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Přílohy 

Příloha č. 1 - Organizační schéma GE Money bank, a.s. 

 

Obr. 1 Organizační schéma 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 - Souhrnná ratingová stupnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 2 Souhrnná ratingová stupnice 



 
 

Příloha č. 3 - Dotazník 

Vážená dotazovaná, vážený dotazovaný, 

jmenuji se Zuzana Žůrková, jsem studentka 3. ročníku bakalářského studia, oboru Marketing 

a obchod na Ekonomické fakultě VŠB – TUO. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění níže 

uvedeného anonymního dotazníku, který bude sloužit pouze pro účely bakalářské práce, tedy 

„Měření spokojenosti zákazníků s bankovním produktem“. Pokud nebude uvedeno jinak, 

označte prosím jen jednu odpověď. Předem děkuji za spolupráci. 

1) Které z uvedených charakteristik banky jsou pro Vás důležité při výběru bankovních 

služeb?                                                                       

1. cena          

2. kvalita               

3. dostupnost poboček         

4. postavení banky na finančním trhu       

5. velikost banky         

6. komunikace s bankou        

    

2) Jaký způsob Vám vyhovuje při komunikaci s Vaší bankou? 

1. osobně na pobočce          

2. telefonicky          

3. přes chat, dopisem         

4. reference od známých        

 

3) Jak se nejčastěji dozvídáte o novinkách v bankovních produktech? 

1. pobočka GE Money Bank         

2. telemarketing         

3. letáky          

4. reklama          

5. reference od známých        

6. jiné………..         



 
 

4) Je pro vás důležitá při výběru banky pro úvěr výše poplatku za vedení běžného účtu? 

1. spíše ano          

2. ano           

3. spíše ne          

4. ne           

 

5) Jaké produkty v bance využíváte? 

1. spořicí účet          

2. hotovostní úvěr (krátkodobý, dlouhodobý) KK, FX,Expres půjčku   

3. hypotéční úvěr         

4. jiné (prosím, vyplňte)         

 

6) Jaké kritérium je pro Vás nejdůležitější při volbě Expres půjčky? 

1. výše požadovaného možného úvěru (minimální výše úvěru)    

2. výše měsíčních splátek        

3. výše poplatku za poskytnutí úvěru       

4. výše poplatku za předčasné splacení      

5. výše poplatku za mimořádnou splátku      

6. výše úrokové míry         

 

7) Jste celkově spokojen(a) s naší Expres půjčkou? 

1. překonává očekávání        

2. splňuje mé očekávání        

3. nesplnil mé očekávání, potřebuje zlepšení      

  



 
 

8) Ovlivní administrativní poplatky a výše úrokové sazby Vaše rozhodnutí o získání Expres 

půjčky? 

1. určitě ano           

2. asi ano           

3. nejsem rozhodnut(a)         

4. asi ne           

5. určitě ne           

 

9) Budete doporučovat náš produkt i jiným? 

6. určitě ano            

7. asi ano           

8. nejsem rozhodnut(a)         

9. asi ne           

10. určitě ne           

 

10) Jakého jste pohlaví? 

1. muž           

2.  žena           

 

11) Kolik je Vám let? 

1. 18 – 25 let           

2. 26 – 45 let           

3. 46 – 65 let           

4. 66 let a více          

  



 
 

12) Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

1. základní škola          

2. vyučen(á)           

3. střední škola bez maturity         

4. střední škola s maturitou         

5. vyšší odborná škola          

6. vysoká škola          

 

 

13) Jaký je Váš hrubý osobní měsíční příjem? 

1. do 5000 Kč           

2. 5001 – 10 000 Kč          

3. 10 001 – 20 000 Kč          

4. 20 001 – 30 000 Kč          

5. 30 001 – 40 000 Kč          

6. 40 001 – 50 000 Kč          

7. nad 50 000 Kč          

Děkuji za Váš čas 

Zuzana Žůrková 

 

 

 

 

 

 


