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Příloha č. 1: Dotazník k bakalářské práci 

Dobrý den, 

jmenuji se Radka Činčurová a studuji na VŠB Ekonomické fakultě. Součástí 

mé bakalářské práce (na téma „Formy platebního styku – rozvoj elektronického 

bankovnictví v ČR“), je vypracování dotazníku. Budu velmi vděčná, pokud mi 

pomůžete s výzkumem a odpovíte na mé následující otázky. Anonymně vyplněný 

dotazník zašlete, prosím, na emailovou adresu cincurovar@seznam.cz. 

 

1) Jste 

 muž, 

 žena. 

 
2) Ve věku 

 do 20 let, 

 21 – 30, 

 31 – 40, 

 41 – 50, 

 51 – 60, 

 60 a více. 

 

3) Jste 

 student, 

 zaměstnanec, 

 v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce, 

 podnikatel, 

 důchodce, 

 žádná z uvedených možností.  

 

4) Nejvyšší dosažené vzdělání 

 základní vzdělání, 

 odborné vzdělání s výučním listem, 

 středoškolské vzdělání s maturitou, 

 vysokoškolské. 



 2 

5) Máte založený běžný účet v bankovní instituci? 

 Ano, 

 ne (tento dotazník již nemusíte dále vyplňovat). 

 

6) Účet máte veden u (možno zaškrtnout více odpovědí) 

 Fio banky, 

 GE Moneybank, 

 ING, 

 Poštovní spořitelny, 

 UniCredit bank, 

 České spořitelny, 

 ČSOB, 

 AXA, 

 Komerční banky, 

 Raiffeisen bank, 

 mBank, 

 žádná z uvedených možností. 

 

7) Důvodem založení účtu byla 

 brigáda / zaměstnání, 

 škola,  

 úhrada úvěru, 

 úhrada periodicky se opakujících plateb, 

 účet je v dnešní době nutností, 

 žádná z uvedených možností. 

 

8) Při výběru banky jste se rozhodoval/a podle (možno zaškrtnout i více 

odpovědí) 

 výše bankovních poplatků, 

 služeb, které banka nabízí, 

 dostupnosti bankomatů a poboček, 

 doporučení rodiny nebo známých, 

 reklam v médiích, 

 pověsti banky. 

 

9) Hotové peníze vybíráte raději 

 na pokladně v bance, 

 prostřednictvím bankomatu, 

 u pokladny v obchodě. 
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10) Jaký poplatek v bance považujete za „absurdní“ (možno zaškrtnout i 

více odpovědí) 

 poplatek za výběr na přepážce z vlastního účtu, 

 poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat, 

 poplatek za splacený úvěr, 

 poplatek za vložení variabilního symbolu do příkazu k úhradě, 

 poplatek za výpis účtu zaslaný elektronickou cestou. 

 

11) Vyskytne-li se problém, řešíte ho 

 na přepážce banky, 

 pomocí elektronického bankovnictví (online chatu, telefonního 

bankovnictví, emailem). 

 

12) Výpisy z účtu Vám chodí  

 poštou, 

 elektronicky. 

 

13) Platební karta, kterou využíváte, je 

 debetní, 

 debetní s možností kontokorentu, 

 kreditní (úvěrová karta, možnost čerpání do mínusu). 

 

14) Využíváte platební (kreditní) kartu v zahraničí? 

 Ano, 

 ne. 

 

15) V obchodě, restauraci, čerpací stanici, popř. jinde platíte raději 

 hotově, 

 platební kartou, 

 podle situace. 

 

16) Využíváte služeb elektronického bankovnictví? 

 Ano, 

 ne (tento dotazník již nemusíte vyplňovat). 
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17) Jak často využíváte služeb elektronického bankovnictví? 

 Denně, 

 minimálně 1x týdně, 

 minimálně 1x za měsíc, 

 jen výjimečně. 

 

18) Jakých služeb elektronického bankovnictví využíváte? (možno 

zaškrtnout více odpovědí) 

 Telefonní bankovnictví, 

 mobilní bankovnictví,  

 internetové bankovnictví, 

 homebanking, 

 platební karty, 

 žádná z uvedených možností. 

 

19) Věříte v dobré zabezpečení elektronického bankovnictví? 

 Ano, rozhodně, 

 spíše ano, 

 asi ne, 

 rozhodně ne, 

 nevím. 

 

20) Složenku zaplatíte raději 

 na přepážce banky, 

 na přepážce pošty, 

 pomocí elektronického bankovnictví. 

 

21) Preferujete  

 internetové bankovnictví díky většímu portfoliu nabízených 

služeb, 

 mobilní bankovnictví, protože má větší síťové pokrytí. 



 5 

22) Vidíte výhodu v bezkontaktní kartě, kde není nutný fyzický dotek, ale 

transakční údaje lze přenášet na dálku? 

 Ano, bezkontaktní karta ušetří čas strávený ve frontě, 

 ne, hrozí velké riziko zneužití při nedostatečně rychlém 

zablokování, 

 nemám potřebné informace. 

 

23) Slyšel/a jste už o bezkontaktní technologii zabudovanou do různých 

nosičů (klíčenek, hodinek či mobilních telefonů)? 

 Slyšel/a jsem, a myslím si, že je to dobrý nápad, 

 ano, ale nevyužívám ji, 

 nechtěl/a bych tuto technologii kvůli vysokým nákladům na 

pořízení, 

 neslyšel/a jsem, ale budu se informovat, 

 neslyšel/a jsem, ani bych neměl/a zájem. 

 

24) Využíváte čipovou mini kartu, které začaly vydávat banky jako 

součást ke klasickým kartám?  

 Ano, čipovou mini kartu lze vzít i na méně obvyklá místa  

a umožňuje vyšší pohodlí, 

 ne, je zbytečná, nedají se vybírat hotové peníze z bankomatu, 

 nemám, ale chtěl/a bych ji, 

 nemám, ani bych o ni neměl/a zájem. 

 

25) Využíváte banku v mobilu? 

 Ano, online bankovnictví značně ušetří můj čas a kdykoli 

v obchodě si mohu ověřit stav svého účtu, 

 ne, mobily jsou často obětí krádeže. 
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26) Do budoucna se plánuje vytvoření karty, která bude nahrazovat 

občanský průkaz, řidičské oprávnění, pas a průkaz pojištěnce. Vítáte 

tuto novinku? 

 Ano, budu mít doklady pohromadě, 

 ne, dojde-li ke krádeži, nemám u sebe žádný doklad totožnosti. 

 

27) Nakupujete přes internet? 

 Ano, prostřednictvím online karty, 

 ano, prostřednictvím bankovního převodu, 

 ne – vysoké riziko zneužití. 

 

28) Každá banka nabízí jinou nabídku služeb internetového bankovnictví, 

jste spokojeni se službami, které nabízí právě Vaše banka? 

 Ano, jsem spokojen/a, 

 ne, nejsem spokojen/a. 

 

29)  Výhody internetového bankovnictví spatřuji v  

(ohodnoťte jednotlivé výhody na stupnici 1 až 5. 

1 - nejméně důležitá, 5 – nejvíce důležitá) 

 

 1 2 3 4 5 

jednoduchosti      

bezpečnosti      

rychlosti      

pohodlnosti      

bankovních operacích, které lze 

provést odkudkoli a kdekoli 
     

nabídce služeb      
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30) Jaká je podle Vás největší nevýhoda internetového bankovnictví? 

(možno zaškrtnout více odpovědí) 

 snadný omyl při zadávání údajů 

 internetové bankovnictví je neosobní, 

 nedostatečné zabezpečení 

 nejsou žádné nevýhody.  

 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu. 


