

noviny. Myslím si, že to mnoho lidí potěší. 
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Pomoc starší generaci 

K dnešnímu datu existuje bezmála 1000 poboček a pošt, které mají bezbariérový 

přístup. Dalších více než 1200 pošt je vybaveno signálním zařízením pro přivolání 

obsluhy. Můj názor je, že je potřeba dělat něco víc pro starší spoluobčany. Starším 

lidem často dělá problém vůbec dojít do banky. Myslím si, že jeden pracovník v 

každém městě měl by se věnovat pouze lidem, kteří již nejsou pohybově zdatní. Tento 

bankovní pracovník by dojížděl ke každému klientovi domů.  

Věrnostní program 

V žádné bance neexistuje věrnostní program. Všechny akce jsou zaměřené 

pouze na nové zákazníky. Tento systém bych doporučila změnit, protože i malý dárek 

dokáže velmi potěšit zákazníka a tím zvýšit jeho spokojenost, který o této službě bude 

pozitivně mluvit dál svým známým a rodině. Nově Poštovní spořitelna nabízí dárky  za 

nákupy kartou. Je to dobrý nápad jak „přinutit“ zákazníky víc utrácet. Na druhou stranu 

tuto „novinku“  Poštovní spořitelny doporučuje Česká spořitelna již několik let. 

Individuální přístup 

Tento „problém“ patří také k modernizaci Poštovní spořitelny. Společnost by 

měla nabízet aspoň srovnatelné služby, které jsou nabízeny konkurencí. Myslím si, že 

osobní poradce dává klientovi určitou míru spokojenosti a příjemný pocit, že se pořád o 

něho někdo stará a pečuje.  

Spořitelna nebo banka? 

Většina mladých lidí vůbec netuší, že Poštovní spořitelna nabízí nějaký 

studentský účet. Další problém je, že populace vnímá Poštovní spořitelnu jako 

„spořitelnu“ a ne jako „banku“. Společnost by často měla veřejně upozorňovat na to, že 

je bankou. Může se zmínit o této skutečnosti v televizní reklamě, nebo při své 

sponzorské činnosti. 

Přehlednost a jednoduchost 

Poštovní spořitelna začala od 1. dubna nabízet nové účty. Změnila také svoje 

internetové stránky a uspořádání. Heslem celkové proměny je přehlednost a 
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jednoduchost. Ano jsou to dva prvky, kterých si člověk velmi váží. Bohužel musím 

zmínit, že toto motto bohužel nesedí s webovou stránkou Poštovní spořitelny . Co mně 

nemile překvapilo bylo to, že jsem dlouho nemohla najít informace ohledně 

studentského konta. Až později jsem zjistila, že studentský účet se jmenuje úplně stejně 

jak normální účet „Osobní Konto“, které ale nabízí výhodnější ceny pro studenty. 

Doporučuji tedy bance změnit uspořádání webové stránky. Myslím si, že by bylo lepší 

uspořádání, kdyby na stránkách bylo rozdělení na osobní konta a studentská konta. 

Později po rozkliknutí záložky „studentská konta“ by si zákazník vybral právě to konto 

o které má zájem (pro nejmenší- První konto, pro studenty- Osobní konto). 

Na druhou stranu musím konstatovat, že tento finanční ústav má asi 

nejpřehlednější sazebník. Zákazník rychle najde potřebné věci, které ho zajímají. 

Sazebníky a základní informace jsou na internetové stránce banky velmi přehledně a 

jednoduše udělány. Ano, tady můžu říci, že v přehlednosti a jednoduchosti je síla. 
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7. Závěr 

V mé diplomové práci jsem se snažila poznat a ohodnotit spokojenost a potřeby 

potenciálních zákazníků. Při analýze zákazníků byla zvolena metoda dotazníku. 

Výsledky tohoto marketingového výzkumu pomohou společnosti lépe poznat své 

zákazníky a zjistit jejich požadavky. 

Mým cílem v diplomové práci bylo hlavně zjistit spokojenost studentů s účty, 

analyzovat postavení Poštovní spořitelny na trhu a také zmapovat problematiku 

studentských účtu. 

V diplomové práci byly využity sekundární data, která mi pomohla se 

zorientovat na bankovním trhu. Nejdůležitější však pro celou moji práci byl primární 

výzkum (dotazníkové šetření). 

Všechna doporučení jsou setříděná podle jednotlivých problémových prvků. 

Doufám, že tyto výsledky budou nápomocné Poštovní spořitelně. 

Budu velmi ráda, pokud má diplomová práce bude pomůže bance získat nové 

skutečnosti o jejich klientech a také o jejich spokojenosti či nespokojenosti.
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Přílohy 

Příloha č.1: Dotazník 

Vážený respondente, 
obracím se na Vás s žádosti o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník mi 
poslouží k vypracování diplomové práce a  zabývá  se účty ur čenými pro studenty 
nabízenými na českém bankovním trhu. Cílem mé práce je zmapovat situaci studentských 
účtu a analyzovat spokojenost  zákazníků na bankovním trhu. 
Tento dotazník je zcela anonymní. Výsledky výzkumu budou předány Poštovní spořitelně, 
se kterou spolupracuji při tvorbě mé diplomové práce.  
 
Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.  
 
Pokyny: 
Není-li v závorce uvedeno jinak, vyberte pouze 1 odpověď.  
Není–li v závorce uvedeno jinak Vaše odpovědí zakroužkujte. 

 
1. Vlastníte studentský účet v bance? 

a) ano   - přejděte na otázku č.3 
b) ne    - pokračujte v dotazování 

 
2. Z jakého důvodu nemáte založen studentský účet v bance? (označte pouze 1 

odpověď a přejděte na otázku č. 12) 
1. Nechodí mi pravidelné příjmy na účet, takže ho nepotřebuji 
2. Nechci platit za poplatky spojené s účtem v bance 
3. Nemohu si vybrat z nabízených nabídek 
4. Ještě jsem nad tím nepřemýšlel/a 
5. Jiný důvod..................................................................... 

 
 

3. Ve které bance máte Váš hlavní studentský účet? (označte pouze jednu 
odpověď - banku, ve které máte účet, který považujete za hlavní)  

 
1. Poštovní spořitelna 
2. ČSOB, a.s. 
3. Komerční banka 
4. Česká spořitelna 
5. GE Money Bank 
6. Unicredit (spojení HVB a Živnostenské banky) 
7. Volksbank CZ 
8. Jiná ……………. 

 
 

4. Jak jste celkově spokojen/a s bankou (označenou  v otázce č. 3), ve které 
máte hlavní účet? Ohodnoťte,  prosím, svou spokojenost s touto bankou na 
škále  1 – 5, kde 1-velmi spokojen/a a 5 velmi nespokojen/a).  

 
1. 2. 3. 4. 5. 
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5. Jaký je hlavní důvod, proč jste si vybral/a právě tuto banku? (zakroužkujte 
pouze jednu odpověď) 

1. Nízké poplatky za vedení účtu nebo zdarma vedení účtu 
2. Nízké poplatky za transakce 
3. Možnost internetového, telefonního nebo mobilního bankovnictví 
4. Hustá síť bankomatů 
5. Nízký poplatek nebo výběry z bankomatů zdarma 
6. Možnost přečerpání nebo kontokorentu na účtu 
7. Doporučení známých, rodiny nebo přátel 
8. Přesvědčila mě reklama 
9. Image banky 
10. Jiné (doplňte)... 

 
 
6. Jaké další důvody Vás vedly k založení účtu právě v této bance? (možno 

zakroužkovat více odpovědí) 
1. Nízké poplatky za vedení účtu nebo zdarma vedení účtu 
2. Nízké poplatky za transakce 
3. Možnost internetového, telefonního nebo mobilního bankovnictví 
4. Hustá síť bankomatů 
5. Nízký poplatek nebo výběry z bankomatů zdarma 
6. Možnost přečerpání nebo kontokorentu na účtu 
7. Doporučení známých, rodiny nebo přátel 
8. Přesvědčila mě reklama 
9. Image banky 
10. Jiné (doplňte)... 

 
 

7. Má Vaše banka (označena v otázce č. 3), ve které máte hlavní studentský 
účet,  nějaké nevýhody, něco co Vám vadí nebo něco, co byste chtěl/a 
změnit?  
a) Ano – prosím, vyplňte 
……………………………………………………………… 
b) Ne 

 
8. Využíváte více studentský účtů u různých bank? 

a) Ano  - pokračujte 
b) Ne  - přejděte na otázku č. 10 

 
9. Ve kterých dalších bankách máte založené studentské účty? (možno označit 

více odpovědí) 
1. Poštovní spořitelna 
2. ČSOB, a.s. 
3. Komerční banka 
4. Česká spořitelna 
5. GE Money Bank 
6. Unicredit (spojení HVB a Živnostenské banky) 
7. Volksbank CZ 
8. Jiná........... 
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10. Jak důležitá jsou pro Vás níže uvedená kritéria při výběru banky? 
Ohodnoťte, prosím, důležitost jednotlivých kritérií  na škále 1 – 5, kde 1 – 
nejdůležitější a  5 –nejméně důležité. 

 
Kritéria: Ohodnoťte 
Poplatek za vedení účtu  
Poplatky za transakce  
Poplatky za výběry z bankomatu  
Možnost internetového, telefonního nebo mobilního bankovnictví  
Hustota sítě bankomatů  
Image banky  
Doporučení známých, přátel apod.   
Možnost kontokorentu nebo půjčky  
Dodatkové služby (např. věrnostní program apod.)  

 
11. Jaké nové bankovní produkty nebo služby byste uvítal/a u svého účtu? 

Může se jednat i o nebankovní služby.  Uveďte vše, co Vás napadne. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

12. Co by měla banka nabízet a jak by měla vypadat v budoucnu ? 
 
......................................................................................................................................... 
 

13. Co by Vám musela banka nabídnout, aby Vás přesvědčila k založení 
studentského účtu právě u ní? 

 
......................................................................................................................................... 
  

14. Znáte nebo slyšel/a jste již o Poštovní spořitelně? 
a) ano  - pokračujte 
b) ne - přejděte na otázku č. 22 

 
15. Jak byste celkově ohodnotil/a Poštovní spořitelnu? Pokud nemáte vlastní 

zkušenost, prosím, ohodnoťte podle toho, co jste slyšel/a nebo co si myslíte. 
Ohodnoťte Poštovní spořitelnu, prosím, na škále 1 – 7, kde 1 je velmi dobrá a 7 
velmi špatná.  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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16. Jak byste celkově ohodnotil/a jednotlivé kritéria v souvislosti s Poštovní 
spořitelnou? Pokud nemáte vlastní zkušenost, prosím, ohodnoťte podle 
toho, co jste slyšel/a nebo co si myslíte. Ohodnoťte Poštovní spořitelnu, 
prosím, na škále 1 – 5, kde 1 je velmi dobré a 5 velmi špatné. 

 
Kvalita služeb 1. 2. 3. 4. 5. 
Šíře nabídky 1. 2. 3. 4. 5. 
Síť bankomatů 1. 2. 3. 4. 5. 
Šíře obchodních míst 1. 2. 3. 4. 5. 
Spolehlivost  1. 2. 3. 4. 5. 
Tradice 1. 2. 3. 4. 5. 
Důvěra 1. 2. 3. 4. 5. 
Atraktivita 1. 2. 3. 4. 5. 

  
17. Vzpomenete si na nějakou reklamu nebo inzerci na Poštovní spořitelnu 

v posledních letech? 
 

a) ano  - uveďte…………………………………………………………… 
………………………………………..…………………………………… 

b) ne  
 

18. Vzpomenete si na nějakou akci, činnost nebo něco jiného, kde se Poštovní 
spořitelna angažuje nebo angažovala jako sponzor? 

a) ano  -  uveďte, prosím 
.…………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

b) ne  
 

19. Myslíte si, že Poštovní spořitelna je banka pro mladé? 
a) ano 
b) ne – z jakého důvodu 

……………………………………………………………… 
 

20. Co by Vás přesvědčilo k založení studentského účtu u Poštovní spořitelny? 
 ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

21. Přivyděláváte si pravidelně při studiu?    
a) ano – pravidelně 
b) ano - nepravidelně 
c) ne  

 
22. Věková kategorie?    

              
             a) 15-18 let   b) 19-22           c) 23 - 26          
              

23. Pohlaví:       
a) muž         
b) žena 

Děkuji za vyplnění, Barbara Gasior 
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Příloha č.2: Grafické znázornění celkových výsledků 
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Graf- 1. Vlastníte studentský účet 
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Graf- 2. Z jakého důvodu nemáte založen studentský účet? 
 



 

 63 

Preferované banky
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Graf- 3. Preferované banky 
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Graf- 4. Celková spokojenost s hlavním účtem 
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Graf- 5. Hlavní důvody, které vedly k založení účtu 
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Graf- 7. Největší nevýhody bank 
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Banky, kde studenti mají založený druhý studentský účet
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Graf- 9. Kde studenti mají založený druhý účet 
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Graf- 10.1 Důležitost kritéria- poplatek za vedení účtu 
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Graf-10.3 Důležitost kritéria- poplatek ta výběr z bankomatů 
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Graf-10.4 Důležitost kritéria- možnost internetového bankovnictví 
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Graf-10.5  Důležitost kritéria- hustá síť bankomatu 
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Image banky
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Graf-10.6 Důležitost kritéria- image banky 
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Graf- 1011.7 Důležitost kritéria - doporučení známých 
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Graf- 10.9  Důležitost kritéria-Dodatkové služby 
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Banka 21. století
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Graf-11. Banka 21. století 
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Známost Poštovní spo řitelny

76%

24%

 
Graf- 12. Známost Poštovní spořitelny 

 

4%

7%

39%

34%

7% 6%
3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

velmí
dobrá

dobrá spíše
dobrá

ani dobrá
ani

špatná

spíše
špatná

špatná velmí
špatná

Hodnocení Poštovní spo řitelny

Graf- 13. Hodnocení Poštovní spořitelny 
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Hodnocení Poštovní spo řitelny podle zvolených kritérií
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Graf- 14. Hodnocení Poštovní spořitelny podle zvolených kritérií 
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Graf- 16.Sponzorský činnost Poštovní spořitelny 
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Graf- 17. Poštovní spořitelna je banka pro mladé? 
 

Co Vás p řesvědčí k založení ú čtu u Poštovní spo řitelny

31%

7%

12%

5%

45%

asi nic, již mám ú čet

celkov ě  lepší nabídka

doporu čení známých

nižší poplatky

nevím
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Graf- 19. Přivyděláváte si při studiu? 
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Graf- 20. Rozdělení podle věkové kategorií 
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Graf- 21. Rozdělení podle pohlaví 
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