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Předložená bakalářská práce je věnována problematice spotřebitelského chování v retailovém 

bankovnictví a srovnání vybraných studentských účtů, které jsou nabízeny bankami v České 

republice. Banky nejenom v České republice, ale i v ostatních zemích věnují běžným účtům 

velkou pozornost, protože generují bankám výnosy ve formě různých poplatků a provizí a 

také proto, že slouží jako nástroj komunikace mezi bankou a klientem skrze který může banka 

oslovit klienta s nabídkou dalších služeb. Dříve než však bankovní instituce přijde na trh 

s konkrétní nabídkou bankovního účtu (produktu), musí věnovat velkou pozornost analýze 

spotřebitelského chování lidí, aby zjistila, podle jakých kritérií se klienti v jejich cílové 

skupině rozhodují. Na základě výsledků plynoucích z analýzy spotřebitelského chování 

konkrétní cílové skupiny je pak banka schopná nabídnout takový účet, se kterým může 

zaujmout danou cílovou skupinu spotřebitelů. Téma této bakalářské práce, kde jsou na 

základě spotřebitelských preferencí srovnány vybrané studentské účty, nabízené bankami 

v České republice, považuji za aktuální a přínosné. 

 

Cílem bakalářské práce je srovnání vybraných studentských účtů nabízených bankovními 

institucemi v České republice pomocí metody vícekriteriální analýzy a s využitím dat 

získaných z analýzy spotřebitelského chování cílové skupiny klientů (studentů).  

 

Bakalářská práce je členěna do 6 kapitol a 3 dodatků, přičemž první a šestou kapitolou jsou 

úvod a závěr, druhá je popisná, třetí je metodologická, čtvrtá a pátá jsou aplikační. Vzhledem 

k tomu, že tato práce byla psána jako závěrečná práce na dvou univerzitách (University of 

Huddersfield, UK a VŠB-TU Ostrava, CZ), struktura práce musela být trochu pozměněna, 

aby byly splněny požadavky, které jsou kladeny na tento typ práce oběma univerzitami. 

Z tohoto důvodu je metoda vícekriteriálního hodnocení variant (metodologická část) popsána 

až v dodatku (Appendix C). 

 

Ve druhé kapitole se autor nejdříve věnuje popisu finančního systému, roli bank, bankovním 

produktům a také vývoji studentského bankovnictví. Následně je pozornost zaměřena 



spotřebitelské chování včetně představení modelu spotřebitelského chování. V závěru 

kapitoly je stručně popsáno bankovnictví v České republice. 

 

Ve třetí kapitole se autor zaměřil na popis metodologie sběru dat včetně výhod a nevýhod. Za 

stěžejní část bakalářské práce lze považovat čtvrtou kapitolu, kde je nejdříve analyzován 

vzorek vstupních dat, který byl získán pomocí dotazníkového šetření. Na základě takto 

získaných primárních dat, bylo možné objektivně stanovit význam (váhy) jednotlivých 

faktorů, které ovlivňují rozhodování studentů při výběru studentských účtů. V druhé části 

kapitoly bylo provedeno srovnání vybraných studentských účtů pomocí metody vícekriteriální 

analýzy s využitím primárních dat. Z výsledků vyplývá, že nejvýznamnějším faktorem bylo 

bezplatné internetové bankovnictví a naopak nejméně významným faktorem bezplatný výběr 

z cizího automatu. Na základě provedeného výzkumu a metody vícekriteriální analýzy byl 

nejvhodnějším produktem stanoven Studentský účet plus od ČSOB. V páté kapitole je pak 

provedeno srovnání výsledků s literaturou (uvedenou ve druhé kapitole). 

 

Bakalářská práce je věnována aktuálnímu tématu a dosažené výsledky jsou využitelné 

v praktickém životě. Celá práce je zpracována na výborné odborné úrovni včetně závěru 

a grafické prezentace. Přestože se autor dopustil drobných formálních chyb, splňuje tato 

práce také formální požadavky, a proto doporučuji tuto práci k obhajobě. 
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