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1. Úvod

V České republice existuje téměř 40 bankovních institucí, které nabízejí osobní 

účty. Všechny z těchto institucí bojují o každého zákazníka. Některé instituce lákají na 

nízké poplatky za vedení účtu, jiné zase nabízejí osobní služby na vysoké úrovni. Záleží 

na klientech, co upřednostňují. 

Jedna z nejstarších  bankovních  institucí  působících  na  českém trhu  je  Česká 

spořitelna,  a.s. (dále jen Česká spořitelna),  která kdysi figurovala jako státní podnik. 

V povědomí  mnoha  Čechů  vše,  co  je  české,  představuje  velkou  důvěru.  Z bank 

působících na českém trhu má stále největší počet klientů. Potýká se však se zásadním 

problémem, její klientela postupně stárne. Česká spořitelna stále hledá nové možnosti, 

jak oslovit mladé potenciální klienty, především studenty, kteří jsou do budoucna velmi 

perspektivní. Aby Česká spořitelna mohla oslovit co nejmladší klienty,  je nutné znát 

jejich postoje k této problematice. Chtějí si mladí lidé bankovní účet vůbec zakládat?

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat postoje studentů středních škol 

k bankovnímu  produktu  respektive  ke  studentskému  účtu.  Kromě  obecných  postojů 

(názorů)  bych  se  chtěla  zaměřit  také  na  jejich  osobní  zkušenost  s produktem  a  to 

konkrétně se studentským účtem České spořitelny. V rámci dílčích cílů chci zkoumat, 

co  studenty  ovlivňuje  při  rozhodování  o založení  studentského  účtu  a  znalosti 

bankovních produktů.  

Pro získání potřebných informací  k vypracování  této diplomové práce použiji 

sekundární  zdroje,  jak  odbornou  literaturu,  tak  aktuální  data  z internetových  zdrojů 

a články  v časopisech.  Primární  údaje  získám  prostřednictvím  marketingového 

výzkumu a to formou dotazování studentů v jednotlivých středních školách ve městě 

Šumperk, kde bude osloveno přibližně 200 respondentů. 

Díky získaným informacím z marketingového výzkumu navrhnu doporučení pro 

Českou  spořitelnu.  Dalším přínosem diplomové  práce  bude  zmapování  konkurence. 

Na základě  sekundárních  zdrojů  informací  chci  vytvořit  stručný  přehled  největších 

konkurentů na trhu bankovních účtů pro studenty, pro mladé potenciální klienty. 
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Téma  práce  ,,Analýza  postojů  studentů  středních  škol  k bankovnímu 

produktu“ mě velice zajímá hlavně z toho důvodu, že jsem si před šesti lety studentský 

účet sama zřizovala. Díky dlouhodobým pozitivním zkušenostem mých rodičů jsem se 

rozhodla  založit  si  vlastní  účet  právě  u  České  spořitelny.  Šest  let  je  ale  ve  vývoji 

bankovních produktů poměrně dlouhá doba a dnes existuje osobních účtů pro studenty 

celá řada, proto mě zajímá, co mladé lidi ovlivňuje při výběru bankovní instituce.
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2. Teoretická východiska spotřebitelského chování 
Chování spotřebitele se liší podle toho, na kterém trhu se pohybuje. Trh, kterým 

se  zabývám v této  diplomové  práci,  je  trh  bankovních  služeb.  Ráda  bych  na  úvod 

teoretické kapitoly vysvětlila specifika těchto služeb.

2.1 Služby a jejich specifika
Služby lze obecně charakterizovat mnoha způsoby. Jedna ze základních definic 

služeb říká,  že:  ,,služba je  jakákoli  činnost  nebo výhoda,  kterou jedna strana může  

nabídnout  druhé  straně,  je  v zásadě  nehmotná  a  jejím  výsledkem není  vlastnictví.“1 

Realizace služby se může, ale nemusí pojit s fyzickým produktem. Služby mají určité 

vlastnosti, které jim dodávají na specifičnosti. Dále také záleží, na jakém trhu se služby 

vyskytují. 

2.1.1 Vlastnosti služeb

Služba se liší od výrobku několika specifickými vlastnostmi. Mezi čtyři základní 

rysy patří nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost a pomíjivost. Následující členění 

vlastností služeb uvádí obecné platnosti a konkrétní příklady z trhu bankovních služeb.

Nehmotnost

Jedna z nejzákladnějších vlastností služeb způsobuje situaci, že zákazník nemá 

možnost službu uchopit, ochutnat, či jinak vyzkoušet. Služby se obtížně hodnotí a také 

se hůře srovnává konkurenční nabídka. Zákazníci služeb pociťují větší riziko nákupu 

než u hmotného výrobku. Kvalitu služby zákazník může často poznat až při uskutečnění 

služby. Firma musí zákazníka přesvědčit, aby využil právě jejich služby.2

Konkrétně k finančním službám se nevážou žádné hmotné prvky a tato vlastnost 

služby  se  projevuje  velmi  výrazně.  Management  tak  vynalézá  nemalé  finanční 

prostředky, aby potenciální klienty přesvědčili, že právě oni nabízejí ty nejvýhodnější 

bankovní  produkty.  Pro  zákazníka  tak  může  být  důležitý  první  dojem,  jak  na  něj 

bankovní instituce působí (prostředí, připravený materiál) a také zaměstnanci v bance, 

kteří se podílejí na tvorbě klientského vztahu. Poradci v bance musí klientům vysvětlit 

důležité  podrobnosti  o  bankovním  produktu,  protože  smluvní  vztahy  mezi  bankou 

a klientem trvají spíše dlouhodobě, nemělo by docházet k asymetrii informací.

1 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb – efektivně a moderně. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s.13. 
2 VAŠTÍKOVÁ, M. JANEČKOVÁ L. Marketing služeb. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001.
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Bankovní  služby  také  vyžadují  určitou  informovanost  a  jakousi  finanční 

gramotnost  potenciálních  klientů.  Klient  při  výběru  služby nemusí  rozpoznat  skryté 

poplatky.  

Neoddělitelnost

Tato  vlastnost  znamená,  že  se  výkon  služby  neoddělitelně  pojí  k jejímu 

poskytovateli  a  přítomný  zákazník  se  stává  spoluproducentem  služby.3 V případě 

bankovních  služeb  je  nutná  přítomnost  klienta  v bance,  kde  s finančním  poradcem 

sepisuje smlouvu (popřípadě u klienta doma).  Po té klient užívá službu nezávisle na 

poskytovateli,  např.  platí  kartou  v obchodě,  zadá  si  příkaz  k platbě  prostřednictvím 

elektronického  bankovnictví  a  na  pobočku  banky  nemusí  vůbec  docházet.  Díky 

neoddělitelnosti  služby  od  poskytovatele  je  velmi  důležitá  osobnost  bankovního 

poradce,  který s klientem jedná. Pro banku je nejvýhodnější,  když mezi  poradcem a 

klientem  vznikne  dlouhodobý  důvěrný  vztah  a  klient  si  sjednává  více  bankovních 

produktů v jedné bance. Banka tak získává věrného klienta. 

Proměnlivost

Proměnlivost  služeb  způsobuje,  že  jedna  služba  může  být  jednotlivými 

poskytovateli vykonávána různě a zákazník tak nemusí obdržet stejnou kvalitu. Služby 

nejsou poskytovány na stejné úrovni. ,,Variabilita výstupů procesů poskytování služeb, 

tj. jejich výsledného efektu, zvyšuje význam vytváření postavení služby ve vztahu ke 

konkurenci a má vliv také na zdůrazňování obchodního jména značky.“4 Zákazník si tak 

hůře  vybírá  mezi  konkurenčními  nabídkami  a  je  nucen  akceptovat  pravidla  pro 

poskytování služby pro zachování její konzistence. Průběh a výstupy služeb se tak tedy 

liší dle jednotlivých poskytovatelů.

V případě založení bankovního účtu si zákazník na základě svého vědomí zvolí 

banku, kterou navštíví se zájmem o účet. Ačkoli samotná služba (vedení účtu) probíhá 

ve všech bankách velmi podobně, může se různit proces uzavírání smlouvy, kde hraje 

roli jak osobnost poradce, tak i celkové prostředí banky a momentální psychický stav 

zákazníka.  Management  bankovních  institucí  by  tak  měl  dbát  na  důsledný  výběr  a 

proškolení  personálu.  Měla  by být  zajištěna  dostatečná  motivace  personálu.  Aby se 

zamezilo  negativním  důsledkům  proměnlivosti  služeb,  dochází  ke  standardizaci 

3 VAŠTÍKOVÁ, M. JANEČKOVÁ L. Marketing služeb. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001.
4 Tamtéž, s. 16.
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určitých procesů a zaměstnanci jedné banky tak řeší určité situace stejným způsobem. 

To pomáhá vytvářet postavení značky.

Pomíjivost

Pomíjivost služeb vede k tomu, že je služba spotřebovávána v určitém čase a na 

určitém místě  a díky nehmotnosti  ji  nelze skladovat,  uchovávat  nebo vracet.  Službu 

zákazník obtížně reklamuje.

Bankovní  produkty klienti  bank většinou využívají  dlouhodobě,  ale  návštěvu 

banky provádějí pouze v případech, kdy potřebují poupravit nastavené parametry služby 

případně rozšířit či zúžit své portfolio. V případě, že mají klienti oprávněné stížnosti je 

jim nabídnuta určitá kompenzace.

2.1.2 Specifika služeb

Jednotlivé vlivy vlastností služeb jsou zastoupeny rozdílnou mírou, vždy záleží 

na konkrétní službě a situaci. Dalším specifikem služeb jsou krátké distribuční kanály. 

Hodnota služeb není vnímána pouze cenou, ale rozhodují zde jiná kritéria, např. celkový 

přínos pro klienta.  Při rozhodování o nákupu služeb hrají významnou roli referenční 

skupiny  a  názoroví  vůdci.  Kromě  toho  je  důležitým  faktorem  hodnocení  firmy 

zákazníkem.

Když  si  manažeři  bankovních  institucí  uvědomí  specifika  vlastností  služeb, 

mohou tak lépe předvídat a reagovat na požadavky zákazníků. Kromě specifik služeb je 

nutné brát v úvahu také trendy spotřebitelského chování. Jakým směrem se bude ubírat 

český spotřebitel na trhu služeb? V případě, že si to management uvědomí, může lépe 

přizpůsobit nabídku svých bankovních produktů a také prezentaci samotné značky na 

trhu.  V následujících  bodech  je  popsán  současný  trend  bankovních  služeb,  který  je 

patrný na českém bankovním trhu.

Současný trend bankovních služeb: 5

 vývoj zcela nových produktů téměř neexistuje, dochází k inovacím stávajících 

produktů, více se přizpůsobují jednotlivým segmentům zákazníků

 balíčkování produktů do kompletů, které vyhovují konkrétním skupinám klientů 

 stejné  produkty  se  klientům  distribuují  různými  kanály,  rutinní  operace 

přecházejí na elektronickou formu

5 CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut, vysoká škola, 2007.
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 lidská obsluha se stává luxusnějším prodejem

 zkracuje se životní cyklus produktu, přitom většina produktů se nachází ve fázi 

své zralosti a vyžaduje obměnu či jinou formu podpory

2.2 Charakteristika zákazníka a jeho chování 
,,Pod pojmem zákazník rozumíme souhrn všech fyzických i právnických osob,  

které mohou ,,konzumovat“ produkty a služby nabízené konkrétní firmou.“6

Spotřebitelé jsou na jedné straně jednotlivci a domácnosti, kteří spotřebovávají 

zboží  pro  vlastní  potřebu  a  na  straně  druhé  organizace  (firmy,  úřady  atd.),  které 

nakupují statky a služby pro svou činnost.7

,,Termín nákupní  chování  je  definováno jako chování,  kterým se spotřebitelé  

projevují  při  hledání,  nakupování,  užívání,  hodnocení  a  nakládání  s výrobky  a 

službami,  od  nichž  očekávají  uspokojení  svých  potřeb.“8 Nákupní  chování  souvisí 

s rozhodováním  jednotlivců  o  rozvržení  vlastních  zdrojů  jako  čas,  peníze,  úsilí,  a 

dosáhnout tak spotřeby statků a služeb.

Chování spotřebitele a důvody jeho chování jsou důležitým zdrojem informací 

pro vytváření marketingových strategií. Kupní chování v sobě zahrnuje složky chování, 

které se týkají zákazníkových projevů na trhu, jejich příčiny a následky.  Na základě 

znalostí proč, co, jak nakupuje a jak zákazník užívá produkty a služby mohou firmy 

lépe orientovat své marketingové přístupy k trhu.

Čtyři základní hlediska, jak lze vysvětlit chování spotřebitele:9

 Spotřební chování na základě ekonomické racionality vysvětluje, že spotřebitel 

při  nákupu  zohledňuje  faktory  jako  svůj  příjem,  cenu,  rozpočtové  omezení, 

užitek atd. Chová se podle principů ekonomické výhodnosti.

 Spotřební  chování  jako  důsledek  psychických  procesů  v sobě  odráží  vnitřní 

vlastnosti osobnosti, také postoje, vnímání vnějších podnětů a motivaci člověka 

k nákupnímu chování.

 Spotřební chování na základě vlivu sociálního prostředí dokazuje, že člověk je 

ovlivněn  módou  a  trendy  ve  společnosti  ale  také  tím,  v jakých  sociálních 

skupinách se vyskytuje.

6 CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut, vysoká škola, 2007. s. 37
7 SCHUFFMANN, L.G., KANUK, L.L. Nákupní chování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004
8 Tamtéž, s. 14
9 Kolektiv. Základy marketingu. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2008..
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 Model ,,podnět – odezva“ popisuje spotřební chování podle toho, jak spotřebitel 

reaguje  na  působící  stimuly.  Velmi  dobře  popisuje  spotřebitelské  chování 

následující obrázek.

Obr. č. 2.1 Schéma spotřebitelského chování

Zdroj: KOUDELKA, J. Spotřební chování. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010, upraveno autorkou

Schéma popisuje rámcový pohled na chování spotřebitele. Kupní rozhodovací 

proces spotřebitele je ovlivněn, jak spotřebními predispozicemi (informace,  které má 

spotřebitel  z dřívějších  nákupních  zkušeností)  tak  marketingovými  podněty  okolí. 

Predispozice spotřebitele jsou tvořeny sociální rolí a statusem, který spotřebitel zaujímá 

ve  společnosti,  ale  také  vlastní  psychikou  osobnosti,  postoji,  motivací,  vnímáním a 

učením.  Výsledkem  rozhodovacího  procesu  je  buď  nákup,  nebo  odmítnutí.  Každá 

reakce vytváří důsledky a ty se projevují jako spotřební predispozice pro další kupní 

rozhodovací proces.10

Chování spotřebitele je samozřejmě determinováno prostředím, ve kterém žije a 

které na něj působí. V následujících podkapitolách budou popsány kulturní, sociální a 

psychologické aspekty chování spotřebitele. 

10 Kolektiv. Základy marketingu. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2008;  KOUDELKA, J. Spotřební chování.  
1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010.
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2.2.1 Kulturní rámec chování spotřebitele

Vliv  kultury  na  chování  lidí  obecně  je  značný.  Každá  kultura  vytváří  určité 

kulturní  vzorce  (obyčeje,  módy,  mravy,  zákony,  tabu),  které  víceméně  determinují 

postoje  a  chování  příslušníků  dané  kultury.  Lidé  mají  jakoby  předprogramované 

chování. Mnohé z kulturních vzorců se týkají sociálních interakcí. Kultura se podílí na 

formování predispozic kupního rozhodování spotřebitele. 

Kultura v širším slova smyslu zahrnuje veškeré prostředí vytvořené člověkem, 

jedná  se  jak  o  materiální  tak  o  duchovní  výtvory  sloužící  k uspokojování  lidských 

potřeb. Vliv na spotřební chování má převážně umělé životní prostředí, kde je kultura 

tvořena hmotnými a nehmotnými prvky.

Nehmotné  prvky  jako  soubory  sociálních  norem,  poznatky,  ideje  a  sociální 

instituce  (např.  rodina)  vytvářejí  predispozice  a  mají  tak  nejširší  působení.  Mohou 

ovlivňovat ve stejném směru velmi široké skupiny spotřebitelů. Podstatné jsou při tom 

určité skutečnosti, jako že kultuře se učíme (není vrozená), kultura přechází z generace 

na generaci, kultura je sdílená, existují různé kultury v místě a čase, kultura je adaptivní 

– kulturní trendy v marketingu (sbližování kultur, návrat k tradicím, počítačová kultura, 

zdravý životní styl).11

Komunikace

Velmi  široký  pojem,  který  v sobě  zahrnuje  propojení  sociálních  a 

psychologických prvků. Člověk si na základě komunikace vytváří mezilidské vztahy. 

Úroveň komunikace záleží samozřejmě na sociálním prostředí ale i na psychickém a 

fyziologickém stavu člověka (moje definice). Komunikace ve smyslu sociální interakce 

znamená  jednostranné  sdělování  nebo  vzájemnou  výměnu  informací.  Specifickou 

formou lidské komunikace je mluvená a psaná řeč čili jazyk. 

Strukturu komunikace tvoří komunikátor,  který sděluje prostřednictvím média 

(např.  mluví  přímo ke druhé osobě)  určitý  obsah komuniké.  Příjemce  (komunikant) 

dekóduje  sdělení.  Oba  při  komunikaci  používají  slova,  využívají  tak  vlastní  slovní 

zásobu. 

11 SCHUFFMANN, L.G.; KANUK, L.L. Nákupní chování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 
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Komunikace je důležitá pro vznik sociálních interakcí, ale také pro přilákání a 

zaujmutí zákazníků. Nový trendem posledních let je vytváření online kultury. Spousta 

sociálních interakcí probíhá právě přes internet. Internet a online komunikaci začínají 

využívat  ke  svému  prospěchu  i  firmy  a  obchodníci.  Existuje  takzvaný  virtuální 

marketing, kde firmy využívají kromě tradičních propagačních cest i Facebook. Tato 

sociální síť může firmám přilákat jak nové fanoušky, tak i nové zákazníky. Profil na 

Facebooku  si  mohou  firmy zakládat  zdarma,  což  ji  ušetří  značné  náklady  za  jinou 

internetovou reklamu. 12

2.2.2 Sociální okolí spotřebitele

Socializace je komplexní proces přeměn, které začínají základním osvojováním 

návyků v rodině, mluvené řeči, přes vpravování se do role svého pohlaví až po přijímání 

hodnot ve společnosti. Toto sociální učení probíhá prakticky již od nejranějšího věku 

dítěte.  Je  ovlivněno  specifickými  druhovými  vlohami  a  dědičností.  Vliv  skupiny na 

jedince závisí na celé řadě činitelů především na vlastnostech skupiny a na osobnosti 

jedince. Skupina může velmi silně ovlivnit mínění jedince

Hlavní druhy sociálních skupin

Primární  skupiny –  rodina,  přátelé  –  jsou  charakterizovány  velmi  úzkými 

vazbami,  častým  stykem,  dlouhodobými  trvalými  vztahy  a  často  i  menším  počtem 

členů.  Sekundární  skupiny –  kolektiv  ve  škole,  v zaměstnání  –  jsou  početnější 

skupiny, nemusí zde vznikat osobnější důvěrné vztahy. Některé sekundární skupiny se 

vyznačují občasným kontaktem. Primární i sekundární skupiny se mohou stát referenční 

skupinou. 

Referenční  skupina skutečná  nebo  imaginární  skupina  či  osoba,  která  je 

vnímána jako síla působící na jedincovy hodnoty, aspirace, chování. Jedinec poměřuje 

své chování právě s touto skupinou. Závisí také na tom, zda jedinec chce nebo nechce 

být součástí skupiny a také na tom jaký má ke skupině vztah. V případě že má jedinec 

ke  skupině  kladný  vztah,  ale  nepřeje  si  být  jejím  členem,  nazývá  se  tato  skupina 

aspirační. Když má jedinec ke skupině negativní vztah, jedná se o skupinu disociační.

12 ZÁLUSKÝ, J. Na Facebooku ulovíte nejen přátele, ale i zákazníky. Hospodářské noviny. 2011
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Dva základní směry působení referenčních skupin:13

SPOTŘEBITEL              REFERENČNÍ SKUPINA             PRODUKT

Při  rozhodování  o  koupi  se  spotřebitel  obrací  na  své  blízké  okolí.  Nechá  si 

poradit nebo se přímo po vzoru člena skupina inspiruje k nákupu výrobku či služby.

SPOTŘEBITEL     PRODUKT     REFERNČNÍ SKUPINA

V tomto  případě  slouží  produkt  jako prostředník  k připojení  se  do referenční 

skupiny. Míra vlivu referenčních skupin závisí na množství informací o produktu, které 

spotřebitel má, na míře soudržnosti skupiny, na jejích normách a také na nápaditosti 

produktu.

V marketingové strategii firem lze využít referenční skupiny ze tří hledisek.

 Jedinec  se  identifikuje  se  skupinou.  Proto  se  firmy  snaží  navodit  příznivé 

postoje,  preference,  kupní úmysly  zapojením například známou celebritou do 

reklamy.   Například  Česká  spořitelna využila  tvář  zpěvačky  Lady  Gaga  na 

propagační letáky ke studentskému účtu.

 Firmy  se  snaží  využít  názorových  vůdců  ve  skupinách.  To  jsou  lidé 

s významným  postavením  ve  skupině.  Dominantní  postavení  získávají  na 

základě svých znalostí, zkušeností a moci.

 Firmy chtějí podnítit kladnou osobní komunikaci a šíření pozitivních referencí o 

svých  produktech  a  službách.  Jedná  se  totiž  o  velmi  účinnou  a  ne  příliš 

nákladnou formu marketingové komunikace. 

Rodina se definuje jako spojení dvou a více lidí pokrevně, sňatkem nebo adopcí. 

Rodina zasahuje velmi podstatně do procesu socializace. Rodiče přenášejí na své děti 

vzorce  chování,  hodnoty,  postoje,  spotřební  návyky  ale  také  schopnost  odlišovat 

reklamu a fakta. Děti nejsou pouze pasivními příjemci, ale mohou přeměňovat rodinné 

hodnoty o lepší životní prostředí nebo mohou upozorňovat na nové výrobky a služby. 

13 KOUDELKA, J. Spotřební chování. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 158 s.
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V dnešní době jsou děti mnohem více spotřebně informovanější, dříve dospívají a chtějí 

být samostatnější. Dříve si uvědomují vztah cena – kvalita.14

V rodině  často  bývá  rozložen  rozhodovací  nákupní  proces  a  to  jednak  mezi 

muže  a  ženu.  Muž  snáze  rozhoduje  například  o  výběru  vozu,  pojištění  atd.,  žena 

dominuje při výběru zboží jako prádlo, nádobí a tak podobně. Žena s mužem mohou 

rozhodovat také společně (o nábytku,  škole pro děti),  nebo zcela  autonomně.  Kupní 

rozhodovací  proces  může být  také  rozložen podle kupních rolí  a  to  tak,  že produkt 

někdo  v rodině  užívá,  někdo  o  nákupu  rozhoduje  a  někdo  jiný  nákup  ovlivňuje.15 

Například nezletilý student by chtěl užívat studentský účet v bance, ale kromě toho že, 

je potřeba, aby byl u podpisu smlouvy zákonný zástupce, rodiče budou pravděpodobně 

tuto službu také financovat, proto mohou ovlivnit i výběr bankovní instituce. 

2.2.3 Psychologické a osobní aspekty chování spotřebitele

Vnímání

Vnímání je proces výběru, organizace a interpretace signálů. S vnímáním velmi 

úzce  souvisí  pozornost,  kterou zaměřujeme na určitý  stimul.  Pomocí  smyslů  člověk 

věnuje svoji pozornost na stimuly, po té si interpretuje informace (dá stimulům význam) 

a následně dochází k odezvě. Aby mohl být daný stimul, smyslem zaznamenám, musí 

dosáhnout určité prahové hodnoty. Absolutní práh určuje nejnižší úroveň, kterou mohou 

smysly zachytit.  Podprahové stimuly působí na podvědomí člověka. Vnímání jedince 

není objektivní a každému stimulu nelze věnovat stejnou pozornost v jednom okamžiku. 

Lidé  také  mají  často  tendenci  vnímané  jevy zkreslit  podle  svých postojů  a  hodnot. 

Teprve vybrané informace si člověk ukládá a posiluje si tak vlastní domněnky, postoje, 

hodnoty. Na vnímání tak navazuje proces učení. 16

Učení a zapamatování

Celoživotní  proces  získávání  zkušeností  a  nových  možností  chování.  Učení 

může probíhat vytvářením podmíněných reflexů nebo sociálním učením. Sociální učení 

probíhá již od dětství. Dochází k pozorování ostatních členů skupin a uchovávání takto 

získaných zdrojů pro pozdější  chování.  Podmíněné  učení  funguje několika  způsoby. 
14 BÁRTA, V.; BÁRTOVÁ, H. Homo spotřebitel. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009
15 BÁRTOVÁ, H.; BÁRTA, V.; KOUDELKA, J. Spotřebitel: chování spotřebitele a jeho trhu. 1. vyd. 
Praha: Oeconomica, 2007.
16 NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. 2. rozšířené vyd. Praha: Academia, 2009
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U klasického podmiňování  se jedná o nevědomou reakci na určitý podnět.  Takzvané 

operantní  podmiňování  jednání  podmiňuje  očekávaný  výsledek  chování.  V praxi  se 

využívá kontinuální posílení, kde následuje pokaždé odměna, například za každý nákup 

získá  spotřebitel  dárek.  Občasné  podněcování  nepřináší  vždy  odměnu,  jedná  se 

například o sezónní slevy. Třetí způsob učení zahrnuje myšlení a další vědomé procesy. 

Toto kognitivní učení je založeno na schopnosti úsudku (např. spotřebitel zvažuje riziko 

nákupu).17

Učení velmi úzce souvisí s pamětí, což je jistá schopnost dané informace uložit a 

později si je zase vybavit. Existují tři typy paměti, které rozhodují o trvalejším uložení 

informací. V první řadě vnímané smysly a získané vjemy putují do senzorické paměti, 

která má vysokou kapacitu, ale velmi krátké trvání. Pokud se informacím věnuje určitá 

pozornost, vstupují do krátkodobé paměti (trvá asi 20 sekund). Do dlouhodobé paměti 

putuje informace až po vyzkoušení a hlubším zpracování. V případě potřeby se znovu 

vyvolává. 

Postoje

Postoje  jsou  ustálené  tendence  odpovědí  na  určité  podněty  (osoby),  které  si 

spotřebitel  řadí  do  různých  skupin.  Člověk  jedná  podle  vžitého  schématu.  Mnoho 

postojů se projevuje na kupním rozhodování přímo nebo zprostředkovaně. Postoje se 

formují  na  základě  informačních  zdrojů,  členství  v sociálních  skupinách,  širším 

sociálním prostředím, zkušeností a snahou uspokojit potřebu.18

Postoje  velmi  úzce  souvisí  s hodnocením  a  hodnotovým  systémem  člověka. 

Zaujmout vůči něčemu postoj znamená mít vytvořené hodnotící stanovisko k danému 

objektu. Hodnocení je subjektivní a často se opírá o emoce. Slovy vyjádřené hodnocení 

se označuje jako mínění.  Postoje často determinují  způsob jednání.  Postoje vytvářejí 

systém propojených vztahů jako pojmy, kde se uplatňují psychologické relace. Existuje 

zde také vztah mezi postoji a chováním, kde postoje ovlivňují lidské chování a současně 

chování může měnit postoje člověka.19

17 BÁRTA, V.; BÁRTOVÁ, H. Homo spotřebitel. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009
18 Kolektiv. Základy marketingu. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2008
19 Nakonečný M. Sociální psychologie 
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Postoje mají tři složky: 

 kognitivní – zahrnuje myšlení, představy, hodnocení a v zásadě dělí objekty na 

žádoucí a nežádoucí

 citová (emotivní) – je charakterizována příjemnými či nepříjemnými emocemi, 

určuje sílu postoje, propůjčuje mu subjektivní význam

 jednací  (konativní)  -  představuje  snahu  či  pohotovost  chovat  se  určitým 

způsobem k objektu postoje

Velmi  důležitou  roli  hraje  emotivní  složka  postoje,  neboť  udává  intenzitu 

postoje.  Extrémní  postoje  (zcela  negativní,  zcela  pozitivní)  většinou  nepodléhají 

změnám,  ale  výskyt  takových  extrémních  postojů  bývá  v populaci  poměrně  nízký. 

Postoje mohou také ovlivnit  proces zpracování informací.  Když má člověk k objektu 

pozitivní vztah, je schopen lépe vnímat a aktivně vyhledávat informace o něm a také si 

je snáze pamatuje.

Při tvorbě marketingové strategie se klade důraz na postoje spotřebitelů, protože 

od  postoje  je  velmi  blízko  k nákupu.  Kladné  postoje  ale  nemusí  vždy  znamenat 

odpovídající nákup. Firmy se snaží měnit chování spotřebitelů příznivým směrem. Tyto 

změny  jsou  dvojí.  Kongruentní  změna  zesílí  spotřebitelův  kladný  postoj  na  velmi 

kladný postoj.  Inkongruentní  změny,  které  mění  záporný postoj  na kladný,  jsou pro 

firmy mnohem nákladnější.  Je potřeba investovat  na marketingové aktivity mnohem 

více  finančních  i  jiných  prostředků.  Možnost  změnit  postoj  pak  závisí  hlavně  na 

osobnosti člověka, centrálnosti postoje a na informovanosti o nabídce.

Potřeby a motivace 

,,Motivace  je  intrapsychické  dění,  které  reguluje  vztahy  individua  k jeho 

(životnímu) prostředí. Výchozí stav lze chápat jako potřebu, pokud je charakterizován  

nějakým deficitem.“ 20 Dá se říci, že motivace vysvětluje důvody chování, proč se různí 

lidé orientují na různé cíle. Motivace souvisí s pojmem hodnoty, který vyjadřuje něco 

subjektivně žádoucího ve dvojí rovině a to ve smyslu fungování člověka jako biologické 

entity  a  v rovině  fungování  člověka  jako entity  sociální.  Biologická  stránka  souvisí 

s fyziologickými  potřebami  člověka  a  sociální  stránka  souvisí  s psychickými 

vlastnostmi  osobnosti.  Jedna  z motivačních  teorií,  která  má  v novodobé  psychologii 

20 Bárta, Bártová, Koudelka: Chování spotřebitele a výzkum trhu
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většinu zastánců, vychází z principu, že člověk je otevřený systém, jehož existence je 

závislá na prostředí.

Vlastní  příčiny  určitého  spotřebního  jednání  se  vážou  na  motivaci  jedince  a 

základní  složkou  motivace  jsou  pak  jeho  konkrétní  potřeby.  Potřeba  bývá  většinou 

chápána  rozpor  mezi  současným  a  požadovaným  stavem.  Stává  se  pohnutkou 

k určitému jednání.

Obr. č. 2.2: Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut, 2007, s. 40 

Jednou z nejznámějších teorií je Maslowova hierarchie potřeb. Kde člení potřeby 

do pěti základních skupin na potřeby fyziologické, potřeby bezpečí, sociální potřeby, 

potřeby  uznání  a  potřeby  seberealizace.  Méně  známé  je  Maslowovo  rozšíření  pěti 

základních potřeb o šestou skupinu, kterou jsou potřeby poznávání a rozumění a další 

skupinu  potřeb  estetických  prožitků.  Tyto  skupiny  potřeb  Maslow  rozdělil  na 

nedostatkové  (od  fyziologických  po potřeby uznání)  a  růstové  (od  seberealizace  po 

estetické). Člověk ale nemusí uvedenou hierarchii dodržet. Je schopen potlačit potřeby 

nižší úrovně, aby uspokojil potřeby úrovně vyšší.21 

21 Kolektiv. Základy marketingu. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2008, CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. 

vyd. Praha: Bankovní institut, 2007
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Potřeba se při  překročení  určité  hranice stává motivem.  Motiv se chápe jako 

řídící  hybná síla určená k odstranění  napětí  v organismu,  která  vede chování jedince 

určitým  směrem.  Protože  přítomný  stav  je  souzvukem  řady  uspokojených, 

uspokojovaných a neuspokojených potřeb, pak nejen, že současně může působit několik 

motivů,  ale může mezi nimi docházet ke konfliktům (nejsou-li uspokojivě vyřešeny, 

objevuje se frustrace).

Z  hlediska  marketingu  jsou  potřeby  základní  kategorií.  Směrem  k jejich 

uspokojení  se  orientuje  marketingový  přístup  k trhu.  Tuto  vazbu  postihuje  nebo by 

postihovat mělo již samo poslání firmy. 

Osobnost a životní styl

Osobnost charakterizují relativně stálé reakce jedince na okolí.  Každý jedinec 

má  svou  jedinečnou  osobnost.  Osobnost  tvoří  rysy,  vlastnosti,  zvláštnosti  člověka, 

schopnosti,  potřeby,  zájmy,  temperament  i  charakter.  Je  podmíněna  na  jedné  straně 

vnímáním sebe sama (svých dispozic) a jednotou charakteru, intelektu a temperamentu 

na  straně  druhé.  Existuje  mnoho  přístupů,  jak  postihnout  rysy  osobnosti  (např. 

z hlediska  extroverze).  Charakteristické  rysy  pomáhají  třídit  jednotlivce  do  různých 

segmentů.22

 Z hlediska kupního rozhodování se někteří spotřebitelé rozhodují impulzivně, 

jiní  racionálně,  další  emocionálně a to se odvíjí  právě od rysů osobnosti. Vzhledem 

k určitým rysům osobnosti  spotřebitelé přistupují k přijímání nových produktů různě. 

Někteří  se chovají  jako inovátoři  (2,5 %) a chtějí  nový produkt  hned zakoupit.  Jiní 

spotřebitelé  jsou  rychlí  následovatelé  (12,5  %).  Další  skupinou  jsou  lidé,  kteří  se 

rozhodují  delší  dobu (34 %), ale ne však déle než průměrný spotřebitel.  Následující 

skupina spotřebitelů (34 %) váhá a rozhoduje se delší dobu než průměrný spotřebitel. 

Konzervativní spotřebitelé (16 %) přijímají nový produkt jako poslední. V souvislosti se 

spotřebním chováním životní styl  chápeme jako průnik aktivit,  zájmů a názorů (tzv. 

AIO pojetí). Ve spojení s geo-demografickými daty se tak objevuje možnost postihnout 

skupiny,  segmenty  spotřebitelů  s podobným  způsobem  života,  což  má  značný 

marketingový význam,  protože  spotřebitelé  nakupují  produkty,  které  vyjadřují  jejich 

životní styl.23 

22 VYSEKALOVÁ, J. Psychologie spotřebitele: jak zákazníci nakupují. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2004
23 Kolektiv. Základy marketingu. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2008.
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2.3 Rozhodovací proces zákazníka

2.3.1 Typy a fáze kupního rozhodovacího procesu

Typy kupních rozhodovacích procesů:

 Rutinní kupní rozhodování se projevuje při nákupu běžných každodenních 

nákupech, často se jedná o spotřební zboží, které zákazník dobře zná. Tyto 

zvykové nákupy nepodléhají přílišnému riziku. 

 Omezené řešení problému nastává, chce-li spotřebitel zakoupit produkt, který 

nenakupuje příliš často. Zná danou výrobkovou řadu a rozhoduje se mezi 

nevyzkoušenými produkty.

 Rozšířené rozhodování spotřebitel uplatňuje v případě, když nakupuje zboží 

s nízkou frekvencí nákupu, vysokou cenou a s velkým vnímaným rizikem. Firma 

by měla v takovém případě poskytovat co nejkompletnější informace, aby se 

zákazník mohl dobře a snáze rozhodnout.

Fáze kupního a rozhodovacího procesu:24

 První fází tohoto procesu je rozpoznání problému. Jedinec si uvědomuje rozdíl 

mezi  současným a požadovaným stavem. Vzniká u něj  potřeba daný produkt 

zakoupit (nepříznivý současný stav, novinka).

 Následnou fází je hledání informací. V prvé řadě probíhá vnitřní hledání, kdy si 

spotřebitel snaží vybavit důležité informace z paměti a z předchozích zkušeností. 

V případě, že jsou tyto informace nedostatečné, nastává vnější hledání. Jedinec 

soustřeďuje  svoji  pozornost  na  informace  z vnějšího  okolí  a  to  v sociálních 

skupinách, ze zdrojů komerčního charakteru, nebo vyzkoušením.

 Ve třetí fázi spotřebitel získané informace vstřebává, řadí si je podle kritérií a 

důležitosti a vyhodnocuje tak jednotlivé alternativy nákupu. Počet alternativ se 

postupně zužuje. Kromě hodnocení alternativ výrobku, spotřebitel hodnotí také 

alternativu obchodu (místa, kde nakoupí). 

24 SVĚTLÍK, J. Marketing – cesta k trhu. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005.

16



 Po zhodnocení alternativ dochází ke kupnímu záměru. Spotřebitel se rozhodne 

ke  koupi  nebo  odmítnutí  produktu.  Do  této  fáze  rozhodnuté  ještě  mohou 

zasáhnout  sociální  skupiny,  situační  vlivy  a  vnímané  riziko.  Všechny  tyto 

faktory mohou proces nákupu ovlivnit.

 Ponákupní  chování  začíná  vlastním  užitím  výrobku.  Nastává  porovnávání 

očekávaného  a  skutečného  efektu.  Velmi  spokojený  zákazník  se  dělí  o  své 

příjemné zkušenosti,  ale  je  nutné  poskytnout  mu něco mimořádného,  nestačí 

běžné uspokojení. Nespokojenost nastává,  kdy očekávaný efekt byl  vyšší  než 

skutečný  stav.  Nespokojený  zákazník  nekoupí  další  produkty  firmy  a  o  své 

špatné zážitky bude sdělovat svým přátelům. Toto negativní šíření má mnohem 

větší dosah a intenzivnější působení na přátele spotřebitele, než v případě kladné 

reakce.

2.3.2 Situační vlivy a faktory rizika

Rozhodovací  proces  ovlivňují  různé  faktory  (situační  vlivy).  Jedním z těchto 

faktorů je důvod koupě, tedy zda kupuje spotřebitel  produkt pro sebe nebo pro jiné. 

Velký  vliv  má  také  sociální  okolí,  zásahy  rodiny  a  přátel.  Působení  materiálního 

prostředí  (budova,  interiér,  atmosféra)  působí  na  smysly  zákazníků  a  v  případě 

správného užití stimulují zákazníky k nákupu. Na rozhodovací proces má také vliv čas, 

kdy spotřebitel nakupuje (denní doba, roční období). Posledním faktorem působícím na 

spotřebitele jsou předchozí stavy a události.25

Faktory rizika se objevují již ve třetí fázi kupního rozhodovacího procesu, při 

vlastním  kupním rozhodnuti  se  však  jejich  účinek  násobí.  Vnímané  riziko  zahrnuje 

zejména sociální riziko (co tomu řeknou ostatní) a ekonomická rizika (skutečné užitky, 

jejich  relace  k ceně).  Vnímané  riziko  roste  s významností  rozhodnutí  (investovaná 

částka),  s nákupní  nejistotou  a  klesá  s informovaností  a  sebedůvěrou  spotřebitele. 

Prostřednictvím  vhodných  informací  a  záruk  může  firma  vnímané  riziko,  které  by 

případně ohrozilo kladné kupní rozhodnutí, snížit.  

25 Kolektiv. Základy marketingu. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2008.
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3. Charakteristika trhu bankovních produktů

3.1 Makroprostředí
Pro charakteristiku bankovního trhu považuji za zásadní údaje makroprostředí 

především  ekonomický  vývoj  v České  republice,  stručněji  popisuji  i  další  prvky 

vnějšího prostředí. 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické  prostředí  zahrnuje  faktory,  které  ovlivňují  obyvatelstvo  a  jejich 

možnosti nakupovat služby, a také faktory týkající se podniků a jejich schopností služby 

nabízet. Hodnocený údaj, hrubý domácí produkt, určuje výkonnost ekonomiky celého 

státu. Za rok 2010 došlo k nárůstu HDP oproti předchozímu roku, ale ukazatel nedosáhl 

úroveň z roku 2008.26  

Celková  nezaměstnanost  ke  konci  listopadu  2009  je  téměř  totožná  s mírou 

nezaměstnanosti ke konci listopadu 2010, která činí 8,6 %. Počet volných pracovních 

míst  meziměsíčně  klesl  a  na jedno volné pracovní  místo  připadlo  koncem listopadu 

2010 asi 15,7 nezaměstnaných osob v porovnání s 15,5 uchazeči v listopadu 2009.27

Celková hladina spotřebitelských cen ke konci roku 2010 vzrůstala a tento trend 

se udržoval i začátkem roku 2011. Tím se zvyšují náklady domácností na spotřebu, což 

znamená, že budou méně spořit a investovat. Průměrná hrubá měsíční mzda se ve třetím 

čtvrtletí 2010 sice zvýšila (o 2 % oproti předchozímu čtvrtletí), ale díky vysoké cenové 

hladině spotřebitelských cen to nemá pro domácnosti značný pozitivní efekt. Vzroste 

tak poptávka po spotřebitelských úvěrech a nebankovních půjčkách a zvyšuje se riziko 

zadlužování domácností.28 

Jelikož to  jsou právě rodiče  (lidé v produktivním věku),  kdo přispívají  svým 

dětem  (studentům)  na  bankovní  produkty,  je  důležité,  aby  se  ekonomická  situace 

domácností  zlepšovala,  aby mohli  domácnosti  poptávat  více investičních a  spořících 

produktů. 

 

26 Český statistický úřad [online]. Dostupný z WWW: http://www.czso.cz
27 Ministerstvo práce a sociálních věci [online]. Dostupný z WWW:http://mpsv.cz
28 Český statistický úřad [online]. Dostupný z WWW: http://www.czso.cz
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Demografické prostředí 

Celkový  počet  obyvatel  v České  republice  dosahoval  10 526  685  obyvatel 

(k 30. 9. 2010). Počet žáků středních škol dosahoval ke konci roku 2009 byl 559 695. 

V dalších letech se očekává snížení počtu žáků středních škol. Počet narozených dětí 

oproti předchozímu roku poklesl. Je to dáno především tím, že ženy ze silné generace 

sedmdesátých  let,  již  mají  druhé  případně  třetí  dítě  a  nastupuje  generace  rodiček 

početně slabší z osmdesátých let. V příštích několika letech se dá předpokládat klesající 

porodnost. To bude mít za následek měnící se počet žáků základních i středních škol, 

respektive počet potenciálních klientů a uživatelů studentského účtu.29

Legislativní prostředí 

Sektor bankovnictví podléhá platné legislativě České republiky, zejména Zákonu 

č.  21/1992  Sb.,  o  bankách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  Zákon  č.  87/1995  Sb., 

o spořitelnách a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 96/1993 

Sb.,  o  stavebním  spoření  a  státní  podpoře  stavebního  spoření,  ve  znění  pozdějších 

předpisů.  Dále  chod  bank  upravuje  Zákon  č.  96/1993  Sb.,  o  České  národní  bance, 

ve znění  pozdějších  předpisů  a  Vyhláška  č.123/2007  Sb.,  o  pravidlech  obezřetného 

podnikání  bank,  spořitelních  a  úvěrních  družstvech a  obchodníků s cennými  papíry, 

ve znění pozdějších předpisů.  30 Banky i jejich klienti  se musí chovat v rámci těchto 

zákonů.

Přírodní prostředí

Uchovávat udržitelný rozvoj životního prostředí je jeden ze základních principů 

EU a mnoho českých firem a institucí musí jednat v rámci nařízení EU. Kvalitní životní 

prostředí je základem zdraví obyvatel státu. Banky jsou jedny z institucí, které se svými 

investicemi  mohou  podílet  na  financování  projektů  pro  ochranu životního prostředí. 

Například  Česká  spořitelna  přijala  strategii  společenské  odpovědnosti,  kde 

v environmentální  oblasti  klade  důraz  na  hospodárné  nakládání  s energií,  recyklaci, 

ekologické produkty a služby a na ochranu a péči o životní prostředí. Tahle skutečnost 

by mohla upoutat mladou generaci, protože podle výzkumů společnosti Ipsos si čeští 

spotřebitelé váží společenské odpovědnosti firem.31 

29 Český statistický úřad [online]. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz>
30 Ministerstvo financí České republiky [online]. Dostupný z WWW: http://www.mfcr.cz
31 Tisková zpráva: Populace i odborná veřejnost si váží společenské odpovědnosti firem [online]. Datum 
poslední  úpravy  2010-12-7  [cit.  2010-12-20].  Dostupný  z  WWW:  http://www.ipsos.cz/tiskove-
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Inovační prostředí

Inovace v oblasti bankovních produktů jsou velice náročné. Všechny instituce na 

českém trhu používají  podobné platformy a jejich produkty se příliš  neliší.  Přijde-li 

jedna  banka  s novým  produktem,  ostatní  banky  přijdou  po  krátké  době  s něčím 

podobným. Bankovní produkty jsou snadno napodobitelné. 

V bankovním  sektoru  získává  pojem  inovace  nový  rozměr  především  po 

zavedení internetu do domácností a firem. Se vznikem elektronického bankovnictví jsou 

důležité inovace především v informačních technologiích a internetovém zabezpečení. 

Vzhledem k tomu,  že  internetové  bankovnictví  užívá  čím dál  více  klientů,  je  velmi 

důležité jeho zabezpečení. Vytváří se tak různě komplikované algoritmy, které zaručují 

bezpečnost  transakcí  přes  internetové  bankovnictví.  Některé  banky  přešly  zcela  na 

internetovou komunikaci se zákazníkem (např. mBanka) a snížily tak náklady sobě i 

klientům.

 

Sociálně-kulturní prostředí

Dne 13. 12. 2010 vydalo Ministerstvo financí České republiky zprávu o finanční 

gramotnosti obyvatel České republiky, z které vyplývá, že finanční vzdělanost dospělé 

populace v České republice je na velice špatné úrovni.32 Lidé často podepíší smlouvy, 

které nečtou, nebo jim nerozumí a tak mohou sebe a celou rodinu, dostat do finančních 

potíží. Příčin takového výsledku může být několik a jisté je, že vycházejí i ze sociálního 

prostředí.  Lidé  by se měli  již  v rodině  naučit  nést  zodpovědnost  za svá  rozhodnutí. 

Sociální okolí je velice důležité i z hlediska spotřebitelských návyků. 

3.2 Bankovní trh v České republice

3.2.1 Charakteristika bankovního sektoru

Počátky  vývoje  bankovnictví  sahají  do  doby  vzniku  peněz,  které  přinesly 

možnost oddělit  úspory a investice. Banky fungovaly jako prostředníci  mezi majiteli 

volného kapitálu (věřiteli)  a zájemce o cizí  zdroje (dlužníky).  Díky procesu přenosu 

kapitálu mají banky hlavní funkci jako finanční zprostředkovatelé. V České republice se 

uplatňuje  dvoustupňový  bankovní  systém,  kde  na  jedné  straně  stojí  centrální  banka 
zpravy/populace-i-odborna-verejnost-v-cr-si-velmi-vazi-spolecenske-odpovednosti-firem
32 CHUCHVALCOVÁ, J. Finanční vzdělanost v ČR je překvapivě nízká. Bankovnictví [online]. 2011, 
č.1. [cit. 2011-2-20]. Dostupný z WWW: <http://bankovnictví.ihned.cz>
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s funkcí  emise  peněz  a  na  druhé  straně  univerzální  banky.  Tyto  banky  poskytují 

klientům veškeré bankovní produkty. Klientovi tak stačí spojení pouze s jednou bankou, 

což  mu  šetří  čas  i  peníze.  Univerzální  banky  sehrávají  také  stabilizační  úlohu 

v nebankovním sektoru, diverzifikací jejich činností snáze překonávají období recese a 

neakcelerují ekonomické potíže. To se projevilo po ekonomické krizi v letech 2008 a 

2009.33

Současná struktura bankovního systému v České republice se začala vytvářet v 

roce 1990. Pro začátek  tohoto období  byl  typický velký nárůst  počtu bank,  v druhé 

polovině 90. let se jejich počet zredukoval. Vývoj počtu bankovních institucí můžete 

vidět na následujícím grafu. 34

Obr č. 3.1 Vývoj počtu bank v České republice v letech 1990 - 2004

Zdroj: DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klient. 3. přepracované a rozšířené vyd. Praha: 

Linde, 2005. s. 121

Ukazatele bankovního sektoru

Charakteristickým rysem pro český bankovní sektor je, že v něm působí banky 

se  zahraničními  vlastníky  nebo  pobočky  zahraničních  bank.  Na  konci  roku  2010 

evidovala  Česká  národní  banka  41  bank  a  poboček  zahraničních  bank  z toho  bylo 

5 stavebních spořitelen, 17 bank a 19 poboček zahraničních bank. 

Pro komerční banky je velmi důležitým údajem základní úroková sazba České 

národní  banky,  která  byla  v květnu  2010  snížena  na  0,75  %.  Podle  zprávy,  kterou 

vydala Česká národní banka, zůstává i diskontní sazba na velmi nízké úrovni 0,25 %.

33 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klient. 3. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Linde, 2005.
34 Tamtéž
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Na  bankovním  trhu  došlo v srpnu  2010  k  meziročnímu  zvýšení  bankovních 

úvěrů  o 2 % a  k  nárůstu  bankovních  vkladů  o  3  %.  Čistý  zisk  celého  bankovního 

sektoru v prvním pololetí  2010 vzrostl  meziročně o 18 %. V bankovnictví  v prvních 

třech čtvrtletích roku 2010 vedly především půjčky na bydlení. Stavy firemních úvěrů 

se meziročně snižovaly. Prudký pokles termínovaných vkladů domácností i firem byl 

způsoben především přesunem jejich části na vklady netermínované.

Tab. č. 3.1 Ukazatele vývoje bankovního sektoru

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Počet bank a poboček 

zahraničních bank

35 36 37 37 37 39

Aktiva celkem (mld. Kč) 2 635,6 2 954,4 3 151,8 3 750,6 4 046,0 4 092,9
Závazky vůči klientům 

(mld. Kč)

1 731,8 1 919,6 2 102,2 2 430,5 2 596,6 2 726,7

Čistý zisk (mld. Kč) 32,9 39,1 38,0 47,0 45,7 60,2
Správní náklady (mld. Kč) 48,8 51,8 55,7 59,7 61,7 60,3
Kapitálová přiměřenost 

(%)

12,5 11,9 11,5 11,6 12,3 14,1

Počet bankovních míst 1 785 1 825 1 877 1 865 1 993 1 991
Počet bankomatů 2 750 3 005 3 281 3 357 3 406 3 573
Zdroj: Výroční zpráva ČNB 2009 [online].  Datum poslední úpravy 2010-5-31 [cit. 2010-12-20]. 

Dostupný z WWW:http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/index.html, 
upraveno autorkou

Bankovní sektor má několik základních charakteristik, které sledují odborníci a 

Česká  národní  banka,  aby mohla  bankovní  sektor  regulovat.  Čistý  zisk  bankovního 

sektoru za rok 2010 byl 55,7 miliard korun, což je o 4 miliardy méně než v předchozím 

roce,  je  to  dáno  hlavně  zhoršenou  kvalitou  uvěrového  portfolia.  Další  sledovaný 

ukazatel je kapitálová přiměřenost, která vyjadřuje poměr kapitálu k rizikově váženým 

aktivům. Kapitálová přiměřenost se z hodnoty 14,11 % v roce 2009 zvýšila na 15,51 % 

a zůstává tak na bezpečné úrovni. Na konci roku 2010 evidovala Česká národní banka 

41 bank a poboček zahraničních  bank z toho 5 stavebních spořitelen,  17 bank a 19 

poboček zahraničních  bank.  Od roku 2004 je  patrný  nárůst  počtu  bank z 35  na  42 

(rok2011) a trh se tak stává více nasycen.35 Neexistuje zde velká diferenciace produktu, 

tudíž  nově příchozí  bankovní  instituce  musí  vložit  více  zdrojů do reklamy a  jiných 

aktivit, aby získaly dostatečné množství klientů a dosáhly tak určitý tržní podíl.

35 Tisková zpráva ČNB: Bankovní sektor loni vykázal zisk 55,7 miliardy [online]. Datum poslední úpravy 
2011-3-31[cit. 2011-4-20].  Dostupné z www: http://www.cnb.cz/cs/verejnost
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3.2.3 Zákazníci na bankovním trhu

Zákazníky lze obecně rozdělit do několika skupin a to podle velikosti a jejich 

potřeb.  Obecně lze zákazníky rozdělit  stejně jako ekonomické subjekty na trhu a to 

domácnosti,  firmy a stát.  Vezmeme-li v úvahu jistá specifika potřeb těchto subjektů, 

můžeme zákazníky členit takto: 

Fyzické osoby – se stávají klienty bank, které jim obstarávají běžné bankovní 

účty. Tito drobní klienti se na banky obrací také v případě, když potřebují získat větší 

obnos peněz například na bydlení, jsou jim k dispozici hypoteční úvěry, spotřebitelské 

úvěry. Nebo mohou peněžní prostředky střádat na spořících nebo termínovaných účtech 

a další. V bankách mohou klienti uzavřít také životní a penzijní pojištění, která budou 

hrát důležitý zdroj finančních prostředků do budoucna.

Malé a střední podniky – získávají prostřednictvím bank potřebné financování 

svého  podnikání.  Některé  banky  nabízí  firmám  specifické  služby  jako  například 

elektronické  firemní  bankovnictví,  elektronická  faktura,  zajištění  úrokových 

a kurzových rizik a další. 

Velké podniky – mohou navíc od menších firem využívat služeb pro emitenty 

cenných papírů (v případě,  že mají  zájem emitovat),  nebo si  mohou nechat  sestavit 

zaměstnanecké programy (nabídka životního a penzijního pojištění zaměstnancům).

Města  a  obce –  využívají  podobných  bankovních  služeb  jako  podniky, 

od běžných platebních operací až po emisi cenných papírů. 
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Odlišnou  diferenciaci  zákazníka  nabízí  následující  tabulka,  která  ukazuje 

chování  spotřebitelů  na  bankovním  trhu  a  využívané  bankovní  produkty  v různých 

etapách života.

Tab. 3.2 Etapy životního cyklu zákazníka
Věková skupina Chování Využívané bankovní produkty
0 – 14 let - vliv rodičů

- vliv školy
- depozitní produkty, zpravidla 
dlouhodobějšího charakteru
- pojištění, zpravidla úrazové, 
životní, příp. jejich kombinace

14 – 18 let - snižující se vliv rodičů
- snižující se vliv školy
- nové sociálně ekonomické 
potřeby

- depozitní produkty (pokles)
- pojistné produkty
- platební karty (růst)

18 – 25 let - proces osamostatnění - úvěrové produkty
- platební karty
- zakládání běžných účtů
- stavební spoření

25 – 45 let - nejvyšší úroveň příjmů i 
výdajů

- úvěrové produkty
- hypotéky
- platební styk
- platební karty
- investiční bankovnictví
- stavební spoření
- životní pojištění
- pojištění majetku
- asset management

45 – 60 let - vysoká úroveň příjmů i 
výdajů
- dlouhodobé spoření na 
důchod

- úvěrové produkty
- platební styk
- platební karty
- penzijní pojištění
- stavební spoření
- pojištění majetku
- životní pojištění
- hypotéky
- investiční bankovnictví
- asset management

důchodový věk - snížení příjmů i výdajů - platební karty
- krátkodobá depozita

Zdroj: CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 4. vyd. Praha: Bankovní institut, vysoká škola, 2007. s. 45
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Dále  lze  zákazníky  na  bankovním  trhu  charakterizovat  podle  výzkumu 

společnost Ipsos Tambor,  která provedla výzkum klientů bank zaměřený na loajalitu 

zákazníku. Z České republiky se výzkumu účastnilo 1066 respondentů a vyplynulo z 

něj, že Čeští zákazníci jsou relativně věrní svým bankám, ale není to dáno velkou mírou 

spokojenosti.  Čeští  spotřebitelé  se  domnívají,  že  finanční  produkty  bank jsou velmi 

podobné, je těžké mezi nimi zvolit lepší a také že přechod k jiné není snadný, proto 

raděj u banky zůstávají.36

     

3.3Česká spořitelna, a.s  
Historie

Nejstarší právní předchůdce České spořitelny je Spořitelna česká, která zahájila 

činnost 12. února1825. Po únoru 1948 došlo ke znárodnění malých spořitelen. V roce 

1967 byla založena jedna Státní spořitelna, která se v roce 1969 rozdělila na Českou 

státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu. 1. ledna 1991 se Česká spořitelna stala 

akciovou  společností.  V srpnu  2000  se  Česká  spořitelna  stala  členem  mezinárodní 

finanční  skupiny  Erste  Group,  která  koupila  52  %  akcií.  V červenci  2001  byla 

dokončena  transformace  České  spořitelny,  která  byla  zaměřena  na  zlepšení  všech 

klíčových součástí banky. Erste Bank se postupně stala vlastníkem 98 % akcií České 

spořitelny.  Česká  spořitelna  stále  zefektivňuje  pracovní  procesy  a  zkvalitňuje  své 

produkty. Počet klientů 5 265 097 (údaj k 31. 12. 2010) tvoří Českou spořitelnu největší 

bankou na českém trhu. Tato instituce se orientuje na drobné klienty,  malé a střední 

firmy a na města a obce. Významnou roli hraje také ve financování velkých korporací a 

v poskytování služeb v oblasti finančních trhů.37

Poslání 
Česká  spořitelna  chce  být  silná  a  konkurenceschopná  banka  a  současně 

spolehlivý,  otevřený  a  vnímavý  partner  vůči  svým  zaměstnancům,  klientům, 

akcionářům, obchodním partnerům a také vůči společnosti, ve které působí.38 

Česká  spořitelna  klade  velký  důraz  na  společenskou  odpovědnost  (CSR  – 

Corporate  Social  Responsibility),  což  je  chápáno  jako  propojení  obchodních  aktivit 
36 Tisková zpráva Ipsos:Loyalita zákazníků v České republice  [online]. Datum poslední úpravy 2010-8-
11[cit.  2010-12-20].  Dostupný  z WWW: <http://www.ipsos.cz/tiskove-zpravy/loajalita-zakazniku-v-
ceske-republice>
37 Česká spořitelna, a.s. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.csas.cz>
38 Tamtéž.
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firmy  s potřebami  společnosti  a  integrace  zájmových  skupin  do  politiky  a  chování 

firmy. Česká spořitelna vytváří vlastní koncept CSR, který stojí na strategii banky, ctí 

hodnoty a principy řízení celé firmy. Česká spořitelna také založila vlastní nadaci, která 

má  za  účel  podporovat  projekty  v oblasti  kultury,  vzdělávání,  vědy,  sociálních  a 

veřejných záležitostí,  zdravotní  péče,  charity,  sportu a  ekologie.  Česká spořitelna  se 

kromě jiného snaží svým klientům poskytovat jistotu, za což byla sedmkrát oceněna 

v soutěži  Fincentrum jako Nejdůvěryhodnější  banka roku a v roce 2010 získala  také 

titul Banka roku.39

Tab. 3.3 Základní ukazatele České spořitelny

k 31. 12. 2010
Bilanční suma (v mil. Kč)       881 755
Úvěry klientům v čisté hodnotě (v mil. Kč)       459 975
Vklady klientů (v mil. Kč) 661 074
Vlastní kapitál (v mil. Kč) 70 780
Čistý zisk (v mil. Kč) 12 052
Počet zaměstnanců 10 744
Počet poboček 667
Počet ATM 1312
Zdroj: Výroční zpráva ČS 2010 [online]. Datum poslední úpravy 2011-4-20 [cit. 2011-4-20]. Dostupný 

z WWW: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/VZ_2010.pdf, upraveno 
autorkou

3.4 Konkurence studentských účtů
Na českém bankovním trhu působí už přes 40 institucí poskytující bankovní a 

spořitelní služby pro drobné klienty. Z toho asi 10 bank nabízí osobní účet pro určený 

student.  V této podkapitole  charakterizuji  osobní účet Student od České spořitelny a 

zpracovávám analýzu konkurenčních produktů.

Osobní účet student České spořitelny

Účet je určen všem studentům denního studia na všech typech škol ve věku od 

15  do  dosažení  30  let  věku.  Mohou  ho  využívat  čeští  studenti  v zahraničí  nebo 

zahraniční  studenti  studující  v České  republice.  Student  k založení  účtu  potřebuje 

občanský průkaz. V případě nezletilosti studenta je nutné zakládat účet se zákonným 

zástupcem. Produkty a služby poskytované v rámci tohoto účtu jsou poskytovány na 

třech  úrovních  a  to  Standard,  Plus  a  Speciál.  Podle  toho je  součástí  osobního účtu 

39 Česká spořitelna, a.s. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.csas.cz>
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Student  vždy  zdarma  vedení  sporožirového  účtu,  tři  produkty  Standard  dle  volby 

klienta, vyhotovení měsíčního papírového nebo elektronického výpisu, zřízení a vedení 

vkladového účtu, zřízení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem.40

Konkurence Osobního účtu Student

Pro přehlednost sledovaných kritérií slouží tabulka uvedená níže. Zkoumám zde 

jednotlivá kritéria studentských účtu u různých poskytovatelů.

Jednotlivá konta jsou vedeny v tabulce v následujícím pořadí:

1. Osobní účet Student – Česká spořitelna ( propagační materiál viz příloha č.1) 

2. Studentské konto Plus – ČSOB (propagační materiál viz příloha č.2)

3. Konto Genius Student – GE Money bank (propagační materiál viz příloha č. 3)

4. G2 konto – Komerční banka

5. Start Konto - Oberbank

6. Program Junior – Poštovní spořitelna

7. eKonto Student – Raiffeisenbank

8. Studentské konto – UniCredit Bank

Tab. 3.4 Přehled prvků jednotlivých studentských účtů

Zdroj: zpracováno autorkou z veřejně přístupných internetových stánek jednotlivých bank, údaje jsou 
platné ke dni 20. 3. 2011

40 Česká spořitelna, a.s. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.csas.cz>
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Banka
Kritéria

ČS ČSOB GE 
Money

KB Oberb. Pošt. spoř. Rfb UniCr. 
Bank

Věk student 15-28 15-27 15-30 do 25   10 - 26 15 - 26 student
Vedení účtu od 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 8 Kč 30 Kč 19 Kč
Výpisy ano ano ano ano ano ano ano čtvrtletně
Kontokorent ano ano ano ano po 3 měs. ano ano ano
Platební karta embos. embos. embos. embos. elektron. elektron. elektron. elektron.
Internetové 
bankovnictví

ano ano ano ne ano ano ano ano

Výběr z 
bankomatu

6 Kč 0 Kč 0 Kč 1zdarma 5 
Kč

6 Kč 0 Kč 9,90 Kč 0 Kč

Odchozí platby 
el.

4 Kč 0 Kč 4 Kč 6 Kč 3 Kč 1 Kč 6 Kč 6 Kč

Potvrzení o 
studiu

1 x ročně při 
založení 

konta

ve 20 a 
24 letech

ve 20 a 26 
letech

nevyžadují nevyžadují nevyžadují 1 x ročně

Ostatní příspěvek 
ISIC

dárek 
taška

příspěvek 
ISIC

refundace 
ISIC

http://www.csas.cz/


Výše uvedená tabulka  zobrazuje  stručný přehled  prvků studentských účtů  od 

jednotlivých bank. Některé banky limitují založení účtu věkem, ale hlavní podmínkou 

pro získání studentského účtu je studium prezenční formy studia na středních, vyšších 

nebo  vysokých  školách,  případně  základních  školách.  Odlišnosti  jednotlivých  účtu 

spočívají například v poplatcích za vedení účtu. Některé banky mají vedení účtu zdarma 

a zpoplatňují jednotlivé operace. Jiné banky zase mají zaveden určitý paušální poplatek, 

v jehož rámci jsou zdarma určité služby.

Banky také nabízí dva typy platebních karet.  V České republice se používají 

obě  tyto  karty  na  bázi  čipových  karet  a  není  problém  s nimi  platit  u  jakéhokoli 

obchodníka.  Embosovaná  karta  má  plasticky  vytvarované  údaje  jako  číslo,  platnost 

karty  a  jméno  klienta,  je  tedy  o  něco  dražší.  V případě,  že  by  student  vyžadoval 

embosovanou kartu a jeho účet by mu ji nenabízel, musel by si za ni připlatit. Příplatek 

za emmbosovanou kartu se pohybuje různě v řádech desítek až stovek korun. S oběma 

kartami lze provádět platby přes internet. 

Internetové  bankovnictví  a  přístup  k účtu  24  hodin  denně  je  dnes  téměř 

samozřejmostí a častým požadavkem mladých klientů. Tuto službu nabízí všechny výše 

uvedené studentské účty kromě G2 konta. Komerční banka umožňuje internetbanking 

pouze u studentské účtu G2 nadstandard. V tabulce se nachází stručný přehled poplatků 

například  za  výběry  z bankomatu  či  elektronické  odchozí  platby,  tyto  poplatky  se 

pohybují v řádech jednotek korun. 

Česká spořitelna,  Komerční  banka a  UniCredit  Bank nabízí  jakýsi  bonus pro 

studenty a to ve formě finančního příspěvku na kartu ISIC, který mohou studenti čerpat 

každý rok. Banka GE Money Bank věnuje studentům hmotný dárek ve formě sportovní 

tašky. Tohle jsou malé bonusy, které mohou ovlivnit studenta při výběru studentského 

účtu.
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4 Metodika výzkumu

4.1 Přípravná fáze
Cíl a obsah výzkumu

Hlavním cílem výzkumu bylo zjištění postojů studentů k bankovním produktům. 

Zkoumala jsem faktory, které mohou ovlivnit studenty při výběru bankovní instituce. 

Dále  jsem  zjišťovala,  kolik  oslovených  respondentů  již  má  založený  studentský 

případně jiný osobní účet  a u jaké instituce.  Obsahem výzkumu také byla  vyvolaná 

znalost  bankovních  produktů  České  spořitelny.  V případě,  kde  oslovení  respondenti 

mají založený účet u České spořitelny,  mě zajímala jejich spokojenost s jednotlivými 

prvky účtu.

Hypotézy výzkumu

Na základě  konzultace  s manažerkou  šumperské  pobočky  České  spořitelny  a 

mých  dřívější  zkušenosti  a  teoretických  znalostí  jsem  stanovila  několik  zásadních 

hypotéz, které by měl výzkum vyvrátit nebo potvrdit. První dvě hypotéza jsou zaměřeny 

na zjištění  postojů studentů a třetí  hypotéza se týká zdrojů informací,  které studenti 

nejčastěji používají.

Hypotéza  č.  1:  Předpokládám,  že  maximálně  30  % respondentů  se  nebude  zajímat 

o problematiku studentských účtů.

Hypotéza  č.  2:  Studenti  gymnázia  a  obchodní  akademie  budou mít  větší  povědomí 

o finančních produktech České spořitelny než studenti ostatních středních škol.

Hypotéza  č.  3:  Studenti  získávají  informace  o  bankovních  produktech  nejčastěji 

od rodičů.

Plán výzkumu

Pro marketingový výzkum byly významným zdrojem primární informace, které 

jsem získala  na  základě  dotazníkového  šetření.  Získávání  údajů  probíhalo  metodou 

písemného  dotazování.  Nástrojem  sběru  dat  byl  dotazník,  na  který  odpovídali 

respondenti ve městě Šumperk, které má asi 30 000 obyvatel. 
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Základní soubor tvoří studenti všech sedmi středních škol v Šumperku (seznam 

středních  škol  je  k dispozici  v příloze  č.  4).  Jelikož  mě  zajímaly  rozdíly  mezi 

jednotlivými školami,  z každé střední školy v Šumperku jsem se dotazovala stejného 

počtu studentů. Reprezentativní výběrový soubor tvořilo 25 studentů z každé školy, což 

je  celkem  175  respondentů.  Ve  školách  byli  oslovení  studenti  vybráni  náhodně  ve 

věkovém rozmezí  15 – 20 let.  Získaná data  mi  posloužila  k analýze  informovanosti 

studentů podle různých typů škol a také podle věku. Předpokládám, že tento výběrový 

soubor dostatečně pokryl trh výzkumu. 

Tabulka  č.  4.1  představuje  časový  harmonogram  jednotlivých  činností 

marketingového výzkumu, které probíhaly od listopadu 2010 do února 2011.

Tab. č. 4.1: Časový harmonogram

    Etapa Činnost Termín
1. Etapa Definování cíle výzkumu 10. 11. – 15. 11. 2010
2. Etapa Sestavení dotazníku 15. 11. – 20. 11. 2010
3. Etapa Plán výzkumu 2. 12. – 5. 12. 2010
4. Etapa Pilotáž 3. 1. 2011
5. Etapa Sběr dat 4. 1. – 13. 1. 2011
6. Etapa Zpracování údajů 21. 1 – 10. 2. 2011
7. Etapa Sumarizace výsledků 15. 2. – 28. 2. 2011

Pilotáž

Pilotáž je velmi důležitá etapa v přípravné fázi vlastního výzkumu, která pomáhá 

odstraňovat  nedostatky  v dotazníkovém  šetření.  Pilotáž  jsem  prováděla  4.  1.  2011 

v místě šumperského gymnázia, kde jsem oslovila deset náhodně vybraných studentů. 

Přesto,  že  je  zaměření  dotazníku  dost  odborné,  neměli  oslovení  studenti  s jeho 

vyplněním žádné zásadní potíže, pouze jedna z otázek musela být upravena. 

4.2 Realizační fáze výzkumu
Sběr údajů

Dotazník tvoří 14 otázek, z toho 3 jsou identifikační. Otázky jsou sestaveny tak, 

aby na ně mohli odpovídat všichni studenti, bez rozdílu toho zda již studentský účet 

mají nebo ne. Dotazník je k nahlédnutí v příloze č. 6
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Sběr dat probíhal podle vytvořeného plánu výzkumu ve všech sedmi středních 

školách v Šumperku v době od 4. 1. do 13. 1. 2011. Z každé školy jsem oslovila 25 

náhodně vybraných studentů. Snažila jsem se vybírat respondenty na každé škole, tak 

aby  reprezentovaly  všechny  věkové  skupiny.  Chtěla  jsem také  oslovit  stejný  počet 

studentů a studentek na každé škole. To však nebylo zcela možné, neboť některé obory 

středních  školy  jsou  typičtější  pro  chlapce  (průmyslová  škola)  a  některé  pro  dívky 

(zdravotnická škola). 

Rozpočet  primárního  výzkumu  se  pohyboval  ve  výši  300  Kč.  Tato  částka 

zahrnuje náklady na tisk 200 kusů dotazníků.

Zpracování údajů

Vyplněné dotazníky prošly kontrolou úplnosti a čitelnosti. Jelikož jsem důležité 

náležitosti  výzkumu vysvětlila  respondentům ještě  před vyplněním dotazníku,  všech 

175 získaných dotazníků bylo vyplněno kompletně. Získané údaje byly převedeny do 

datové matice a následně byly zpracovány v softwarovém programu Microsoft Office 

Excel. Výsledky získaných dat jsou prezentovány v tabulkách a grafech v následující 

kapitole.

Struktura respondentů

Tab.č. 4.2: Rozložení studentů dle typu střední školy

Respondenty  jsem  rozdělila  dle  typu  škol  a  všechny  střední  školy  mají 

rovnoměrné zastoupení počtu studentů.
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Střední škola Procenta respondentů
Gymnázium 14,29 %
SOŠ a SOU 14,29 %
SŠ železniční a stavební 14,29 %
Obchodní akademie 14,29 %
SOŠ zemědělská 14,29 %
Střední průmyslová škola 14,29 %
Střední zdravotnická škola 14,29 %



Tab. č. 4.3: Rozložení respondentů dle pohlaví

Pohlaví respondentů Procenta respondentů
Ženy 57 %
Muži 43 %

Z výsledků vyplynulo, že se výzkumu účastnilo více žen. Ve výběru studentů 

nebylo upřednostňované žádné pohlaví.

Tab. č. 4.4: Rozložení respondentů dle věku

Věk respondentů 15 let 16 let 17 let 18 let 19 let 20 let
Procenta respondentů 10 % 20 % 23 % 29 % 16 % 2 %

Ve  výzkumu  byly  jednotlivé  věkové  skupiny  zastoupeny  různě.  Nejvíce 

oslovených  respondentů  je  ve  věku  18  let.  Věk  15  –  19  let  je  běžný  pro  studium 

středních škol. Počítala jsem ale i s možností, že mezi oslovenými studenty může být 

někdo starší a to z několika důvodů. Student mohl přejít z maturitního oboru na učiliště, 

nebo se žáci mohou vyučit ve více oborech, nebo někdo opakoval ročník, případně mohl 

po ukončení učiliště nastoupit na obor s maturitou a podobně. Proto se vyskytli  mezi 

středoškoláky respondenti ve věku 20 let.

Uvědomuji si, že věk může hrát roli v informovanosti, znalosti a také samotném 

uvažování o založení účtu. Předpokládám, že žáci ve věku 15 a 16 let nebudou tolik 

informovaní, aby o studentském účtu uvažovali, nebo ho dokonce sami vlastnili.
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5. Analýza postojů studentů středních škol
Hlavní náplní této kapitoly je analýza výsledků z dotazníkového šetření, které 

jsem  prováděla  mezi  studenty  středních  škol.  Kapitola  je  rozdělena  na  několik 

podkapitol zaměřené na znalost produktů a bank, osobní zkušenosti a postoje a v závěru 

vyhodnocení hypotéz.

5.1 Znalost bank a produktů
Aby mohli  studenti  zaujmout  k něčemu postoj,  musí  daný objekt  znát,  proto 

jsem  v úvodu  dotazníku  zjišťovala  zda  studenti  znají  banky  a  základní  bankovní 

produkty. Tato podkapitola shrnuje výsledky otázek na znalosti studentů. Zajímalo mě, 

zda si vybavují názvy konkrétních bankovních institucí. Sledovala jsem také vyvolanou 

znalost bankovních produktů České spořitelny,  kde jsem zjišťovala rozdíly odpovědí 

studentů dle jednotlivých typů středních škol.

Obr. 5.1: Znalost bankovních institucí v České republice
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Výše  uvedený  graf  zobrazuje  71  %  procent  studentů,  kteří  znají  konkrétní 

bankovní instituce. 28 % studentů neuvedlo název žádné banky. Záměrně jsem uvedla 

možnost odpovědi, že si konkrétní bankovní instituci nevybavují. Předpokládala jsem 

totiž,  že každý student bude nějakou instituci  znát,  ale spontánně si  nevzpomene na 

název. A jak je vidět, tak tuto volbu odpovědi zvolila více než pětina respondentů. 
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Třídění studentů dle škol potvrdilo rozdílnost odpovědí. 94 % studentů obchodní 

akademie  odpovědělo,  že  zná  bankovní  instituce  a  ze  střední  školy  zemědělské  tak 

odpovědělo pouze 36 % žáků.

V případě, že studenti odpověděli ano, měli uvést i konkrétní názvy bankovních 

institucí,  které  znají.  Respondenti  mohli  uvést  libovolný  počet.  Nejvíce  bankovních 

institucí uváděli studenti gymnázia a obchodní akademie. Následující graf představuje 

relativní četnost uváděných bankovních institucí. 

Obr. 5.2: Spontánní znalost bank
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Spontánní  znalost  bank  projevilo  téměř  72  %  studentů.  Mezi  nejčastěji 

spontánně uváděné bankovní instituce patřily Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB 

a GE Money bank. Ve výčtu bank figuruje e-banka, tato banka však dnes samostatně 

neexistuje,  před  několika  lety  se  sloučila  s Raiffeisenbank  a  společně  nabízejí  účet 

ekonto. Jak je ale vidět, některým studentům název e-banka zůstal v paměti. Oslovení 

studenti mají nejvíce v povědomí Českou spořitelnu.

Graf  zobrazující  vyvolanou  znalost  produktů  České  spořitelny  je  k dispozici 

v příloze č. 9. V nabídce odpovědí bylo šest  základních bankovních produktů včetně 

účtu  pro  studenty.  Respondenti  mohli  označit  libovolný  počet  odpovědí  a  měli 

v nabídce  i  jinou  možnost,  ale  další  produkt  nikdo  nepřipsal.  Místo  toho  studenti 

uváděli,  že  neznají  žádný  produkt  České  spořitelny  (celkem  12  %  oslovených 

respondentů).  Tato odpověď se nečastěji  projevila  u  studentů SŠ zdravotnické  a  SŠ 

železniční. 
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Pro studenty byly nejvíce známé dva produkty a to stavební spoření a osobní 

účet. Tyto dva produkty zná více než 66 % studentů. Nejméně studenti znají životní 

pojištění, které Česká spořitelna poskytuje. Nejvíce odpovědí uváděli studenti gymnázia 

a nejméně studenti zdravotnické školy.

5.2 Osobní zkušenosti a postoje studentů
Ve výzkumu  jsem se  zajímala  hlavně  o  to,  zda  už  studenti  o  založení  účtu 

uvažovali, kdy si myslí, že je vhodné založit si účet a také, zda předpokládají věrnost 

bance.

Obr. 5.3: Uvažování o založení bankovního účtu
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Jak je vidět na výše uvedeném grafu, ze 175 oslovených respondentů asi 69,7 % 

už přemýšlelo o založení vlastního bankovního účtu. Tato otázka byla brána v obecné 

rovině,  abych  zjistila,  zda  studenti  středních  škol  vůbec  přemýšlejí  o  vlastnění 

bankovního účtu. 

U  této  otázky  mě  také  zajímalo,  jak  se  lišili  odpovědi  studentů  dle  typů 

jednotlivých středních škol. 84 % studentů gymnázia a stejný počet studentů obchodní 

akademie odpověděli na tuto otázku kladně. Respondenti ze střední školy zemědělské 

odpověděli kladně pouze v 56 %

Relativní četnost odpovědí studentů dle věku od 15 do 20 let roste s přibývajícím 

věkem. Pouze 16,67 % studentů ve věku 15 let už přemýšlelo o založení studentského 

účtu.  Naproti  tomu  téměř  93  % oslovených  respondentů  ve  věku 19 let  o  založení 

vlastního účtu uvažovalo. Je vidět, že věk respondentů má určitý vliv na rozhodování o 

financích. Téměř čtvrtinu odpovědí ano tvoří studenti gymnázia a obchodní akademie.
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Tím,  že  studenti  o  bankovním účtu  uvažují,  zaujímají  k němu  určitý  postoj. 

Kognitivní složka postoje v sobě zahrnuje právě myšlení. Dá se říci, že když student 

přemýšlí  o  založení  studentského  účtu  považuje  produkt  za  žádoucí.  Skutečnost,  že 

69, 7  %  respondentů  považuje  studentský  bankovní  účet  za  žádoucí  nemusí  nutně 

znamenat, že k produktu mají kladný postoj.

Obr. 5.4 Vhodná doba na založení bankovního účtu
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Studenti  si  mohou  sami  založit  osobní  účet  až  po  dovršení  18 let.  Více  než 

polovina respondentů se domnívá, že nejvhodnější doba na založení studentského účtu 

je během studia střední školy. Na základě toho že, 10 % studentů by si studentský účet  

vůbec nezakládalo, předpokládám, že by si založili účet až po dokončení školy a zvolili 

by rovnou nějaký typ osobního účtu. Tuto domněnku mi potvrzuje také další odpověď. 

Studenti mohli uvést i jiné možnosti a asi 7 % oslovených respondentů uvedlo, že by si 

účet založili až při nástupu do zaměstnání nebo v případě, že si začnou vydělávat peníze 

a budou finančně samostatní. 

Z hlediska  třídění  respondentů  dle  typu  škol  se  zde  nevyskytovaly  výrazné 

odchylky  u  jednotlivých  odpovědí.  S výjimkou  toho,  že  při  nástupu  na  VŠ  by  si 

studentský účet zakládali převážně studenti OA a gymnázia.
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Obr. 5.5 Používané zdroje informací
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Předpokládám, že pokud se studenti o založení účtu zajímají, čerpají informace 

z více zdrojů. U této otázky byla povolena pouze jedna možná odpověď a označený 

zdroj informací by měl být nejvíce preferovaný. Jak je vidět na grafu, studenti nejčastěji 

získávají informace o možnosti založit si účet prostřednictvím rodičů. Rodiče zde hrají 

významnou roli, protože jsou těmi, kdo tuto službu financují svým dětem. Jako další 

z nejvíce upřednostňovaných zdrojů se v odpovědích vyskytoval internet, který je pro 

mladé lidi jedním z nejužívanějších médií.

V případě  jiných  odpovědí  se  jako  zdroj  informací  objevovali  přátelé  a 

kamarádi. Přátelé tak velmi dobře fungují jako referenční skupina, kde se snadno šíří 

pozitivní ale i negativní zkušenosti s určitými produkty a službami.

Otázku  zdroje  informací  jsem  posuzovala  také  podle  věkového  rozložení 

respondentů, což se projevilo, zejména u odpovědi nezajímám se. 64 % respondentů ve 

věku 15 let a 37 % respondentů ve věku 16 let o této problematice neuvažují a žádné 

zdroje informací nevyhledávají.

Dalším  zdrojem informací  může  být  pro  studenty  škola,  kde  v rámci  výuky 

získávají informace o bankách a finančním systému. Proto si tuto možnost odpovědi 

vybrala třetina studentů obchodní akademie. U studentů jiných škol byla tato odpověď 

uváděna velmi minimálně.
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Obr. 5.6 Předpokládaná loajalita ke ,,studentské bance“
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Tato otázka měla ukázat předpokládanou věrnost studentů k bance, u které si 

založí studentský účet, do budoucna. Na tuhle otázku odpovídali všichni respondenti, i 

ti,  kteří  ještě  účet  založený  nemají.  A  jak  je  vidět  na  grafu  pětina  dotazovaných 

respondentů předpokládá, že by u své ,,studentské“ banky zůstala v budoucnu na 75 – 

100 %. Polovinu těchto  odpovědí  označili  studenti  gymnázia  a  obchodní  akademie. 

Studenti ostatních škol předpokládají nižší věrnost bance.

Co se týče věku respondentů a vlivu na jejich předpoklad o své věrnosti k bance 

nejsou zde výrazné rozdíly. Nejvěrnější se zdají být respondenti ve věku 19 let, kde 57 

% respondentů odhaduje věrnost na 50 - 75 % a 22 % respondentů předpokládá věrnost 

ještě větší. Řekla bych, že pro loajalitu k jedné bance rozhoduje mnoho kritérií, které si 

dnešní žáci středních škol zatím nedovedou představit.
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Obr. 5.7 Vliv jednotlivých faktorů na kupní rozhodování
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Tento  graf  ukazuje  jednotlivé  faktory a  intenzitu,  jak ovlivňuje rozhodnutí  o 

založení účtu. Více než 50 % oslovených studentů se shoduje v tom, že hmotný motiv 

v podobě  věcného  dárku,  je  ovlivní  nejméně  při  rozhodování.  Studenty  nemotivuje 

výrazně ani finanční jednorázový bonus 200 Kč. 

Výrazný  faktor,  který  ovlivňuje  studenty  při  rozhodování  o  založení 

studentského  účtu,  jsou  rodiče.  Tuto  odpověď  šlo  očekávat,  neboť  většinou  rodiče 

dávají dětem finanční prostředky. Mohou mít tedy rozhodující vliv na výběr instituce, 

kde účet založí. 

Názory spolužáků jsou druhý nejvlivnější faktor. Spolužáci jsou důležitá sociální 

skupina, která ovlivňuje spotřebitelské chování mladých lidí. V tomhle případě je dobré 

probudit  ve  studentech  pocit,  že  musí  o  své  spokojenosti  se  studentským  účtem 

informovat své spolužáky, aby se šířili pozitivní reference.

Při hodnocení faktorů ohledně koupi produktu se spotřebitel většinou nachází ve 

třetí  fázi,  kdy  hodnotí  jednotlivé  produkty.  V této  fázi  bývá  spotřebitel  ovlivňován 

referenčními skupinami, což se nám potvrzuje na výše uvedeném grafu, kde je velmi 

výrazný vliv rodičů.
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Obr. 5.8: Vlastní studentské účty
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Z oslovených studentů jich téměř 35 % navštívilo bankovní instituci se zájmem 

založit si účet. A toto stejné procento respondentů již má vlastní účet v bance. 28 % 

respondentů  se  chystá  navštívit  banku,  znamená  to,  že  uvažují  o  bankovním  účtu. 

Návštěva banky samozřejmě vyplývá ze zájmu či potřeby založit si vlastní účet. 

Jak je  vidět  na obrázku,  nejvíce studentů vlastnící  osobní  účet  je z obchodní 

akademie  a  středního  odborného  učiliště.  Nejméně  studentů  s vlastním  bankovním 

účtem je pak ze střední školy železniční.

Tento graf zobrazuje, kolik studentů z jednotlivých středních škol má založen 

bankovní účet. 13,7 % respondentů má studentský účet právě  u České spořitelny, 8 % u 

Komerční banky, 6,3 % u ČSOB a 5,1 % u Poštovní spořitelny.
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Obr. 5.9 Spokojenost s jednotlivými prvky účtu
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Téměř 14 % oslovených studentů má osobní účet Student u České spořitelny a 

právě oni hodnotili spokojenost s jednotlivými prvky účtu. Nespokojenost se objevila 

například  u  možnosti  přečerpání  účtu  (tzv.  kontokorent)  nebo  se  zůstatkovými  sms 

zprávami.  Kontokorent  nevyužívá  čtvrtina  z těchto  studentů.  Velmi  spokojeni  jsou 

respondenti s výběry z bankomatu a platbami v rámci České spořitelny zdarma.  

V ponákupní  fázi  kupního  procesu  může  spotřebitel  hodnotit  spokojenost  či 

nespokojenost s produktem. Studenti se také mohou svěřovat svému okolí ohledně své 

spokojenosti či nespokojenosti s bankovním účtem. Ve výše uvedeném grafu negativní 

hodnocení  nejsou příliš  patrná,  ale  spotřebiteli  často  stačí  jen malá  nespokojenost  a 

může dále šířit negativní hodnocení produktu. 
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5.3 Propagace studentského účtu
Pozornost  věnuji  také  propagaci  studentského  účtu  a  celkově  bankovním 

produktům pro  studenty.  Propagaci  a  hlavně  správnou  komunikaci  bank  s mladými 

potenciálními klienty považuji za velmi důležitou. Proto jsem se studentů dotazovala 

zda zaregistrovali  nějakou propagační  akci  České spořitelny zaměřenou na studenty. 

Zhodnocení otázky přináší následující obrázek.

Obr. 5.10 Zaregistrování reklamní kampaně zaměřené na studenty 
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Jak je vidět v grafu tak studenti neznají nebo si nevybavují žádnou propagační 

kampaň,  která  by  na  ně  byla  Českou  spořitelnou  cílena.  Pouze  5,7  % oslovených 

respondentů zaregistrovalo reklamní akci k účtu student. 

Zde  vidím  nedostatek  plynoucí  z cílování  kampaní  České  spořitelny.  Pro 

oslovení a zaujmutí mladé generace je potřeba lépe s mladými lidmi komunikovat a lépe 

jim bankovní produkty představovat. 

Vzhledem k tomu, že studenti uváděli jako nejčastější zdroje informací rodiče a 

internet,  bylo  by  dobré  zaměřit  komunikaci  produktu  respektive  studentského 

bankovního konta, právě přes tato média (prostředníky). 
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5.4 Vyhodnocení hypotéz

Hypotéza  č.  1:  Předpokládám,  že  maximálně  30  % respondentů  se  nebude  zajímat 

o problematiku studentských účtů.

Primární  výzkum  potvrdil  tuto  hypotézu.  Konkrétně  v otázce,  kde  studenti 

hledají informace o bankovních produktech, 21 % oslovených respondentů uvedlo, že se 

o danou problematiku nezajímají a žádné informace nevyhledávají.

Hypotéza  č.  2:  Studenti  gymnázia  a  obchodní  akademie  budou mít  větší  povědomí 

o finančních produktech České spořitelny než studenti ostatních středních škol.

Obr. 5.11 Relativní četnost odpovědí na otázku vyvolané znalosti 
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Obrázek  5.11  vyjadřuje,  že  největší  četnost  odpovědí  u  otázky  na  známost 

konkrétních  bankovních  produktů  České  spořitelny  dosáhli  studenti  gymnázia 

a obchodní  akademie.  Hypotéza  č.  2  je  potvrzena.  Studenti  gymnázia  a  obchodní 

akademie mají  větší  povědomí o produktech České spořitelny než studenti  ostatních 

škol.  Tuto  hypotézu  považuji  za  důležitou,  protože  vyjadřuje  rozdílnost  v povědomí 

o bankovních  produktech.  Jestliže  studenti  nebudou vědět  o  produktech,  nebudou je 

moci poptávat, proto je nutné zaměřit se více na studenty méně náročných škol (jako 

učiliště, zdravotní školy atd.)
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Hypotéza  č.  3:  Studenti  získávají  informace  o  bankovních  produktech  nejčastěji 

od rodičů.

Obrázek  5.5 graficky  znázorňuje  jednotlivé  zdroje  odkud  studenti  získávají 

informace  ohledně  studentských  účtů.  Rodiče  jako  zdroj  informací  označilo  30  % 

oslovených studentů. Žádná z ostatních možností nezískala více procent. Hypotéza č. 3 

byla tedy potvrzena. 
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6. Návrhy a doporučení

Na  základě  dotazníkového  šetření  a  následné  analýzy  dat  bylo  zjištěno,  že 

studenti středních škol přemýšlejí o založení účtu nebo už ho přímo užívají. Obecně ke 

studentským  účtům  zaujímají  spíše  kladný  postoj.  To  je  dobrý  fakt  pro  bankovní 

společnosti. Jak je ale vidět z tabulky konkurenčních studentských účtů (viz kap. 3.3), 

existuje  mezi  nimi  nízká  diferenciace.  Proto  navrhuji  zaměřit  pozornost  spíše  na 

komunikaci a propagaci studentského konta.

6.1 Marketingová opatření zaměřená na produkt
Důležitým  zjištěním  primárního  výzkumu  je  vliv  rodičů  na  výběr  banky  a 

studentského  účtu.  Přestože  Cetlová  uvádí  v životních  etapách  (viz.  kapitola  č.  3) 

snižující  se  vliv  rodičů  na  děti  ve  věku 14 –  18,  můj  primární  výzkum ukázal,  že 

oslovení  studenti  považují  své  rodiče  za  velmi  důležitý  faktor  při  rozhodování  o 

založení  bankovního  účtu.  Jsou  velmi  důležitou  sociální  skupinou  v okolí  studenta. 

Rodiče hrají důležitou roli v případě sepsání smlouvy v bance, když studentovi ještě 

nebylo 18 let a také ve většině případů svým dětem účet financují, tzn. posílají jim na 

účet finanční prostředky. Rodiče tedy výběr bankovní instituce mohou velmi výrazně 

ovlivnit. Vzniká tak nová cílová skupina, na kterou by se Česká spořitelna měla zaměřit.

Na základě toho a zjištění a dalších poznatků navrhuji následující opatření pro zlepšení 

produktu. 

Na základě sekundárních zdrojů bylo v předchozích kapitolách konstatováno to, 

že nabídka bankovních produktů je příliš homogenní.Pro zlepšení samotného osobního 

účtu  Student  od  České  spořitelny  není  mnoho  prostoru.  Studenti  hodnotily  aspekty 

osobního  účtu  Student  vesměs  kladně.  Na  základě  nové  cílové  skupiny  (rodiče) 

doporučuji zavedení věrnostního programu. 
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Věrnostní program

Věrnostního programu pro klienty České spořitelny by instituce přinesla něco 

nového do bankovního sektoru a klienti  by získali  určitý benefit,  který mnoho bank 

nenabízí. Věrnostní program by mohl být zaměřen buď na počet členů rodiny, čím více 

členů rodiny, tím více služeb v rámci běžného účtu zdarma. Věrnostní program může 

být cílen také na počet let setrvávajících u České spořitelny, čím déle člověk setrvá, tím 

výhodnější  podmínky  by  mohl  mít  pro  získání  dalších  bankovních  produktů  (např. 

hypotéky, spoření a další)

Počáteční vklad 700 Kč

Mezi  faktory,  které  mohou  ovlivnit  rozhodnutí  studentů  založení  účtu,  byly 

nabídnuty i finanční stimuly. Faktory jako dárkové předměty nebo finanční bonus, které 

studenti hodnotili,  jsou faktory s nejmenším vlivem při rozhodování o založení účtu. 

Hlavně  hmotný  dárek  studenty  příliš  neoslovil.  Proto  doporučuji  České  spořitelně 

nabídnout  jinou výhodu a  zajímavost,  kterou by osobní  účet  Student  mohl  mladým 

žákům a studentům přinést.  

Jednorázový finanční bonus by měl smysl, kdyby se jednalo o zajímavější částku 

než  200  Kč.  To  pro  dnešní  mladou  generaci  není  žádná  zajímavá  suma,  která  by 

upoutala pozornost.  Takhle podobně se vyjádřila  asi  pětina respondentů po vyplnění 

dotazníku.  Studenti  sami  mimo  záznam  dotazníku  navrhovali,  že  by  pro  ně  byla 

zajímavá částka ve výši 700 – 1000 Kč.  Proto navrhuji, aby Česká spořitelna vytvořila 

propagační  kampaň  osobního  účtu  student  a  jako  motivační  složka  by  figuroval 

počáteční vklad v hodnotě 700 Kč od České spořitelny na každý nový studentský účet. 

Tento  finanční  příspěvek  by  byl  ale  podmíněn  minimálním  setrváním  u  České 

spořitelny.   700 Kč je  pro běžného středoškoláka  určitě  zajímavý  finanční  obnos a 

společnost  by  tak  studenty  určitě  oslovila  a  odlišila  tak  osobní  účet  Student  od 

konkurenčních  produktů.  Je  také  otázkou  finanční  náročnost  takového  projektu  a 

úspěšnost lze těžko předpokládat. 
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6.2 Návrhy na zlepšení propagace
Česká spořitelna  investuje  nemalé  prostředky do reklamy,  ale  žádná reklama 

není zaměřena přímo na studenty. Mezi žáky středních škol je Česká spořitelna velmi 

známá. Ve spontánní znalosti bankovních institucí, kterou studenti prokazovali,  vyšla 

Česká spořitelna nejlépe. Studenti ji jmenovali nejvícekrát. To může být pro společnost 

dobrý výsledek. 

Vyvolaná  znalost  produktů  České  spořitelny  ukázala,  jak  jsou  jednotlivé 

produkty u studentů středních škol známé. Osobní účet Student zcela neznali všichni 

studenti. Je tedy vidět, že tento produkt určený právě pro studenty má určité rezervy ve 

své  vlastní  komunikaci.  Mezi  studenty  jednotlivých  škol  byly  patrné  rozdíly  jak  u 

spontánní tak u vyvolané znalosti. 

Vzdělávací brožura a spolupráce se středními školami

. Vzhledem ke zjištěným náležitostem z primárního výzkumu navrhuji, aby Česká 

spořitelna  navázala  spolupráci  se  středními  školami.  Navrhuji  vytvořit  prospekt  či 

informační brožuru, která by vysvětlila základní principy bankovnictví a jednotlivých 

produktů. Cílem těchto informací by mělo být zvýšení finanční gramotnosti studentů. 

Kromě toho se také společnost více zviditelní. Celkově by to pomohlo vyřešit problém 

s nízkou finanční gramotností v České republice.

Spolupráce se středními školami by mohla probíhat dvojím způsobem. V prvním 

případě je iniciátorem škola, kdy vyučující či vedení školy kontaktuje banku se zájmem 

o prohlídku s  výkladem pro studenty.  Pobočky České  spořitelny mohou  informovat 

formou jednoduchého stručného propagačního letáku o možnosti těchto prohlídek nejen 

pro studenty, ale třeba i pro pracovníky jiných společností.  

Druhý  způsob  je,  že  iniciátory  možné  exkurze  budou  určení  zaměstnanci 

okresních poboček České spořitelny. Zástupci poboček České spořitelny v jednotlivých 

okresech  by  objeli  střední  školy  daného  okresu  a  seznámili  je  s možností  exkurze. 

Exkurzi by bylo nejlepší zaměřit na studenty ve věku 15 – 16 let, kdy studenti většinou 

ještě  nemají  účet  založený  a  nemají  ani  mnoho  informací.  Exkurze  by  musela  být 

samozřejmě zaměřena v obecné rovině na bankovnictví a po té na jednotlivé produkty, 

problematiku  zadlužení,  rizika  úvěrů  atd.  Určitě  by  zde  byl  i  prostor  pro  vlastní 

zviditelnění studentského účtu a sdělení dalších benefitů.

47



Cílem  této  vzdělávací  spolupráce  je  zvýšení  informovanosti  a  finanční 

gramotnosti  studentů.  Česká  spořitelna  bude  v přímém  kontaktu  s potenciálním 

klientem,  dozví  se  o  jeho  názorech,  přáních  atd.  Společnost  se  zviditelní  a  získá 

reputaci, jako banka, která má studentům co nabídnout.

Propagace na facebooku

Jako dva nejčastěji uvedené zdroje informací označili studenti rodiče a internet. 

Proto bych navrhovala propagační kampaň právě na internetu. Internet je velmi silné 

médium dnešní doby a nabízí mnoho možností,  jak oslovovat potenciální zákazníky. 

Velký význam hlavně pro mladou generaci mají  sociální  sítě jako facebook, twitter, 

youtube. Teenageři jsou schopni strávit online na facebooku několik hodin denně. 

Doporučuji  České  spořitelně  zaregistrovat  profil  osobního  účtu  Student  na 

sociální síti facebook, zosobnit bankovní produkt a přiblížit ho mladé generaci.

Profil  Osobní  Účet  Student  (Petr  Student)  s vlastní  kreslenou  podobou 

nekonkrétní animované postavy žije život,  jako běžný mladý kluk. Za svoje nákupy 

platí  kartou VISA elektron od České spořitelny,  někdy mu dojde hotovost a musí si 

vybrat do minusu, což mu jeho skvělý bankovní účet umožňuje, na vysoké škole dostal 

kartu ISIC a banka mu dala příspěvek dvě stovky a o všechny tyhle zážitky se dělí se 

svými  ,,přáteli“.  To  jsou  jen  příklady,  událostí,  které  Studentovi  honí  hlavou. 

Samozřejmě bude informovat i o aktuálních novinkách co Česká spořitelna připravuje.

V praxi to bude fungovat tak,  že vybraný zaměstnanec,  vytvoří  na facebooku 

tento profil a začne se přátelit s mladými lidmi. Každý nový klient o tomto profilu bude 

informován. I stávajícím klientům studentům Česká spořitelna zašle informační email, o 

možnost spřátelit se s účtem Student, který je bude informovat o novinkách a zážitcích 

s bankovním  účtem  student.  Postupně  se  budou  přidávat  další.  Určitý  zaměstnanec 

několikrát týdně napíše, co se mu zrovna honí hlavou. Vznikne zde také prostor pro 

komunikaci o spokojenosti studentů se svým účtem v bance. 

Jelikož si na facebooku může profil vytvořit téměř kdokoliv a zdarma, byla by to 

velmi levná možnost jak komunikovat s mladými potenciálními i stávajícími klienty.
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Internetové bannery

Dále doporučuji využít internetovou reklamu ve formě internetového banneru, 

který by stručně vyzvedl hlavní výhody studentského účtu České spořitelny. Umístění 

banneru navrhuji například na seznamu, který navštěvují jak mladí  lidé,  tak i  rodiče 

potenciálních klientů. Navrhuji jednoduchý stručný slogan, který bude upozorňovat na 

studentský účet  od České spořitelny.  Pro propojenost s propagací  na facebooku,  zde 

může být umístěna grafická podoba ,,Studenta“ 

Týdenní umístění banneru na hlavní stránce seznamu stojí dle aktuálního ceníku
41 1.000.000 Kč. Jelikož je Česká spořitelna častým klientem seznamu a umisťuje zde 

své bannery, bylo by možné vyjednat slevu. Cílovou skupinou této internetové reklamy 

nebudou pouze sami studenti, ale i jejich rodiče.

Vnitřní podpora prodeje

Jak bylo konstatováno v teoretické kapitole, že ve službách hrají nejdůležitější 

roli lidé, je potřeba zaměřit pozornost na zaměstnance na pobočkách. Zaměstnanci se 

podílejí  na vnitřní podpoře prodeje.  Zejména poradci  pracující  u přepážek v přímém 

kontaktu s klienty mohou velmi ovlivnit jaké budou reference klienta. 

Proto  navrhuji  České  spořitelně  soustředit  se  na  pravidelné  proškolování 

zaměstnanců  a  to  jak  ve  znalostech  jednotlivých  produktů  tak  v psychologických  a 

komunikačních  dovednostech.  Poradci  pracující  v přímém  kontaktu  s klientem  musí 

umět  odhadnout  jeho očekávání,  musí  jednat  vstřícně  a  ne  vtíravě.  Dále  je  potřeba 

zajistit,  aby  poradce  i  pod  psychickým  tlakem  jednal  slušně  a  dle  doporučených 

standardů. 

Lidský faktor  ve službách je  nevyzpytatelný,  ale  velmi  důležitý,  proto by to 

management  České spořitelny neměl  přehlížet.  K tomuto doporučení  mě vede mimo 

jiné i to, že jsem se sama od přátel doslechla o nepříliš seriozním jednání pracovnic 

v přímém kontaktu s klientem. Negativní zprávy podobného typu se šíří velmi rychle a 

široce také prostřednictvím internetových diskusí, do kterých se mnoho lidí zapojuje. 

Stížnosti  na  zaměstnance  České  spořitelny  v internetových  diskusích  jsem nemusela 

hledat dlouho. Mě samotnou negativní zprávy, které se postupně doslýchám, odrazují 

od toho, abych setrvávala u této instituce nadále. 

41 Ceník reklamy 2011[online]. Dostupný z www: <http://onas.seznam.cz/cz/reklama/ceniky/>
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7. Závěr

Spotřební chování ovlivňuje řada faktorů, proto hodně společností sleduje tyto 

faktory, aby mohly lépe potenciální zákazníky oslovit a nabídnout jim vhodný produkt. 

Česká spořitelna se snaží zaměřit svoji pozornost na studenty a proto se zajímá o jejich 

postoje a názory

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat postoje studentů ke studentskému účtu 

a  navrhnout  České  spořitelně  opatření,  která  by  zajistila  přísun  mladší  klientely. 

K získání  potřebných  informací  jsem  využila  primární  data  a  provedla  jsem 

marketingový  výzkum  formou  dotazování.  Výzkum  jsem  prováděla  samostatně  na 

středních  školách  v Šumperku  v lednu  2011.  Analýza  dat  mi  posloužila  k získání 

přehledu o  postojích  studentů  k bankovním produktům,  ke  zjištění  známosti  bank a 

produktů.  Analýza  také  ukázala,  jaké  faktory  ovlivňují  studenty  při  rozhodování  o 

založení  účtu.  Z výzkumu  jasně  vyplývá,  že  primární  zdrojem  informací  a  silným 

faktorem při rozhodování jsou rodiče, což potvrdilo jednu ze stanovených hypotéz.

Na  základě  svých  vlastních  zkušeností  a  představ  doplněných  o  informace 

získané prostřednictvím výzkumu jsem se rozhodla doporučit drobné změny týkající se 

produktu studentského účtu a největší význam kladu na propagaci a komunikaci tohoto 

produktu a České spořitelny.

Navrhovaná  doporuční  pro  Českou  spořitelnu  by  měla  přispět  ke  získání  a 

udržení mladých a perspektivních klientů. Doporučila jsem několik možných postupů, 

které  by  management  společnosti  mohl  využít.  Jako  stěžejní  doporučení  považuji 

navázání spolupráce se středními školami a také komunikovat produkt osobního účtu 

Student na facebooku a internetu obecně. Je jen otázka času, zda zpracovaná doporučení 

přispějí k určitému zvýšení počtu mladých klientů. 
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Seznam zkratek

a.s. Akciová společnst

ATM Bankomat

ČS Česká spořitelna, a. s.

ČSOB Československá obchodní banka

embos. Embosovaná platební karta

elektron. Elektronická platební karta

G2 Studentské konto Gaudeamus 2

KB Komerční banka

mil. Milion (Kč) 

Oberb. Oberbank

Poj. Pojištění

Pošt. spoř. Poštovní spořitelna

Rfb Raiffeisenbank

spoř. Spoření

SŠ Střední škola

VŠ Vysoká škola
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Příloha č. 4 Seznam středních škol

1. Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8

2. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky 

Šumperk, Hlavní třída 31

3. SOŠ a SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

4. SOŠ Šumperk, Zemědělská 3

5. Střední škola železniční a stavební Šumperk, Bulharská 8

6. Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 1

7. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1



Příloha č. 5 Abecední seznam bank v ČR

AXA Bank Europe

Banco Popolare Česká republika

Citibank

Česká spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna

Československá obchodní banka

Evropsko-ruská banka

Fio banka

GE Money Bank

Hypoteční banka

ING Bank N. V.

J&T BANKA

Komerční banka

LBBW Bank CZ

mBank

Modrá pyramida stavební spořitelna

Oberbank AG

Poštovní spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisenbank

Stavební spořitelna České spořitelny

UniCredit Bank

Volksbank CZ

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

Wüstenrot - stavební spořitelna

Wüstenrot hypoteční banka

ABN AMRO Bank N.V.

Bank of Tokyo-Mitsubishi

CALYON S.A.

COMMERZBANK Aktiengesellschaft

Česká exportní banka

Česká národní banka

Českomoravská  záruční  a  rozvojová 

banka

Deutsche Bank

Fortis Bank SA/NV

HSBC Bank plc – pobočka Praha

PPF banka

PRIVAT BANK AG

Raiffeisenbank im Stiftland eG

Všeobecná úvěrová banka



Příloha č. 6 
DOTAZNÍK

Milá studentko/milý studente,
studuji obor Marketing a obchod na Vysoké škole Báňské v Ostravě a ráda bych Tě požádala o 
spolupráci na marketingovém výzkumu. Zajímají mě Tvé postoje k bankovnímu produktu, 
respektive studentskému účtu. Vyplněním následujícího dotazníku přispěješ k získání důležitých 
dat pro moji diplomovou práci s názvem Analýza postojů studentů středních škol k bankovnímu 
produktu.
Děkuji za spolupráci a přeji pěkný zbytek dne. Bc. Kateřina Kukulová

Pokud není uvedeno jinak, zakroužkuj pouze jednu odpověď.

1. Přemýšlel/a jsi už o založení vlastního bankovního účtu?
1.1  ano 1.2  zatím ne

2. Znáš konkrétní bankovní instituce nabízející studentský účet?
2.1  ano (napiš název bank/y)………..………………………………………………………....
2.2  ne 2.3  žádná se mi nevybavuje

3. Kdy je podle Tebe vhodná doba na založení studentského účtu?
3.1  hned po dovršení 15ti let                     3.4  vůbec bych si studentský účet nezakládal/a
3.2  při nástupu na vysokou školu 3.5  jiná možnost (napiš)…………..……..…
3.3  během studia střední školy                                         ……………………………………….

4. Odkud získáváš informace o bankovních produktech pro studenty?
4.1  od rodičů 4.5  z informačních letáků bank
4.2  z TV reklamy 4.6  ze studentského časopisu
4.3  ve škole (v rámci výuky) 4.7  nezajímám se o to
4.4  z internetu 4.8  jiná možnost (napiš)…………..…………...

5. Navštívil/a jsi již nějakou banku se zájmem o založení studentského účtu?
5.1 ano (jakou?)……………………………… 5.2 chystám se 5.3 ne

6. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoť faktory, které by mohly ovlivnit tvoje rozhodnutí o 
založení studentského účtu (1 - nejmenší vliv, 5 - největší vliv). Označ křížkem do  
příslušného čtverce!

Faktory: 1 2 3 4 5
Reklamní spot v TV □ □ □ □ □
Zkušenosti rodičů □ □ □ □ □
Doporučení spolužáků □ □ □ □ □
Jednorázový finanční bonus 200 Kč □ □ □ □ □
Osobnost finančního poradce □ □ □ □ □
Hmotný dárek (hrníček, pero, batoh) □ □ □ □ □
Prostředí a vzhled banky □ □ □ □ □

7. Odhadni, na kolik procent budeš uvažovat o své ,,studentské bance“ jako o bance do 
budoucna (i po dokončení studií)?
7.1  0 % – 25 %  7.2  26 % - 50 % 7.3  51 % - 75 % 7.4  76 % - 100 %



8. O jakých  produktech České spořitelny jsi slyšel/a? (Můžeš označit i více odpovědí)
8.1  stavební spoření 8 5  osobní účet
8.2  penzijní pojištění 8.6  osobní účet  STUDENT
8.3  životní pojištění FLEXI 8.7  jiné (napiš) ………………………….
8.4  hypoteční úvěry ..…………………………………………

9. Zaregistroval/a jsi v poslední době nějakou propagační akci České spořitelny 
zaměřenou na studenty?
9.1  ano (napiš jakou)………………………… 9.2  ne 9.3  nic se mi nevybavuje

10. Máš již založený studentský účet?
10.1  ano, u České spořitelny 10.3  ano, u jiné banky (napiš název)………
10.2  ano, u Komerční banky 10.4  ne 

11. Tuto otázku zodpověz pouze v případě předchozí odpovědi 10.1
Přiřaď body spokojenosti s jednotlivými prvky studentského účtu (1 - velmi nespokojen, 5 
– velmi spokojen).

Vybrané prvky studentského účtu ČS Bodové hodnocení
Servis 24
Kontokorent – povolené přečerpání účtu
Platební karta Visa Elektron
Výběry z bankomatu ČS zdarma
Platby v rámci ČS zdarma
Zůstatkové SMS

12. Jsem student:
12.1  Gymnázia 12.4 Obchodní akademie 12.6  Střední průmyslové školy
12.2  SOŠ a SOU 12.5  SOŠ (zemědělská) 12.7  Střední zdravotnické školy
12.3  Střední školy železniční a stavební

13. Pohlaví:
13.1  žena 13.2  muž

14. Věk
14.1  15 let 14.3  17 let 14.5  19 let
14.2  16 let 14.4  18 let 14.6  20 let



 Příloha č. Tabulky absolutních a relativních četností jednotlivých odpovědí

Otázka č. 1: Přemýšlela jsi už o založení vlastního bankovního účtu?

Otázka č.2: Znáš konkrétní bankovní instituce?

Odpovědi ano ne nevybavuji si

Absolutní četnost 125 11 39

Relativní četnost 71,4 % 6,3 % 22,3 %

Otázka č.3: Kdy je podle Tebe vhodná doba na založení účtu?

Otázka č. 4: Odkud získáváš informace o bankovních produktech ?

Odpovědi rodiče internet škola internet leták časopi

s

nezajímá jiné

Absolutní 

četnosti

52 11 11 40 18 1 36 6

Relativní 

četnosti

29,7 % 6,3 % 6,3 % 22,8 % 10,30% 0,6 % 20,6 % 3,4 %

Odpovědi ano zatím ne

Absolutní četnost 122 53

Relativní četnost 69,7 % 30,3 %

Odpovědi 15 let Na VŠ Na SŠ vůbec jiné
Absolutní četnost 17 27 94 18 19

Relativní četnost 9,7 % 15,4 % 53,7 % 10,3 % 10,9 %



Otázka č. 5: Navštívil/a jsi již nějakou banku se zájmem o založení studentského účtu?

Odpovědi 5.1 5.2 5.3
Absolutní četnosti 59 49 67

Relativní četnosti 33,7 % 28 % 38,3 %

Otázka č. 7: Odhadni, na kolik procent budeš uvažovat o své studentské bance jako o 

bance do budoucna?

Otázka č. 9: Zaregistroval/a jsi nějakou propagační akci České spořitelny zaměřenou na 

studenty?

Otázka č. 10: Máš již založený studentský účet?

Odpovědi do 25 % do 50 % do 75 % do 100 %
Absolutní četnosti 8 51 80 36

Relativní četnosti 4,6 % 29,1 % 45,7 % 20,6 %

Odpovědi ano ne nevybavuji si
Absolutní četnosti 10 107 58

Relativní četnosti 5,7 % % 61,2 % 33,1 %

Odpovědi u ČS u KB u jiné banky ne
Absolutní četnosti 24 14 22 115

Relativní četnosti 13,7 % 8 % 12,6 % 65,7 %



Příloha č. 8: Doplňkové grafy k vybraným otázkám

Vyvolaná znalost produktů

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gymnázium

SOŠ a SOU

SŠ železniční

Obchodní akademie

SOŠ zemědělská

SŠ průmyslová

SŠ zdravotnická

nezná
účet Student
osobní účet
hypoteční úvěry
životnípoj.
penzijní poj.
stavební spoř.
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