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Příloha č. 1 – Dotazník  

 
Dotazník k bakalářské práci 

 
Dobrý den, 

jmenuji se Monika Knápková a studuji ekonomickou fakultu VŠB – TU 

Ostrava. K ukončení bakalářského studia zpracovávám bakalářskou práci na téma 

„PLATEBNÍ STYK A ROZVOJ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ“. Součástí této 

práce je vyhodnocení ankety k danému tématu. Ráda bych zdůraznila, že tento 

dotazník je anonymní a slouží pouze pro mé soukromé účely. Budu velice vděčná, 

pomůžete-li mi tuto anketu vyhodnotit tím, že zodpovíte níže uvedené otázky.  

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na e-mail monika.knapkova@centrum.cz.  

 
1) Jste: 

a) Žena 
b) Muž 

 
2) Jste: 

a) Student 
b) Zaměstnaný 
c) Nezaměstnaný 
d) Důchodce 
e) Jiné ………………………………………………………… 

 
3) Váš věk? 

a) 0 – 20 
b) 21 – 30 
c) 31 – 40 
d) 41 – 50 
e) 50 a více 

 
4) Máte založený běžný účet v některé z bankovních institucí? 

a) Ano 
b) Ne 

 
Pokud odpovíte ne, nemusíte již dále vyplňovat. 
 
5) U které banky máte tento účet veden? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
6) Jaký byl hlavní důvod pro zřízení účtu? 

a) Brigáda / zaměstnání 
b) Škola 
c) Bankovní účet je v dnešní době nutností 
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d) Jiný důvod ……………………………………………………………………… 
 
7) Jak důležité při výběru banky byly pro Vás následující faktory? 
Ohodnoťte jednotlivé podbody na stupnici 1 až 5 (1 znamená nejméně důležité a 5 je 
nejvíce důležité)  
 

 1 2 3 4 5 

Výše poplatků      

Internetové bankovnictví (vzhled, 
funkčnost, kvalita, apod.)  

     

Dostupnost poboček      

Doporučení známých      

Tradice a pověst banky      

Reklama       

Konkrétní produkt banky      

 
8) Jaký poplatek Vám v bance nejvíce vadí? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
9) Využíváte služeb elektronického bankovnictví? 

a) Ano 
b) Ne 

 
10) Jaké služby z elektronického bankovnictví využíváte? 

 Internetové bankovnictví 

 Mobilní bankovnictví 

 Homebanking 

 Platební karty 
 
11) Pokud platíte v obchodě (popř. jinde), platíte raději: 

 Hotovými penězi 

 Platební kartou 
 
12) Jak často využíváte bezhotovostní platební styk? 

 Pravidelně 

 Příležitostně 

 Nikdy  
 
13) Pokud Vám přijde složenka domů, zaplatíte ji: 

 Na přepážce pošty 

 Pomocí služby internetového bankovnictví 

 Na přepážce banky 
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Otázky č. 14 - 21 se týkají internetového bankovnictví. Pokud jej nemáte, nemusíte 
odpovídat. 

 
14) Dáváte přednost internetovému bankovnictví před osobní návštěvou banky? 

 Ano  

 Ne 
 

15) Jste spokojeni se službami internetového bankovnictví, které nabízí Vaše banka? 
a) Ano 
b) Ne 

 
16) Pokud jste odpověděl ne, jaké služby byste uvítal? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
17) Jste spojeni s výši poplatků spojených s internetovým bankovnictvím? 

a) Ano  
b) Ne  

 
18) Jste spokojen se zabezpečením internetového bankovnictví? 

a) Ano 
b) Ne 

 
19) Pokud jste odpověděl ne, jaké další způsoby zabezpečení byste navrhl? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
20) Jaká je podle Vás největší výhoda internetového bankovnictví? 

a) Mohu platit z pohodlí domova 
b) Rychlost  
c) Jednoduchost 
d) Dostupnost  
e) Jiná výhoda ……………………………………………….. 

 
21) Jaká je podle Vás největší nevýhoda internetového bankovnictví? 

a) Zabezpečení  
b) Internetové bankovnictví je neosobní 
c) Žádné nevýhody neznám 
d) Jiná nevýhoda ……………………………………………….. 

 


