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1 Úvod 

Na svojich cestách po Európe som pred pár rokmi na rakúskej diaľnici predbiehal 

vozidlo tamojšej pošty, ktoré bolo jednou z inšpirácií, prečo sa venovať práve 

marketingovej komunikácií, a prečo sa zamerať práve na oblasť bankových služieb. 

Na jeho kapote bola myšlienka, ktorú som transformoval práve pre využitie 

v bankovom odvetví. Vo voľnom preklade tam stálo: „Keď ide naozaj o poštové 

služby, tak jedine s Österreichische Post.“ 

Hneď ma napadla transformácia do sveta financií: „Keď ide naozaj o peniaze, tak 

jedine s ......“. Tu som sa zastavil a nevedel som sám sebe odpovedať, ktorá banka 

v Českej republike pre mňa znamená jednoznačnú silu takéhoto sloganu. Položil som 

si otázku, ktorá banka by mohla zastávať pravé miesto v mojom slogane a začal som 

vnímať ďalšie znaky a informácie z okolia. Pri bližšom pozorovaní som zistil, že som 

vo svojom okolí často obklopovaný červeno modrým logom s nápisom Česká 

sporiteľňa. Na druhej strane, v médiách sa čím ďalej a s vrastajúcou averziou 

stretávam s väčším množstvom reklám na bankové a nebankové subjekty, ktoré 

ponúkajú tie najlepšie služby pre moje i Vaše peniaze. Českú sporiteľňu som medzi 

týmito reklamnými informáciami našiel len v nepatrnom množstve. 

To je jeden z dôvodov, prečo sa vo svojej diplomovej práci chcem zamerať práve 

na marketingovú komunikáciu Českej sporiteľne. Cieľom práce je analyzovať 

prostredníctvom vhodne zvoleného výskumu a analýzy sekundárnych dát, ako klienti 

vnímajú svoju banku, akým spôsobom s nimi banka komunikuje a aké informácie 

majú o poskytovaných službách pre určenie návrhov na ich zefektívnenie. Dostatok 

informácií vo svete financií je dôležitý, však ide „len“ o peniaze. 

Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Úvodná teoretická časť je zameraná 

na teóriu súvisiacu s marketingovou komunikáciou zameranou na služby s podporou 

odbornej literatúry, v druhej analytickej časti je popísaná charakteristika banky a jej 

produkty poskytované v rámci osobného bankovníctva s využitím sekundárnych 

informácií z dostupných zdrojov. Rozsah analytickej časti v produktovej línií je 

z dôvodu značného množstva informácií potrebných pre správnu interpretáciu 

a charakteristiku jednotlivých produktov osobnej klientely pre dôkladnú analýzu 

vedúcu k návrhom v záverečnej časti práce. V rámci praktickej časti sa zameriam na 
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zvolenú metodiku získavania potrebných primárnych dát, spracovanie a analýzu 

získaných dát, ktoré budú slúžiť pre vyššie popísané ciele prostredníctvom osobného 

dotazníkového šetrenia a záverom práce budú kroky, námety, typy a rady vedúce 

k využitiu zistených výsledkov v praxi. 

Zdroje jednotlivých informácií sú označené číslom v hranatej zátvorke, zoznam 

použitej literatúry je na konci práce.  
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2 Teoretické východiská 

2.1 Marketing 

Podľa Kotlera et al.[5], moderné pojatie marketingu v svojej podstate nevyjadruje 

riešenie, ako presvedčiť zákazníka a predať mu produkt či službu. Moderný 

marketing  21.storočia je založený na princípe uspokojovania potrieb zákazníkov. 

Marketing je činnosť, ktorá začína skôr, než vôbec dôjde k vyrobeniu konkrétneho 

produktu a základným činiteľom je zistiť potreby zákazníkov, na základe ktorých sa 

produkt tvorí. Neskôr sa marketingové aktivity opierajú už o vzniknutý produkt 

a sprevádzajú ho počas celej doby jeho životného cyklu. 

Cieľom marketingu je poznať a pochopiť zákazníka do takej miery, aby sa 

vzniknutý produkt alebo služba predávala sama. 

Existujú 3 základné koncepcie, na ktorých je marketing založený a to potreba, 

prianie a dopyt.[5] 

2.2 Marketing služieb 

Pre účely marketingovej komunikácie banky poskytujúcej práve služby na B2B 

a B2C trhu je potrebné rozviesť charakteristiky a špecifiká, ktoré sú spojené 

s poskytovaním služieb.  

V 21.storočí má poskytovanie služieb rastúcu tendenciu  kvôli zvyšujúcim sa 

nárokom spotrebiteľa, ktoré sa dostávajú za hranice hmotných produktov. Pojem 

„deindustralizácia ekonomiky“ sa objavil už v 80.rokoch minulého storočia, znamená, 

že tempo rastu v oblasti služieb je rýchlejší a prekonáva tempo rastu v priemyselnej 

výrobe. Na jednej strane súvisí so zvyšujúcim sa záujmom o doplnkové služby 

k vzniknutým produktom ako doprava, údržba, záruka, priestory na predvádzanie, tak 

aj poskytovanie služieb ako samostatných produktov. Poskytovateľom služieb je 

hlavne štát poskytujúci služby verejného sektoru (vzdelávanie, zákonodarstvo, výkon 

práva, zdravotná a sociálna starostlivosť, obrana a bezpečnosť štátu). Ďalším 

poskytovateľom sú neziskové organizácie ako nadácie, občianske združenia, cirkev, 

ktoré vypĺňajú priestor medzi občanom a štátom. Najširším poskytovateľom je 

súkromný sektor, ktorý za poskytovanie služieb realizuje zisk a tvorí alternatívu 
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k službám verejného sektoru. Rast dopytu po službách je priradený k nasledujúcim 

faktorom: 

Vzrastajúce bohatstvo spotrebiteľov 

Bohatstvo ovplyvňuje vnímanie spotrebiteľa a jeho životné hodnoty. To dáva 

priestor vzniku služieb zaisťujúcich komfort, a to napríklad v oblasti upratovania, 

varenia a starostlivosti o deti a starších občanov. 

Zvyšujúci sa voľný čas 

Voľný čas dáva priestor pre poskytovanie služieb podporujúcich jeho trávenie 

aktívnym odpočinkom vo forme športovania a aktivitách pre voľný čas, ktoré sa 

stávajú trendom 21.storočia. 

Potreba technológií v domácnosti 

Domácnosť sa vďaka vedecko-technologickej činnosti a technickému posunu 

stáva komplikovanejšou a nároky na technické pomôcky a produkty sú vysoké. To 

súvisí s rozširovaním služieb v oblasti poskytovania inštalačných služieb, údržby 

a opravy či servisné služby. 

Ďalším nemenej dôležitým faktorom je zmena životného štýlu, rast životného 

štandardu a rastúca zamestnanosť žien. 

2.3 Vlastnosti služieb 

Philip Kotler s kolektívom autorov[5] definoval služby následne: 

„Služby sú samostatne identifikovateľné, predovšetkým nehmotné činnosti, ktoré 

poskytujú uspokojenie potrieb a nemusia byť nutne spojované s predajom výrobku 

alebo inej služby. Produkcia služieb môže, ale nemusí vyžadovať užitie hmotného 

produktu. Ak je však toto užitie nutné, nedochádza k preneseniu vlastníctva tohto 

hmotného produktu.“ 

Podľa danej definície možno určiť päť vlastností, ktoré definujú vlastnosť služieb: 
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Nehmotná povaha 

Nehmotná povaha alebo nehmotnosť je charakteristikou služby, ktorá 

najvernejšie vyjadruje jej podstatu. Tým, že ju nie je možné uchopiť, je nemožné ju 

hodnotiť fyzickým zmyslom. Zákazník si ju nemôže pred kúpou prezrieť či vyskúšať. 

To má za dôsledok neistotu, ktorá je v rámci marketingu služieb do istej miery 

odstránená prvkom materiálneho prostredia, komunikačného mixu a vysoký dôraz na 

silu značky či obchodného mena. Vlastnosť je príčinou náročného hodnotiaceho 

procesu v zrovnávaní s konkurenciou, keďže nie je možné produkty fyzicky porovnať. 

Pri kúpe služby preto zákazník kladie dôraz na osobné zdroje informácií, tým sa 

rozumie odporúčania od známych. Preto má ústna reklama silné zastúpenie 

v rozhodovacom procese pri výbere služby od konkrétneho poskytovateľa. 

Neoddeliteľnosť 

Službu nie je možné oddeliť od firmy/spoločnosti, ktorá danú službu poskytuje. 

Je poskytovaná v jeho prítomnosti a za okolností, ktoré sú podstatou danej služby. 

Oproti produktom, ktoré sú najskôr vyrobené a až potom si ich zákazník kúpi, služba 

funguje opačným spôsobom. Zákazník najskôr zaplatí, až potom dochádza k výrobe 

a spotrebovaniu služby. 

Heterogenita 

Heterogenita alebo rôznorodosť je daná štandardom, ktorý je v rámci služby 

poskytovaný. Chovanie poskytovateľa, zákazníka a vplyvov okolia sú 

nepredvídateľné, preto môže za rôznych okolností dôjsť k odchýlkam od štandardu. 

Príkladom je napríklad lyžiarsky pobyt, počas ktorého sú podmienky pre lyžovanie 

zhoršené kvôli hustej hmle. V tomto prípade aj pri sebe menšej snahe poskytovateľa 

nie je možné ovplyvniť horší dojem z poskytovanej služby. 

Zničiteľnosť 

Pominuteľnosť alebo zničiteľnosť je vlastnosť, ktorá službe neumožňuje 

skladovateľnosť, uchovanie, opätovný predaj alebo vrátenie. Pri reklamovaní 

nekvalitne poskytnutej služby je možné službu poskytnúť opakovane s očakávanými 

nárokmi od zákazníka. Je dôležité riadiť stanovenie pravidiel riešenia reklamácií, 
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riadením ponuky a odbytu pre efektívne poskytovanie dostatočného množstva 

služieb zákazníkom. 

Nemožnosť vlastniť 

Nemožnosť vlastniť súvisí s predchádzajúcimi vlastnosťami. Pri kúpe služby 

právo vlastniť neprechádza z kupujúceho na zákazníka, keďže sa jedná o nehmotný 

produkt. Poskytnutou službou sa rozumie kúpa práva na poskytnutie služby. 

Príkladom môže byť čas maséra poskytujúceho svoje sluźby. Nemožnosť vlastniť má 

za následok zmenu distribučných kanálov v poskytovaní služby, ktoré sú obvykle 

priame alebo veľmi krátke oproti poskytovaniu hmotných produktov. 

2.4 Marketingový MIX v službách 

Súbor nástrojov, ktorý umožňuje marketingovému manažérovi vytvárať 

jednotlivé vlastnosti, je v oblasti služieb rozvinutý. Oproti štandardnému 

marketingovému mixu, ktorý v sebe zahrnuje štyri prvky, takzvané „4P“, z anglického 

prekladu produkt, cena, distribúcia a marketingová komunikácia, tieto nestačia 

aplikačne pre poskytovanie služieb. V rámci marketingovej orientácie vznikli v rámci 

mixu v službách ďalšie tri nástroje a rozširujú tak pôvodnú koncepciu na „7P“.[9] 

Tab. 2.1 Marketingový mix služieb 

Pôvodná koncepcia – Marketingový MIX 4P    

Rozšírená koncepcia – Marketingový MIX služieb 7P   
Product 
 
Produkt 

Price 
 
Cena 

Place 
 
Distribúcia 

Promotion 
 
Marketingová 
komunikácia 

Physical 
evidence 
 
Materiálne 
prostredie 

People 
 
Ľudia 

Processes 
 
Procesy 

Zdroj: Vlastný 

Produkt 

Hmotný a nehmotný predmet/výrobok ponúkaný na trhu uspokojujúci potreby 

a priania zákazníka s možnosťou dosiahnutia úžitku v jeho rôznej podobe od úspory 

cez spoločenský rešpekt až po lepší pocit. 



  

14 
 

Cena 

Cena je hodnotou, ktorú je nutné za poskytnutý produkt zaplatiť, aby ho získal. 

Súčasťou ceny sú taktiež necenové hodnoty, a to stratený čas, psychická či fyzická 

námaha. Cena je celkovou hodnotou, ktorú musí zákazník vynaložiť na pri nákupe.  

Distribúcia 

Distribúcia, taktiež označovaná ako miesto predaja obsahuje všetky vlastnosti 

a činnosti približujúce produkt a zákazníkovi. Jedná sa o proces zahrnujúci často 

zložitú cestu medzi výrobcom a spotrebiteľom. Dĺžka závisí od podstaty predávaného 

produktu a či sa jedná o produkt hmotný alebo nehmotný. S distribúciou súvisí aj fakt, 

ako sa k nákupnému miestu dostane zákazník. Pri voľbe miesta distribúcie je 

dôležité brať ohľad na dostupnosť pre zákazníka. [8] 

Ľudia 

V rámci poskytovania služieb dochádza vo väčšej i menšej miere k interakcii 

zákazníka s poskytovateľom služby. To je dôvod pripojenia prvku „people“ do 

marketingového mixu v službách. Zákazník je súčasťou poskytovanej služby a tak sa 

aktívne alebo pasívne podieľa na jej celkovej tvorbe a kvalite. Pre organizáciu je 

dôležité zamerať sa na výber zamestnancov dôsledne, pretože práve tí sú súčasťou 

poskytovaného produktu a kvalita, odbornosť, vzťah a celkový dojem vnímaný 

zákazníkom sú v tomto smere kľúčovým faktorom. 

Materiálne prostredie 

Keďže sa v rámci služieb jedná o výsledný produkt nehmotnej povahy, 

materiálne prostredie je dôležité v súvislosti s vnímaním produktu. Môže byť 

dôkazom o kvalite a zo strany zákazníka je to jeden z mála faktorov, na základe 

ktorých môže objektívne odhadnúť kvalitu a profesionalitu poskytnutej služby. Patria 

sem priestory, budovy, kancelárie, či informačné brožúry. Ukazovateľom kvality je 

mimo iné aj oblečenie zamestnancov či iné vybavenie priestorov. 

Procesy 

Proces predstavuje interakciu medzi zákazníkom a poskytovateľom služby, 

v ktorej môže dochádzať k nezhodám negatívne ovplyvňujúcim dojem z poskytovanej 
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služby, aj keď služba ako taká je poskytnutá na profesionálnej úrovni k spokojnosti 

zákazníka. Patrí sem napríklad čakacia doba, poskytovanie nekompletných či 

skreslených informácií, absencia poradenstva. Dôležitou súčasťou pri poskytovaní 

služieb je vytvárať analýzu procesov, vytvárať ich schémy,  klasifikovať a následne 

jednotlivé kroky zjednodušiť a zefektívniť tak celý proces. [9]  

2.5 Marketingová komunikácia 

Marketingová komunikácia predstavuje jedno zo siedmich „P“ marketingového 

mixu v službách a je potrebné jej pre účely aplikácie na bankový subjekt venovať 

zvýšenú pozornosť, preto bude charakterizovaná do hĺbky oproti ostatným prvkom 

marketingového mixu. 

Marketingová komunikácia je znakom moderného marketingu, ktorý okrem tvorby 

kvalitného produktu za atraktívnu cenu, ktorý je dostupný pre širokú verejnosť je 

nutný kontakt vo forme informácií. Firmy komunikujú, aby boli úspešné. Pri 

nedostatočnej komunikácií má aj ten najkvalitnejší produkt na trhu veľké problémy 

s presadením sa. Ľudia o ňom nevedia. Dôležité je nepokladať otázku, či 

komunikovať, ale klásť otázku ako komunikovať a koľko úsilia na to vynaložiť. 

Komunikácia sa tak stáva komplexom komunikačného mixu, ktorý sa skladá 

z reklamy, osobného predaja, podpory predaja, public relations a z nástrojov 

priameho marketingu. Jednotlivé nástroje sú dynamické a pružne reagujú na trh, 

preto sa ich pôsobenie a vlastnosti v priebehu času menia a rozširujú, pridávajú sa 

nové trendy, ktoré budú v kapitole zmienené. [5] 

Integrovaná marketingová komunikácia 

Integrovaná marketingová komunikácia taktiež pod skratkou IMC predstavuje 

nový pohľad na základný komunikačný mix. Podľa americkej asociácie reklamných 

agentúr [1, str.29], je IMC koncept plánovania rešpektujúci strategickú úlohu 

všeobecných komunikačných disciplín, ktoré prepája s cieľom dosiahnuť maximálny 

a celistvý dopad. Jedná sa o riadenie a kontrolu celkovej komunikácie smerom k trhu. 

Nasledujúca tabuľka poukazuje na rozdiely medzi klasickou a integrovanou 

marketingovou komunikáciou: 
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Tab. 2.2 Klasická a integrovaná komunikácia 

Klasická komunikácia Integrovaná komunikácia 

Zameraná na akvizíciu, predaj Zameraná na udržiavanie trvalých 
vzťahov 

Masová komunikácia Selektívna komunikácia 

Monológ, jednostranná komunikácia Dialóg, dvojstranná komunikácia 

Informácie sú vysielané Informácie na vyžiadanie 

Informácie sú dávané Informácie vo forme samoobsluhy 

Iniciatíva je na strane vysielajúcej Príjemca preberá iniciatívu 

Presvedčovanie Informácie sú poskytované 

Účinok na základe opakovania Účinok na základe konkrétnych 
informácií 

Ofenzívnosť Defenzívnosť 
Náročný predaj Jednoduchý predaj 
Vlastnosti značky Dôvera v značku 

Orientácia na transakciu Orientácia na vzťahy 

Zmena postojov Spokojnosť 
Moderná, priamočiara, masívna Postmoderná, cyklická, fragmentárna 
Zdroj: [1], upravené autorom 

Zmienené vlastnosti poukazujú na postup pri poskytovaní informácií v rámci MC 

a IMC.[1]  

Komunikačný proces 

Komunikačný proces je založený na tzv. Laswellovej komunikačnej schéme, ktorá 

rieši nasledujúce otázky: 

 Kto poskytuje informácie? 

 Komu poskytuje a čo poskytuje? 

 Akým spôsobom poskytuje? 

 S akým účinkom? 
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Obr. 2.1 Komunikačný proces 

 

 
Zdroj: Vlastný 
 

 Odosielateľom je subjekt, ktorý posiela určitú správu smerom k príjemcovi. 

 Kódovanie predstavuje transformovanie myšlienky do podoby, v ktorej je 

možné ju preniesť príjemcovi v efektívnej forme. 

 Médium je komunikačná cesta, prostredníctvom ktorej je informácia 

prenášaná. 

 Dekódovanie je opak kódovania, ktoré príjemca dešifruje prijímanú správu 

 Príjemca ako prijímateľ určitej informácie, nemusí sa jednať len o koncového 

zákazníka. 

 Odozva je následnou reakciou na prijatú informáciu, ktorá môže byť vnímaná 

nielen pozitívne, ale aj negatívne. 

 Spätná väzba je dôležitým prvkom, ktorý sleduje efektivitu vysielanej 

informácie. 

 Šum je súbor faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť celý komunikačný 

proces a pôsobí v celom procese posielania informácie. [4] 

2.6 Komunikačný mix 

2.6.1 Reklama 

Reklama je neosobnou formou komunikácie, kde jednotlivé firmy platenou 

formou prostredníctvom médií oslovujú masy potenciálnych zákazníkov. Medzi 

najdôležitejšie média v rámci reklamy patrí televízia, rozhlas, internet, kino, noviny, 

časopisy a billboardy.  
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Cieľom je informovať a presvedčiť zákazníka o výhodách a nutnosti vlastniť 

práve tento produkt. Na silnom konkurenčnom trhu správne zvolená reklama môže 

mať značný dopad na ziskovosť danej firmy oproti konkurencií vyrábajúcej substitúty 

k danému produktu. 

Z hľadiska ceny je reklama považovaná za najdrahšiu formu neosobnej 

komunikácie, v ktorej je nutné médiám zaplatiť za čas alebo priestor pre zviditeľnenie 

reklamnej informácie. Reklama má značný vplyv na chovanie zákazníka a v pomere 

k masovosti je pomerne lacnou a rýchlou metódou oslovenia zákazníka. 

Reklama je rozdelená na tri základné druhy. Informačná reklama má za cieľ 

informovať a vzbudiť prvotný záujem o konkrétny produkt a využíva sa hlavne 

v prvotnej zavádzajúcej časti životného cyklu nového výrobku. Cieľom 

presvedčovacej reklamy podporiť dopyt daného produktu oproti konkurencií 

a používa sa v štádiu zrelosti. Pripomínajúca reklama napomáha zachovať pozíciu 

značky či služby v povedomí a vedie k vernosti spojovanej s fázou poklesu životného 

cyklu. 

2.6.2 Podpora predaja 

Neosobná forma komunikácie podnecujúca chovanie zákazníka, ktorej trend 

neustále narastá. Jedná sa o celkovú komunikáciu obchodníka v mieste predaja a jej 

celkové výdaje sa začínajú približovať výdajom spojeným s reklamou. Motiváciou je 

fakt, že konečný rozhodovací proces prebieha podľa výskumov práve na ploche 

predajného miesta. Preto je dôležité pôsobiť na všetky zmysly chuť, čuch, hmat, zrak 

a sluch a to priamo aj nepriamo. V súvislosti s podporou predaja sú POP/POS 

materiály, ktoré vyjadrujú spotrebnú podporu v mieste predaja. Dôležitým prvkom je 

instore marketing. Jedná sa o účinný nástroj aplikovaný v rozhodovacom procese 

zákazníka. Vystavovanie a predvádzanie produktov patrí k účinným propagačným 

nástrojom, ktorý je vhodný aplikovať na komplikované výrobky či nové výrobky na 

trhu. Ochutnávky sú potom riešením v prípade novej potraviny, príchute, kde má 

zákazník možnosť vyskúšať bez nutnosti platiť. 

Merchandising predstavuje hmotnú prezentáciu výrobkov, ako sú umiestnené, 

v akom množstve a čase, aby boli pre zákazníka ľahko identifikovateľné a atraktívne. 
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Ďalšími predmetmi podpory predaja sú LCD displeje, darčekové predmety, vzorky, 

kupóny, súťaže, prémie, či odmena za vernosť. 

2.6.3 Priamy marketing 

Priamy marketing je protipólom k predchádzajúcim prvkom komunikačného 

mixu. Jedná sa o individuálnu a adresnú formu podpory zameranej na mieru, na 

jednotlivca často označované ako „one to one marketing“ (jeden na jedného). Cieľom 

je získať okamžitú a merateľnú odozvu  s budovaním dlhodobých vzťahov so 

zákazníkmi. Výhody na strane zákazníka sú tak jednoduchý a rýchly nákup, pohodlie 

pri výbere produktu, dôveryhodnosť, súkromie a interaktivita. Pre predávajúceho je to 

rýchlejšie oslovenie zákazníkov, presnejšie cielenie, budovanie dlhodobých vzťahov 

a vernosti, utajenie pred konkurenciou a alternatíva osobného predaja. Na druhej 

strane sa jedná o nástroj nepoužiteľný na masovom trhu a vynaloženie nákladov na 

jednotlivých zákazníkov prevyšujú náklady masovej komunikácie. 

Medzi využívané nástroje priameho marketingu patrí direct mail, telemarketing, 

reklama s priamou odozvou, on-line marketing, zásielkový katalóg, teleshopping 

a ďalšie. 

2.6.4 Public relations 

Vzťahy s verejnosťou označované taktiež skratkou „PR“ majú za cieľ 

ovplyvňovať verejné mienenie a postoje zákazníkov. Vybudovať dobré meno, 

informovať o zmenách, výsledkoch, otvorene komunikovať s verejnosťou, stimulovať 

pozitívnu publicitu, to všetko pôsobí na vnímanie spoločnosti zo strany zákazníka. 

Cieľ PR často nesúvisí s hlavným cieľom firmy vo forme dosahovania zisku ale na 

základe vedľajšieho cieľa pozitívne ovplyvňuje cieľ hlavný. Dôležité je využitie 

nezávislých zdelovacích prostriedkov prostredníctvom novinárov či nezávislých 

odborníkov, ktorý na základe poskytovaných informácií vytvárajú verejnú mienku. 

Náklady na PR sú všeobecne lacnejšie oproti reklame a priamemu predaju. PR 

zastáva nezameniteľnú úlohu pri riešení krízových situácií za účelom minimalizácie 

negatívnych dopadov na firmu ako celok.  
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Publicita pôsobí na vnímanie firemného image a môže mať dve formy. 

Pozitívna publicita formuje neosobnú stimuláciu dopytu po výrobku, negatívna 

publicita je neriadená a preto je dôležité vedieť okamžite riešiť krízovú situáciu. 

Význam PR ako neoddeliteľnej súčasti MC je v nastolení dôveryhodnosti, 

presvedčivosti, naviazanie osobných vzťahov, pôsobenie na vplyvné osobnosti 

a efektívne vynakladanie prostriedkov pre vytvorenie pozitívneho povedomia o firme. 

2.6.5 Osobný predaj 

Osobný predaj je proces ovplyvňovania procesu prezentácie výrobku 

obchodníkom smerom k zákazníkovi. Jedná sa o predaj „tvárou v tvár“ (face to face), 

niekedy v menšej skupinke. Predaj je interaktívny, predajca môže okamžite reagovať, 

najskôr dôjde k analýze zákazníka a jeho potrieb, potom predstava výrobku, 

zvládanie námietok a otázok smerujúcich k uzavretiu obchodu a doplnkovým 

službám. Výhodou je okamžité vnímanie dopadu poskytnutej informácie, kde 

dochádza k minimálnemu informačnému šumu vďaka interaktivite. Výhodou je 

možnosť flexibilného prispôsobenia poskytovaných informácií vzhľadom 

k zákazníkovi a konkrétnej situácie či požiadavku. 

Nevýhodou je nehmotná povaha poskytnutých informácií alebo ich nestálosť, 

oproti reklame či letáku, ktorí má presne fixované reklamné zdelenie.  Dosah 

osobného predaja je veľmi krátky. Vzťahuje sa len na miesto kontaktu so zákazníkom 

a nie vždy je vhodný, pokiaľ sa jedná o malú cieľovú skupinu. 

Predajca je v tejto forme komunikácie profesionál, ktorý je pripravený problém 

riešiť okamžite. Mal by byť citovo nestranný, reagovať primerane, pôsobiť 

profesionálnym a upraveným dojmom. [8]  

2.7 Trendy v marketingovej komunikácií 

Európskym trendom v oblasti marketingovej komunikácie je využívanie webu, 

e-mailu a mobilného marketingu. Zlomovým bol rok 2005, v tomto roku došlo podľa 

Freya [3] k navýšeniu rozpočtu na tieto komunikačné prostriedky medziročne o 3%. 

Aj keď tradičné médiá zmienené v kapitole komunikačný mix zohrávajú významné 

postavenie v oblasti marketingovej komunikácie, nové zmienené médiá začínajú 
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efektívne plniť očakávania svojho vzniku. Dôležitým faktorom je vlastnenie 

komunikačného prostriedku, skrze ktorý je možné úspešne smerovať nové formy 

komunikácie so zákazníkmi, a to osobný, počítač, mobilný telefón, smartfón či tablet 

a internetové pripojenie. Vďaka dostupnosti masám verejnosti sa stáva tento kanál 

komunikácie významným. 

Z hľadiska financií prinášajú nové trendy úsporu a otvárajú tak možnosti pre veľké 

množstvo výrobcov, ktorí kvôli cenám masovej reklamy mali obmedzené možnosti 

v konkurenčnom prostredí. 

2.7.1 Guerillový marketing 

Guerillový marketing je považovaný za underground komerčnej marketingovej 

komunikácie. Taktika vznikla ako dôsledok tvrdého boja proti silnejšej konkurencií 

a jeho podstatou je minimálna nákladovosť a balancovanie na hrane legálnosti vo 

forme takzvanej ostrej pouličnej reklame. 

Podstata GM spočíva v troch základných krokoch: 

 Udrieť na nečakanom mieste. 

 Zamerať sa na presne vytipované ciele. 

 Ihneď sa stiahnuť. 

Súčasťou je zabezpečiť, aby bola akcia zaznamenaná a zdieľaná napríklad na 

sociálnych sieťach. Využiteľnosť je premenlivá. 

2.7.2 Digitálny marketing 

Digitálny marketing predstavuje využitie digitálnych médií. Medzi komunikačné 

kanály patrí mobilný telefón, PC, interaktívna TV, PDA, Digital life, herné konzole, 

ultra mobilné  počítače v hodinkách a podobne. DM je možné využiť tam, kde je 

možné poskytovať internetové pripojenie, ktoré v modernom svete je už takmer bez 

hraníc. Zacielenie je na populáciu do 50 rokov, muži využívajú internet z 52% oproti 

ženám. Digitálny marketing tak predstavuje možnosť podpory značky nástrojmi ako 

banerová reklama, mikrostránky, virálové kampane, on-line PR, tvorba komunít vo 

forme sociálnych sietí a vernostné programy. 



  

22 
 

Virálový marketing má za úlohu šírenia informácie rovnako ako sa šíri vírus, 

užívatelia si ho preposielajú medzi sebou z dôvodu atraktívneho a zaujímavého, 

niekedy šokujúceho obsahu. 

Sociálne médiá fungujú na princípe vytvorenia zaujímavého obsahu, ktorý je 

na internete uverejnený a zadarmo. Nejedná sa len o najznámejšie médiá Facebook 

a You Tube, ich základňa je značná a potenciál s efektívnym zacielením na 

konkrétneho zákazníka je vysoký. 

2.7.3 Event marketing 

Event marketing je dynamicky sa rozvíjajúci nástroj známy z histórie 

vyplývajúci z názvu event – akcia - udalosť. Podstatou je tvorba rôznych eventov 

spojených s danou firmou. Akcia by mala byť smerovaná podstatou firmy a jej 

produktov. Dôležité je brať na vedomie, že potenciálny zákazník sa „eventu“ účastní 

nie kvôli záujmu o značku, ale kvôli atraktivite akcie. Dôležité je spojovať podstatu 

konaného „eventu“ so značkou/výrobcom, aby dochádzalo k asociáciám. 

Významným faktorom je prilákanie správnej cieľovej skupiny, aby bolo možné 

efektívne zasiahnuť a spojiť udalosť s obchodnou činnosťou takou formou, aby 

zákazník nevnímal tlak zo strany predajcu/výrobcu. 

Medzi ciele event marketingu tak môže patriť napríklad rozšírenie záberu na 

trhu, vytvorenie atraktívnej asociácie, pôsobenie popularity celebrít, získanie 

priestoru na propagáciu, prenesenie image na úroveň komunity, zoznámenie 

s novým výrobkom, začlenenie predaja do akcie, získanie nových kontaktov a mnoho 

ďalších. [7] 

2.7.4 Direct marketing v digitálnom veku 

Definícia priameho marketingu v osobnej komunikácií je popísaná vyššie 

v kapitole. V digitálnom veku 21.storočia je potrebné implementovať priamy 

marketing do komunikačných kanálov, ktoré majú čím ďalej tým značnejší prínos, 

Teda do digitálnej sféry. Priamy marketing prostredníctvom digitálnych médií sa 

dostáva do televízie, e-mailu, rozhlasových spotov, ktoré využívajú priamu odozvu, 

digitálny inzerát, súčasťou ktorého je automatický formulár pre odpoveď, on-line 

inzeráty firiem, webové stránky ako také. Dôležité je prepojenie na priamu odpoveď 
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a kľúčovým faktorom je stály dynamický vývoj, teda prispôsobovanie sa novým 

technológiám a dbanie na jedinečné obsahové riešenie, ktoré majú byť inšpiratívne 

a zaujímavé. 

2.7.5 Product placement 

Product placement predstavuje nenásilnú formu marketingovej prezentácie 

produktov v médiách často v ich bežnom užívaní. Dôležité je, aby bolo produkty 

vidieť bez výrazného upozorňovania. Priestor je v televízií, seriáloch či filmoch, ale aj 

v počítačových hrách. Vo filmoch a seriáloch sú umiestňované napríklad vozidlá, 

ktoré sú súčasťou deja. Dôležité je dbať na vhodnosť zakomponovania do deja, 

upozorniť na funkčnosť, zapamätateľnosť umiestneného výrobku, odhad počtu 

divákov, možnosť uviesť logo na plagátoch a v médiách a mnoho ďalších. [7]  

2.7.6 Mobilný marketing 

Mobilný marketing predstavuje využitie reklamy zobrazovanej priamo 

v mobilných zariadeniach, rozšírené je využitie chytrých telefónov a tabletov. Pojem 

zasielania SMS, eventuálne MMS správ je prvopočiatok mobilného marketingu, ktorý 

už prešiel radou zmien. Inzerent má možnosť sledovať na displeji svojho zariadenia 

reklamné banery, videá, a rôznorodé reklamné zdelenia. Dôležitá je vývojová 

adaptácia vysielaného obsahu prispôsobeného pre jednotlivé typy zariadení, ktoré 

nemajú jednotný základ v operačnom systéme, podporovaných formátoch a rozlíšení 

obrazovky. Nadstavbou je QR kód, ktorý slúži v tlačenej forme pre jednoduchú 

transformácie vysielanej myšlienky do mobilného zariadenie pomocou aplikácie pre 

to určenej s využitím fotoaparátu. 

2.7.7 Word of Mouth Marketing 

Z anglického prekladu ústna reklama je pomerne dlhodobý proces šírenia 

reklamy medzi ľuďmi, ktorí si informácie o firmách, produktoch a kvalite šíria sami 

medzi sebou. Dôležité je motivovať, zaujať, inšpirovať a odlíšiť sa od konkurencie, 

aby bol tento typ marketingovej komunikácie úspešný. WOM súvisí taktiež s Buzz 

marketingom, ktorý sa zameriava na vytváranie zážitkov pre spotrebiteľa vytvorením 

príťažlivého produktu alebo jeho komunikácie chytrým, príťažlivým a zábavným 

spôsobom. S WOM súvisí taktiež virálny marketing spomenutý v kapitole vyššie. [4]  



  

24 
 

2.8 Marketingový výskum 

Podstata marketingového výskumu spočíva v spoznávaní zákazníka. Úspech 

každého produktu tkvie vo vlastnostiach, ktoré mu pridávajú hodnotu podľa 

požiadaviek zákazníka a pre zistenie potrieb je nutné zvoliť vhodnú metódu získania 

dát vzhľadom k podstate produktu a cieľového zákazníka/trhu. 

Obsahovo i tematicky je možné zákazníka definovať nasledujúcimi charakteristikami: 

 Socioekonomický profil zahrnujúci pohlavie, vek, vzdelanie, rodinný stav, 

počet detí, bydlisko a ďalšie. 

 Životné podmienky vyplývajú z výšky príjmov a výdajov, vybavenosti 

domácnosti a vlastníctvom nehnuteľného i hnuteľného majetku. 

  Životný štýl je založený na pracovný a mimopracovných aktivitách, voľného 

času, športu, rekreácie, kultúrou, vydělávaním, cestovaním a ďalšie. 

 Hodnoty zákazníka, v čo verí, aké má názory a postoje, politické preferencie 

atd. 

 Nákupné chovanie a rozhodovanie približuje faktory, ktoré sú pri 

nakupovaní dôležité, napríklad cena, kvalita, distribúcia, značka a podobne. 

 Vnímanie a vplyv marketingovej komunikácie je ukazovateľ, ktoré 

komunikačné prostriedky sú efektívne a do akej miery zákazníka ovplyvňujú. 

Pri vytváraní a v priebehu získavania dát marketingového výskumu je dôležité 

zodpovedať otázky, ako postupovať, ako poznávať, koho poznávať a ako získané 

informácie spracovať. Odpovede na dané otázky rieši postup tvorby marketingového 

výskumu popísaný nižšie v kapitolách. [2] 

2.9 Etapy výskumu 

2.9.1 Problém, cieľ a formulácia hypotéz 

Problém ako najdôležitejšia a úvodná časť výskumu vymedzuje oblasť, na 

ktorú budú zamerané nasledujúce kroky a je nutné ho presne teoreticky vymedziť. 

Nemal by byť veľmi rozsiahli, ani príliš stručný a jeho formulácia by mala byť presná 

a jednoznačná, aby viedla k správnym postupom pri získaní potrebných informácií 
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Cieľ je následne vymedzený na základe problému, môže byť stanovených 

viac cieľov podľa podstaty problému. V rámci cieľa je dôležité odhadnúť hodnotu 

získaných informácií, aby bol celý výskum prínosným a efektívnym riešením. 

Hypotézy sú následným vyslovením predpokladov alternatív získaných 

odpovedí. Hlavný význam hypotéz je overovaní daných súvislostí získaných 

výskumom a redukujú tak zisťované údaje, dochádza teda k optimalizácií. Ďalej 

umožňujú vytvoriť nástroj, ktorým bude prebiehať výskum. V kombinácií s vyššie 

uvedeným dochádza vďaka vetám v hypotézach k jednoduchej interpretácií 

výsledkov. Pri formulácií je dôležité tvoriť hypotézy, ktorých pravdepodobnosť 

potvrdenia a vyvrátenia by mala byť v pomere 50:50.  

2.9.2 Orientačná analýza 

V rámci analýzy by mal výskumný pracovník venovať dostatočný čas na 

bližšie zoznámenie sa s prostredím, zisťoval a orientoval sa v informáciách, ktoré sú 

dostupné bez nutnosti vykonávania výskumu a využiť tak postupy spojené so 

sekundárnym alebo kvalitatívnym výskumom. 

Sekundárne dáta majú výhodu v cene, dostupnosti a okamžitej využiteľnosti, 

na druhej strane sa jedná o zastaranú formu získavania dát, nie vždy sa jedná 

o informácie spoľahlivé a aktualizované, čo súvisí s ich neaplikovateľnosťou pri 

riešení daného problému výskumu. 

Primárne dáta sú výhodné hlavne z dôvodu aplikovateľnosti, kde riešia 

konkrétny zadaný problém, sú presné a špecificky zamerané a aktuálne v čase. 

Oproti sekundárnym dátam sa jedná o drahý spôsob získavania informácií, časovo 

zdĺhavý a nie je možné výsledky využiť ihneď. [6]  

2.9.3 Plán výskumu 

Plán predstavuje stanovenie presnejšej špecifikácie jednotlivých krokov a ich 

naviazanosti v časových intervaloch. Význam je v jeho obsahu a v jeho realizácií 

a kontrole, ktorá následne prebehne podľa stanoveného plánu, ktorý obsahuje 

v časovom meradle jednotlivé kroky, ku ktorým patrí formulácia problému, stanovenie 

cieľa a určenie hypotéz, očakávania, stanovenie základného súboru a navrhnutie 
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výberového súboru, určenie techniky výskumu a typ kontaktu s respondentom, 

predbežný výskum, po ktorého overení nasleduje samotný zber dát. Po získaní dát 

spracovanie výsledkov a prezentácie výsledkov, určenie časového rozvrhu 

a stanovenie rozpočtu na celý výskum. Výsledkom je stanovenie harmonogramu 

činností. [4]  

2.10 Metódy výskumu 

K metódam zberu dát patrí pozorovanie, dotazníkové šetrenie a experiment. 

2.10.1 Pozorovanie 

Pozorovanie predstavuje techniku získavania primárnych dát bez aktívnej 

účasti pozorovaného. Získavanie dát je náročné, keďže nie je možné všetky javy 

jednoznačne zaznamenať a môže dochádzať k skresleniu získaných informácií. 

Používa sa preto v kombinácií s inými metódami zberu dát popísaných nižšie 

v kapitole. Medzi základné techniky patrí pozorovanie v prirodzených podmienkach 

a v umelo vytvorených podmienkach, ktoré nie sú štandardné v danej situácií 

a sledujú sa reakcie. 

V rámci využitia techniky je možné zaznamenávať pozorované javy 

nasledujúcim spôsobom: Videokamera, magnetofón, psychogalvanometer, 

tachystoskop, eye-kamera, pupilometer, audimeter a peoplemeter. 

S rozvojom internetu je zaznamenaný značný význam elektronického 

pozorovanie, kde sa zaznamenávajú počty IP adries, počty prezretých stránok, 

návštevnosť, sledovanosť, pôvod a iné. [6]  

2.10.2 Dotazníkové šetrenie 

Šetrenie patriace k frekventovaným postupom získavania dát. Základná 

charakteristika metódy dotazníkového šetrenia spočíva vo vyplňovaní záznamových 

hárkov. Základný rozdiel je v charaktere vyplňovania dotazníkov, a to písomnou 

a osobnou formou. 

Písomné dotazníkové šetrenie predstavuje predloženie respondentovi 

záznamový hárok s jednotlivými otázkami. Dôležitá je zrozumiteľnosť, 
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jednoznačnosť, vyčerpávajúci charakter, jeho celkový dojem, uchovanie anonymity 

a stanovenie postupu a termínu odovzdania. 

Typy otázok sú otvorené, kde respondent voľne vpisuje odpoveď, uzavreté, 

kde respondent volí z dopredu stanovených variácií  a kombinácia dvoch 

predchádzajúcich. Polootvorené otázky umožňujú jej vyčerpávajúci charakter, kde 

respondent môže uviesť inú odpoveď, než je uvedené. Trendom písomného 

dotazníkového šetrenia je využívanie multimediálnych sietí a možnosť vypĺňať 

dotazník napríklad pomocou online formulárov. 

Osobné dotazníkové šetrenie má podobu rozhovoru, ktorý je vedený medzi 

výskumníkom a respondentom. Cieľom je viesť rozhovor smerujúci k získavaniu 

potrebných údajov, ktoré výskumník sám zaznamenáva do záznamového archu. 

Výhodou je eliminácia komunikačného šumu pri nedorozumení v písomnej forme, 

nevýhoda je v časovej a finančnej náročnosti zvolenej metódy. Trendom v tomto 

smere je využívanie telefonického dotazníkového šetrenia. [7]  

2.10.3 Experiment 

Experiment partí k testovaniu v umelo vytvorenom prostredí. Skúmanými javmi 

sú chovanie a vzťahy v daných podmienkach. Pre experiment je potrebné zabezpečiť 

rovnaké podmienky všetkých skúmaných prvkov, či už teplotou, konzistenciou alebo 

obalom. V rámci experimentu má veľký význam validita šetrenia. Vnútorná validita 

zaisťuje, aby nebol výsledok ovplyvnený inými vstupmi a externá validita zaisťuje 

možnosť aplikácie v širšom hľadisku, takzvané zovšeobecnenie výsledkov 

a transponovanie do reálnej situácie. Medzi základné druhy experimentu patrí 

laboratórny experiment konaný v umelom prostredí, kde respondenti vedia, že sú 

súčasťou výskumu a môžu sa chovať neprirodzene. Terénny experiment prebieha 

v prirodzenom prostredí a na rozdiel od laboratórneho je interná validita nízka, 

externá vysoká, náklady sú spravidla vysoké a časová náročnosť je veľká. [6]  

2.11 Výber respondentov 

V rámci získavania respondentov sa výskumný pracovník nezameriava na 

respondenta ako jednotlivca, ale ako príslušníka určitej skupiny, ktorú sleduje ako 

celok pre získanie dát súvisiacich s výskumom. Súbor všetkých jednotiek, ktoré boli 
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jednotne vymedzené s ohľadom na podstatu cieľa výskumu je označovaný ako 

základný súbor. Ten je z hľadiska podstaty a veľkosti skúmaný vyčerpávajúcim 

šetrením, kedy sledujeme všetky jednotky základného súboru, čo môže byť značne 

finančne aj časovo náročné, pokiaľ sa jedná napríklad o obyvateľstvo celého štátu. 

Výberové šetrenie označované taktiež ako nevyčerpávajúce je častejšie využívaným 

spôsobom získavania dát. Nevýhodou je nutnosť zovšeobecnenia získaných 

informácií na základný súbor, takzvaná štatistická indukcia, výhodou naopak časová 

a finančná nenáročnosť. 

Výberový súbor možno získať dvomi spôsobmi, a to náhodným a kvótnym výberom. 

Náhodný výber označovaný taktiež ako pravdepodobnostný je založený na 

náhodnej technike výberu respondentov napríklad losovaním, generátorom 

náhodných čísiel alebo voľba každého x. tého člena celého súboru, ktorého 

oslovíme. 

Kvótny alebo zámerný výber spočíva v kvótnom výbere respondentov 

v určitom percentuálnom pomere podľa zadaných charakteristík napríklad socio-

demografických skupín podľa veku, pohlaviu, vzdelaniu či miesta bydliska a na 

základe stanovených percentuálnych kvót vybrať z každej skupiny stanovené kvóty.  

2.11.1 Veľkosť súboru 

Veľkosť súboru je podstatnou zložkou jeho vypovedajúcej schopnosti. Základný 

omyl býva v tom, že je často mylne formulované, čím väčší súbor, tým 

reprezentatívnejšie výsledky. Je to omyl. Dôležité je rozlíšiť zber dát samostatným 

výberom a pravdepodobnostným či kvótnym výberom, ktorý môže mať relevantnejšiu 

vypovedaciu hodnotu a jeho výsledky je možné generalizovať. Stanoviť presný počet 

veľkosti súboru dát teda záleží na veľkosti základného súboru a metódy výberu 

respondentov výberového súboru. Na druhej strane má význam vymedzenie 

výberovej chyby a možnosť triedenia získaných dát na vyššom stupni. [4]  

2.12 Spracovanie informácií 

Spracovanie informácií marketingového výskumu predstavuje štatistickú 

syntézu, teda skladanie jednotlivých informácií do uceleného celku. Výsledok vedie 
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k získaniu odpovedí na otázky súvisiace s riešením skúmaného problému, ktoré je 

potrebné postupnou agregáciou transformovať do všeobecnej roviny a výsledky 

následne aplikovať na celý základný súbor. Hodnoty sú sledované prostredníctvom 

štatistických znakov/premenných. V rámci dotazníkového šetrenia je znakom buďto 

voľba odpovede alebo dodatočné vytvorenie kategórií pri spracovaní otvorených 

otázok na základe získaných odpovedí. [4]  

Kontrola a úprava údajov 

Kontrola a úprava údajov je prvým krokom spracovania. Najskôr je nutné 

overiť presnosť, spoľahlivosť a pravdivosť získaných dát. Kontroluje sa buďto na 

celom výberovom súbore alebo na náhodnom výbere z výberového súboru, a to 

logická kontrola a kontrola neutrálnych odpovedí, ktoré môžu byť z šetrenia vylúčené 

pre ich minimálnu vypovedaciu hodnotu, kritérium je stanovené na 10% neutrálnych 

odpovedí. Následne dochádza ku klasifikácií údajov, ktorých zmyslom je následný 

výskum vzájomných závislostí medzi premennými. 

Výberové chyby možno eliminovať väčším počtom respondentov, nevýberové chyby 

sú výsledkom skreslenia a súvisia naopak so zvyšovaním počtu respondentov. 

Chyby 

Príklady častých chýb súvisiacich s postupmi spracovania zhromaždených 

údajov: 

 Chyby nesprávnej práce výskumníka 

 Nepresné odpovede – neúplné, nejasné 

 Nezreteľné odpovede – ťažko čitateľné 

 Nelogické odpovede – nepravdivé, bez logickej nadväznosti 

 Nesprávne odpovede – mimo kladenú otázku 

 Neochota spolupráce  

 Vyjadrovacie schopnosti respondenta 

 Chyby pri spracovaní 
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Kódovanie 

Kódovanie údajov predstavuje prevádzanie slov do kódov, najčastejšie čísel, 

aby bolo možné s nimi následne jednoduché pracovať a porovnávať dáta. Kódovanie 

vedie k tvorbe výsledných grafov a grafickému porovnaniu súvislostí sledovaných 

javov, ktorých hlavným účelom je prehľadne zobraziť skúmané javy a ich závislosti 

medzi sebou. Základ tvoria dátové matice, ktoré slúžia k následnému spracovaniu 

a vedú k tvorbe záverov skúmanej problematiky. 

Spracovanie 

Technické spracovanie predstavuje prevedenie údajov do dátovej matice v 

elektronickej forme, v ktorej dochádza k ďalšej úprave. Vďaka výpočtovej technike je 

možné dáta upravovať a porovnávať súvislosti, ktorých úprava je pri ručnom 

spracovaní značne náročná. Pre spracovanie slúži takzvané štatistické výpočtové 

prostredie, ktoré zahŕňa špeciálny software. Medzi základné programy patrí MS 

Excel, Acces, word, medzi špecializované programy patrí SPSS, statgraphic, SAS, 

Statistica alebo Systat. 

Analýza 

Analýza údajov obsahuje základné štatistické postupy vrátane merania 

a zisťovania závislostí, ktorá vedie ku konečnej interpretácií výsledkov a kvalitným 

záverom. Prvý krok predstavuje rozdelenie údajov do nasledovných kategórií: 

 Nominálne údaje nie je možné zoradiť ani určiť priemer, patria sem 

informácie o pohlaví, známosti výrobku a podobne. 

 Ordinálne údaje je možné zoradiť, ale nie je možné zmerať vzdialenosť 

medzi jednotlivými premennými, napríklad vzdelanie, dôležitosť, návštevnosť 

atď. 

 Kardinálne premenné je možné zoradiť a dokážeme určiť vzdialenosť medzi 

premennými, napríklad váha, plat, IQ, vek apod. 

Po procese analýzy údajov je možné výsledky spracovávať v hlbších analýzach 

skúmajúcich vzťahy medzi otázkami či skupinami respondentov. 
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Početnosť 

Početnosť predstavuje počet výskytov jednotlivých variácií odpovedí, v rámci 

úrovne znakov je možné sledovať priemer, modus (najčastejšia hodnota), medián 

(prostredná hodnota) a kvantil rozdeľujúci súbor na n častí. Ďalej je možné pomocou 

štatistického nástroja alebo ručných výpočtov získať rozptyl, variačné rozpätie, 

variačný koeficient, rozloženie a koeficient šikmosti a špicatosti. [6]  

Meranie a testovanie 

Meranie a testovanie závislostí predstavuje vzájomné poznávanie 

a nachádzanie závislostí, pre ktoré je možné využiť korelačnú, regresnú, faktorovú či 

zhlukovú analýzu. Dôvodom analýz je nájsť odlišnosti v odpovediach u jednotlivých 

segmentov oproti celku. Cieľom je následné navrhnutie odlišných metód 

marketingovej komunikácie pre odlišné segmenty s maximálnym zacielením 

a úspešnosťou. Testovanie závislostí následne prebieha pomocou jednovýberového 

a párového T-testu, ktorý je súčasťou štatistického SW. 

2.13 Interpretácia výsledkov 

Interpretáciou výsledkov sa rozumie overenie platnosti zvolených a zadaných 

hypotéz, navrhnutie správnych doporučení v súvislosti s problémom a cieľom 

výskumu ako jediný hmotný výsledok. Prvým krokom je overenie správnosti a validity 

údajov v kontexte so zadaným problémom a cieľom. Najčastejšou chybou pri 

interpretácií býva nesprávne vyhodnotenie správnych výsledkov. V rámci 

interpretácie stanovíme, či boli dané hypotézy potvrdené, alebo vyvrátené. 

Záverečné odporúčanie by malo byť vždy založené a opierajúce sa o zdroj pre 

zaručenie vierohodnosti. Pri formulácií je vhodné písať o tom, čo bolo zistené a čo 

riešiteľ výskumu navrhuje. Správa by nemala byť formulovaná do odrážok ale ako 

súvislý text pre lepšie pochopenie súvislostí zadávateľom. Rozsah doporučení by 

mal byť úmerný rozsahu výskumného problému strednou cestou ani príliš dlhé, ani 

príliš stručné. Záverečné odporúčanie manažmentu má rovnakú hodnotu ako plán 

výskumu, ktorý mu predchádza a manažment sa podľa nich rozhoduje, či daný 

výskum splnil očakávania. 
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Písomná prezentácia musí dodržiavať niektoré postupy, ako udávanie číselných 

údajov v percentách, využívať grafické zobrazenie v podobe tabuliek a grafov. Obsah 

by nemal pôsobiť zahlcujúcim dojmom ale popísať a vypichnúť len tie podstatné veci 

dôležité pre zadávateľa. Ďalej je nutné dodržať maximálnu objektivitu a za žiadnych 

okolností nemeniť zistené výsledky. Štruktúra nie je pevne stanovená a tak jej 

výsledná podoba nie je obmedzená pravidlami, mala by obsahovať hlavne stručný 

súhrn a závery a odporúčania. [6] 
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3 Charakteristika banky 

Banku nešpecifikujú len osobné účty, platobná karta a poprípade nejaký ten 

úver. Portfólio služieb bankových subjektov je často krát oveľa širšie a hlbšie, než si 

priemerný klient myslí a často súvisí s históriou a ďalšími činnosťami, ktoré robia 

banku bankou. V súčasnosti je pojem banky spojovaný s ďalšími aktivitami nepriamo 

súvisiace  s finančnou činnosťou. Trend posúva hranice ďaleko dopredu a je dôležité, 

aby na to boli banky pripravené a dostatočne flexibilné. 

3.1 História banky 

Počiatky Českej sporiteľne sa datujú až do roku 1825, kedy vznikla dňa 12 

februára ako prvá banka na území Českej republiky, Sporiteľňa Česká. Po konci 

druhej svetovej vojny v roku 1948 boli všetky malé sporiteľne znárodnené. V roku 

1967 došlo k založenie Štátnej sporiteľne, ktorá sa v dôsledku prijatia zákona 

o Československej federácií v roku 1969 rozdelila na Českú a Slovenskú štátnu 

sporiteľňu. V roku 1991 sa Česká sporiteľňa stala akciovou spoločnosťou. Rokom 

2000 sa stala sporiteľňa členom skupiny Erste. V tomto roku Skupina Erste vyplatila 

polovicu kúpnej ceny vo výške 531 mil. EUR a stala sa majoritným 52% vlastníkom 

spoločnosti. Do roku 2001 došlo k dokončeniu transformačného procesu a v roku 

2002 sa stala skupina Erste vlastníkom 98% akcií Českej sporiteľne (ďalej len ČS).[15] 

3.2 Skupina Erste 

Skupina Erste group bola založená v roku 1819. V tej dobe sa jednalo o prvú 

rakúsku sporiteľňu s podobnou myšlienkou ako má o šesť rokov mladšia Sporiteľňa 

Česká. Od roku 1997 sa jej smerovanie ako rozrastajúcej sa skupiny zameriava na 

poskytovanie finančných služieb pre východnú časť Európskej únie. V súčasnej dobe 

má skupina Erste Group viac ako 46 000 zamestnancov, poskytuje služby v 7 

krajinách na 2800 pobočkách a dôležitým číslom je 16 miliónov klientov.[16] Súčasnou 

stratégiou skupiny je obchodné zameranie na retail a korporátne bankovníctvo, 

v rámci geografie na strednú a východnú Európu. V rámci efektivity na riadenie 

a efektivitu nákladov. 

Chronologické rozširovanie a zoznam členov skupiny Erste: 
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 1997 - Rakúsko, Erste 

 2000 - Česká republika, Česká spořitelna, a.s. 

 2001 – Slovenská republika, Slovenská sporiteľňa 

 2003 – Chorvátsko, Riječna banka 

 2004 – Maďarsko, PostaBANK 

 2005 – Srbsko, N bank 

 2006 – Bulharsko, Banca Comerciala Romana 

3.3 Česká sporiteľňa v číslach dnes 

ČS so sídlom v Prahe je nielen najstaršou, ale počtom klientov 5 091 138 z 

radov občanov, malých a stredných firiem, miest a obcí a taktiež banka podporujúca 

veľké korporácie aj najväčšou bankou v Českej republike s celkovými aktívami 

v hodnote 900,3 mld. Kč..  S priemerným počtom 10 474 zamestnancov sa dostáva 

na predné priečky aj v oblasti zamestnávateľov. Kontaktných miest pre osobné 

bankovníctvo zabezpečuje 644 pobočiek po celej Českej republike (ďalej len ČR). 

Priame bankovníctvo Servis 24 a Business 24, ktoré bude popísané v ďalších 

podkapitolách využíva 1 668 303 klientov a s počtom 1 546 bankomatov sa stáva ČS 

číslom jedna v rozsahu poskytovaných služieb hotovostného výberu. ČS je otvorenou 

spoločnosťou, čo znamená, že pravidelne a otvorene informuje klientov o aktuálnom 

dianí nielen v banke ale aj v dcériných spoločnostiach. Obsahom informácií sú mimo 

iné aj finančné výsledky. Tým banka patrí medzi informačne najústretovejšie 

spoločnosti. (Číselné údaje z 30.6.2014[17]) 

3.3.1  Ocenenia 

Porovnávaním a oceňovaním bánk na českom trhu vzniká priestor pre klientov 

a ich orientáciu v porovnaní rôznych bankových služieb a môže byť odrazovým 

mostíkom pri rozhodovaní, kam svoje finančné prostriedky vložiť, investovať, či 

naopak od ktorého bankového či nebankového subjektu si peniaze požičať a za 

akých podmienok. 

Spoločnosť Fincentrum Media je pod záštitou  ministra financií organizátorom 

medzinárodného oceňovania bánk tzv. Banka roku v rôznych odvetviach finančného 

sveta s celkovým titulom BANKA roku. Prvý ročník prebehol v roku 2002 a od tejto 
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doby sú každoročne oceňované banky. Cieľom ocenenia sú produkty a služby bánk 

pôsobiacich v ČR a základným kritériom je zameranie na drobnú klientelu. 

O výsledkoch rozhoduje odborná porota zložená z odborníkov z finančnej oblasti 

a zástupcovia popredných korporácií v ČR. 

V roku 2014 ČS získala v rámci celkového umiestnenia druhé miesto Banka 

roku a tým došlo k posunu z prvého miesta oproti roku 2013. Nemožno to brať ako 

neúspech, keďže už po 11 krát sa stala najdôveryhodnejšou bankou roku. V roku 

2014 sa taktiež ČS stala Bankou bez bariér. O prvenstve svedčí aj ocenenie 

Hypotéka roku 2014.[32] 

Okrem týchto ocenení získala banka taktiež radu ocenení, za zmienku stojí 

ocenenie amerického časopisu Euromoney Best bank in the Czech republic 2013 

alebo ocenenie Najlepšia banka 2013 podľa magazínu Global Finance.[17] 

Už po ôsmi krát získala spoločnosť ocenenie Banka roku časopisom The 

Banker, ktorý je už 89 rokov považovaný za rešpektovaný časopis o bankovom 

sektore sledujúci finančnú stabilitu a zdravie viac ako 4000 svetových bánk.[18] 

V rámci súťaže Best Innovator 2014, bola ČS vyhlásená najväčším 

prekvapením súťaže. Hlavným zameraním súťaže je riadenie inovácií vo firmách 

a cieľom je hodnotenie inovácií od myšlienky až ku zrodu v praxi. Podľa slov Martina 

Techmana, riaditeľa retailového segmentu ČS: „Budúcnosť bankových služieb leží 

v digitálnom svete. Tento trend nasledujeme a neustále prichádzame s novinkami: 

 Samostatná mobilná aplikácia pre firemné účty 

 Objednanie cez aplikáciu na pobočku 

 Predaj hypoték cez sociálnu sieť Facebook 

 Videokiosk – interaktívna výučba klientov v rámci jednoduchých 

servisných operácií.“ 

Tento trend by mal nabrať vzrastajúci charakter a do budúcnosti rozvíjať 

stávajúce schopnosti.[19] Táto problematika je užšie spracovaná v nasledujúcich 

kapitolách. 
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3.3.2 Nadácia a ochrana klienta 

ČS podporuje taktiež neziskové či charitatívne združenia, organizácie 

spoločnosti a fondy ktoré môžu byť vnímané ako pozitívne PR vo vzťahu s klientmi 

a je dôležité, aby o tom verejnosť bola vhodne informovaná . V roku 2002 spoločnosť 

zriadila vlastnú nadáciu s názvom Nadace České spořitelny. Poslaním je podpora 

projektov riešiacich závažné problémy spoločnosti v ČR. Zameriava sa najmä na 

pomoc seniorom, prevenciu a liečbu drogovej závislosti a starostlivosť o ľudí 

s fyzickým či mentálnym postihnutím. Počas svojho pôsobenia nadácia finančne 

podporila známe združenia, ako je Charita ČR, Život 90, SANANIM, Nadační fond 

Livie a Václava Klausových a mnoho ďalších. V rámci pomoci umožňuje ČS od roku 

2007 taktiež svojim zamestnancom venovať dva dni v roku pre obecne prospešné či 

charitatívne účely. 

Spoločenskú zodpovednosť prevzala na finančnom trhu iniciatívou politiky 

zodpovedného úverovania v roku 2008 bola vytvorená poradňa vo finančnej tiesni 

ako prvá svojho druhu. 

V spoločnosti taktiež vznikol ako prvý v rámci bankových služieb inštitút 

ombudsmana, ktorý chráni práva a buduje dlhodobé a kvalitné vzťahy s klientmi.[17] 

3.4 Produkty a služby banky 

Ako už bolo zmienené v podkapitole 3.3, ČS sa zameriava okrem fyzických osôb 

aj na podnikateľov, firmy a inštitúcie. V tejto oblasti sa venuje nasledujúcim 

odvetviam: 

 Erste corporate banking – veľké firmy, finančné inštitúcie a developeri. 

 Bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov jednotiek. 

 Neziskové organizácie – občianske združenia, záujmové združenia PO, 

o.p.s., nadácie a nadačné fondy, cirkev a náboženské spoločnosti. 

 Podnikatelia a malé firmy – s ročným obratom do 60 miliónov Kč. 

 Mestá, obce – kraje, príspevkové organizácie, mikro regióny a zväzy obcí. 

Nasledujúce podkapitoly obsahujú produkty pre fyzické osoby, nepodnikateľov, teda 

bežné osoby od útleho veku až do seniorského veku (s výnimkou úverových 
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produktov od 18 rokov), kde služby banky zohrávajú úlohu osobných financií a 

osobného bankovníctva. 

3.5 Účty 

3.5.1 Osobný účet ČS II 

Osobný účet ČS II je základný prvok bankovníctva a v základnom balíčku ponúka 

nasledujúce služby: 

 Výpis z účtu 

 Platobná karta Visa classic (ďalej len PK) 

 Podúčet peniaze stranou 

 2 výbery z bankomatu ČS bez poplatku mesačne 

 Všetky prichádzajúce platby 

 Servis24 – prístup k účtu online/cez telefón 24 hodín denne 

 Kontokorent – rezerva na účte v podobe debetu 

 Zmena PIN k PK 

 Zmena limitu k PK 

 Odomknutie/zamknutie PK 

 Debetná nálepka 

Tieto služby sú v základnom poplatku 69Kč/mesiac. Balíček je možné rozšíriť 

množstvom dokúpiteľných služieb v cene 29Kč/mesiac/služba. Medzi takéto služby 

patrí: 

 Všetky odchádzajúce platby 

 Všetky výbery z bankomatu 

 25 informačných SMS správ 

 Všetky výbery z bankomatov v zahraničí 

 Zvýhodnené zahraničné platby 

 Ďalšia PK 
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3.5.2 Internetový osobný účet ČS (iÚčet) 

Internetový osobný účet ČS (iÚčet) je varianta pre klientov, ktorí od účtu 

očakávajú všetky výhody bežného OÚ II ale nie sú nároční na obsluhu 

prostredníctvom pobočky. Takýto typ klienta má potom nárok na vedenie účtu bez 

poplatku. Druhou podmienkou je účet aktívne využívať, a to prostredníctvom 

transakcií PK vo výške najmenej 7000 Kč mesačne. Účet ponúka podobne ako 

predchádzajúci variant služby: zriadenie účtu, servis24, všetky prichádzajúce 

a odchádzajúce transakcie, kontokorent a mesačný elektronický výpis. Ostatné 

služby uvedené v odseku vyššie je možné dokúpiť za štandardnú cenu. Pri nesplnení 

podmienok je automaticky účtovaný poplatok 98Kč za mesiac. 

3.5.3 Bežný účet v cudzej mene 

Bežný účet v cudzej mene slúži k ukladaniu cudzej meny v hotovosti na účte 

klienta bez nutnosti zmeny na tuzemskú českú menu. Vhodný je v prípade, ak klient 

pravidelne cestuje do zahraničia, prijíma často zahraničné platby alebo naopak 

peniaze z účtu posiela. Výhodou tohto typu účtu je absencia straty kurzového 

rozdielu, ktorý je spojený s cezhraničnou alebo zahraničnou platbou a konverziou 

meny na zahraničnú alebo naopak. Účet je možné založiť v nasledujúcich menách: 

euro, americký dolár, švajčiarsky frank, britská libra, kanadský dolár, dánska koruna, 

japonský jen a švédska koruna. 

3.5.4 Kódex mobility 

Kódex mobility je pomoc pre klientov, ktorí chcú získať účet nielen v ČS a pred 

zriaďovaním účtu už mali účet v inej banke. Súčasťou osobného účtu sú okrem 

jednorazových platieb taktiež platby trvalé, súhlasy s inkasom alebo platby SIPO. 

Aby klient nemusel znova prechádzať nejednoduchú procedúru nastavovania týchto 

platieb opakovane pri zmene účtu, v rámci kódexu mobility nová banka prevezme 

nastavenia od stávajúcej bez aktívneho zásahu klienta. Je to pohodlné, usporí to čas 

a nestojí to žiadne poplatky. O všetko sa za klienta postará banka. 

Postup je nasledujúci: Stačí zájsť na ktorúkoľvek pobočku ČS a zriadiť si OÚ. 

Banka za klienta vyplní formulár „Žiadosť o zmenu banky“ a odošle ho do klientovej 

stávajúcej banky. Súčasťou žiadosti je rušenie účtu a prevod nastavení platieb 
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a finančného zostatku na nový účet. Do 15 dní dochádza k spracovaniu a klient je 

o úspešnej mobilite informovaný prostredníctvom SMS a v internetovom 

bankovníctve.[14] 

3.6 Platobné karty 

Prostredníctvom platobnej karty môže klient a vlastník karty využívať  bezpečnú 

platbu za tovar alebo služby v obchodoch, reštauráciách, hoteloch či na internete. 

Druhou zásadnou možnosťou využitia karty je výber hotovosti z bankomatov. Karta 

všeobecne obsahuje určité rysy, ktoré sú pre všetky vydané karty spoločné. Na 

prednej strane je vždy zobrazené logo banky a logo asociácie, ktorá kartu vydala, 16 

miestne číslo platobnej karty, meno držiteľa karty, dátum platnosti a expiračnej doby 

karty. Okrem týchto informácií je na karte taktiež zlatý čip, vďaka ktorému je PK 

schopná komunikovať s bankomatom alebo platobným terminálom. Na zadnej strane 

je uvedený takzvaný CVV/CVC kód slúžiaci pre platbu na internete, ďalej 

vlastnoručný podpis držiteľa a čierny magnetický prúžok pre zastarané čítacie 

zariadenia. Štandardný rozmer podľa medzinárodnej normy ISO 3554 je 85,6 x 54 x 

0,76 mm. [31] 

Základný rozdiel medzi platobnými kartami poskytovanými ČS je rozdiel 

medzi debetnou a kreditnou kartou. 

3.6.1 Visa Classic/Gold 

Debetná karta VISA Classic a VISA Gold je kartou vystavenou k účtu klienta, 

prostredníctvom ktorej má prístup ku svojim peniazom a platbám. ČS spolupracuje 

s asociáciu VISA a je možné ju mať v troch vyhotoveniach. 

 Pohodlný a rýchly spôsob platby v obchodoch či na internete po celom svete 

 Neobmedzený prístup k peniazom na účte 24 hodín denne 

 Bezkontaktná funkcia, ktorá umožňuje pohodlnú platbu bez nutnosti vkladania 

karty do terminálu a pri platbe do 500Kč bez nutnosti zadávať kód PIN 

 Platby na internete prostredníctvom online platobnej brány kedykoľvek 

a kdekoľvek s vyšším stupňom zabezpečenia 3D secure 

 Najhustejšia sieť bankomatov ČS zaručuje efektívny prístup k peniazom z účtu 

v hotovosti 
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 Možnosť výberu hotovosti taktiež vo vybraných obchodoch so službou Cash back 

 V skupine Erste výber z bankomatu v zahraničí za symbolický poplatok 

 Karta VISA Gold ponúka navyše výhodnejšie hotovostné denné limity vhodné pre 

klientov, ktorých denné transakcie sa pohybujú nad hornou hranicou limitu 

klasickej PK Visa Classic [20] 

Navyše je možné k účtu získať aj debetnú nálepku ako moderný druh 

a pokrokový prostriedok bezkontaktnej platby. Jej zásadný rozdiel je vo veľkosti. 

Nálepka je malá plastiková kartička, ktorá vďaka svojej veľkosti ponúka možnosť 

nalepiť si ju na napríklad na mobilný telefón alebo pripevniť na kľúče. Klient tak získa 

ešte väčšiu slobodu a prístup ku svojmu účtu bez nutnosti mať pri sebe napríklad 

peňaženku, ktorej najčastejším obsahom býva práve platobná karta. Nevýhoda 

nálepky je v absencií zlatého čipu, bez ktorého nie je možné nálepku vložiť do 

bankomatu a vybrať si hotovosť.[21] 

3.6.2 Kreditná karta Odmena 

Kreditná karta s názvom Odmena je funkčne, technicky a vzhľadovo založená 

na rovnakom princípe ako debetná karta popísaná v predchádzajúcej kapitole. Prvý 

rozdiel je v asociácií Master Card, ktorá tento typ kariet vydáva. Druhý zásadný 

rozdiel je v tom, že je vydávaná k úverovému účtu a tým pádom ponúka peniaze 

banky pre osobnú spotrebu. Výhodou je možnosť čerpať vedľajšie finančné 

prostriedky. Navyše Kreditná karta Odmena ponúka: 

 Odmena za každý nákup – pri bezhotovostných platbách sa 1% čiastky 

vracia späť na účet 

 Bezúročné obdobie – klient má 55 dní na to, aby peniaze vrátil na účet bez 

sankcie v podobe úroku 

 Bezkontaktná nálepka 

 Možnosť zriadiť 3 karty k jednému kartovému účtu 

 Jednorazový príkaz k úhrade – možnosť prečerpávať finančné prostriedky 

medzi kartovým a osobným účtom 

 Zbieranie bodov v bonusovom programe iBod (bližšie informácie 

v nasledujúcich kapitolách)[22] 
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3.6.3 Výhody platobných kariet s Českou sporiteľňou 

Platobné karty rozličných bankových spoločností v spolupráci so svetovými 

asociáciami Visa a Master Card ponúkajú výhody zmienené v kapitole 3.6.1. Česká 

sporiteľňa ponúka ďalšie výhody a služby, ktorými sa odlišuje od konkurencie. 

Služba 3D secure – od 1.1.2015 sa jedná o povinnú službu každej PK 

vydanej ČS, ktorú bez poplatku ČS zaviedla už 9.9.2014. Jedná sa o vyšší stupeň 

zabezpečenia pri platbe kartou na internete. Pri overení platby je nutné okrem 

bežných údajov zistiteľných z karty taktiež zadať overovací kód, ktorý klient obdrží pri 

platbe prostredníctvom SMS správy. Službu je možné kedykoľvek aktivovať na 

bezplatnej informačnej linke ČS.[23] 

CASH BACK – funkcia peniaze naspäť umožňuje klientovi získať peniaze 

v hotovosti aj vtedy, keď nie je nablízku žiaden bankomat. Stačí kartou zaplatiť 

u vybraného obchodníka minimálne 300Kč PK a môžete získať navyše až 1500Kč 

v hotovosti.[38] 

Podpora banky pri riešení problémov – pri nedoručení zásielky, poškodení 

alebo doručení nesprávneho tovaru v prípade platby kartou o svoje peniaze takýmto 

jednaním klient nepríde. Pokiaľ obchodník na vzniknutú škodu nereaguje, reklamáciu 

môže klient podať priamo v ČS. Výsledkom tohto jednania je, že obchodník začne 

komunikovať a dodrží dohodnuté podmienky, alebo sú klientovi peniaze vrátené späť 

na účet. [36] 

Možnosť zmeny PIN – klient má možnosť kedykoľvek si zmeniť bezpečnostný PIN 

kód v ktoromkoľvek bankomate ČS bez poplatku. 

Náhľad na stav účtu – klient má možnosť zistiť cez bankomat aktuálny stav svojho 

osobného účtu. 

Dobitie kreditu – klient má možnosť dobiť kredit na svojom mobilnom telefóne 

prostredníctvom bankomatu ČS bezplatne. 
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Výber hotovosti v zahraničí – klient má možnosť zvýhodneného výberu v zahraničí 

v bankomatoch Erste, ktoré sú okrem krajín zmienených v kapitole 3.2 taktiež 

Moldavsko, Čierna Hora, Macedónsko a Bosna a Hercegovina.[36] 

Poistenie bezkontaktnej platby – Pri bezkontaktnej platbe do 500 Kč nie je nutné 

zadávať PIN. Pri odcudzení karty môže dôjsť k zneužitiu práve tejto čiastky, než 

bude karta blokovaná. ČS po dokázaní zneužitia vracia čiastku späť na účet.[20] 

Poistenie karty a osobných vecí – klient má možnosť využiť extra poistenie 

k platobnej karte a ochrániť tak nielen účet, ale aj osobné veci pri odcudzení či 

zneužití. Viac informácií v kapitole Poistenie. 

Cestovné poistenie – k platobnej karte má držiteľ karty možnosť získať taktiež 

cestovné poistenie (viac informácií v kapitole Poistenie). 

Zmena limitov – klient má možnosť prostredníctvom služby S24 meniť limity na 

platobnej karte a tým znížiť riziko pri zneužití karty. Limity možné meniť pre výber 

z bankomatu, platbu u obchodníka a platbu na internete. Nové typ účtu túto službu 

umožňuje bezplatne. 

Blokovanie karty – v prípade straty, podozrenia na zneužitie či odcudzenie PK má 

klient možnosť kontaktovať bezplatnú infolinku, na ktorej môže kartu bezplatne 

blokovať. Linka je k dispozícií nepretržite. 

Dizajn karty – klient má možnosť upraviť si dizajn novej karty prostredníctvom 

interaktívnej stránky www.kartapodlevas.cz. Môže si vybrať z množstva motívov 

alebo nahrať vlastnú fotografiu či grafiku.[37] 

3.7 Úverové produkty 

3.7.1 Pôžička 

Pôžička na čokoľvek umožňuje získať peniaze na čokoľvek vo výške od 

20 000 Kč do 700 000 Kč. Doba na splatenie je závislá na platobných možnostiach 

a potrebách klienta a je od jedného mesiaca až po 7 rokov. Spôsob prevedenia je 

bezhotovostne na účet klienta. Pôžička nie je viazaná zástavou nehnuteľnosti. 
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Výhody plynúce s poskytnutia pôžičky sú: 

 Výšku a dátum splátky klient určuje podľa svojich potrieb 

 Splátky sa v priebehu splácania nemenia, jedná sa o pevnú úrokovú 

mieru 

 Ak má klient vedený účet u ČS a mzda chodí na tento účet, nie je nutné 

dokladať pri žiadosti potvrdenie o príjme 

 Pôžičku je možné splatiť predčasne alebo zaplatiť mimoriadnu vyššiu 

čiastku 

 Možnosť poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti, straty 

zamestnania či invalidite 

3.7.2 Študentská pôžička 

Pre študentov ČS ponúka študentskú pôžičku, ktorá má pár rozdielov oproti 

štandardnej pôžičke. Je určená pre študentov starších 18 rokov pre študentov SŠ, 

VOŠ a VŠ s doložením potvrdenia o štúdiu. Čiastka, ktorú si študujúci klient môže 

požičať je v rozmedzí 20 000 Kč až 300 000 Kč. Doba splatnosti je v rozmedzí od 

jedného do desiatich rokov. Medzi hlavné výhody okrem uvedených v bode 3.7.1 

patria: 

 Stála úroková sadzba 8,9% 

 Bez povinnosti dokladania útraty pôžičky 

 Počas doby štúdia je možné znížiť splátku 

 Posúdenie a poskytnutie bez poplatku 

3.7.3 Spotrebiteľský úver 

Spotrebiteľský úver sa od klasickej pôžičky odlišuje určením na čo bude 

finančná čiastka spotrebovaná a až na základe predložených dokladov o kúpe banka 

zaistí úhradu. Výhody sú totožné s bežnou pôžičkou ČS. Doba splatnosti je od 1 

mesiaca do 10 rokov  a preukázaním účelu úveru klient získava výhodnejšiu úrokovú 

sadzbu, než s bežnou pôžičkou. [10] 



  

44 
 

3.7.4 Konsolidácia pôžičiek 

Konsolidáciou sa rozumie zjednotenie všetkých alebo časti poskytovaných 

úverových produktov od bánk alebo splátkových spoločností do jedného 

konsolidovaného úveru. Výsledkom je jedna nižšia splátka s jednou úrokovou 

sadzbou. Celková čiastka pre zlúčenie je 700 000 Kč a doba splácania od 1 mesiaca 

do 8 rokov. Medzi hlavné výhody okrem vyššie uvedených patrí: 

 Jedna mesačná splátka 

 Možnosť požičať si peniaze navyše 

 ČS zariaďuje prevod všetkých pôžičiek za klienta 

3.7.5 Služba pôžička podľa Vás 

Pre vyššie zmienené úverové produkty sú určené ďalšie možnosti, ako si produkt 

prispôsobiť na mieru: 

 Možnosť vrátiť úver do 60 dní bez sankcie 

 Zvýšenie/zníženie splátky o 50% v priebehu splácania 

 Dátum splátky v mesiaci možno určiť medzi 5. a 20. dňom v mesiaci 

 Možnosť odkladu 2 splátok v priebehu 12 mesiacov 

3.7.6 Kreditná karta 

O kreditnej karte bolo písané v kapitole 3.6.2. Jedná sa o úverovú kartu, ktorá 

ponúka úverový rámec až do výšky 200 000 Kč. Možnosť čerpať prevodom na účet 

čiastku do 49 999 Kč. Do 55 dní od začiatku bezúročného obdobia je bezhotovostné 

čerpanie úveru bez úroku. 

3.7.7 Kontokorent 

Kontokorent je finančná rezerva na účte, o túto čiastku sa použiteľný zostatok 

na účte navýši. Podstatou služby je čerpanie prostriedkov v nečakanej situácií, kedy 

peniaze na osobnom účte nestačia. Príkladom môže byť meškanie mzdy od 

zamestnávateľa. Službu možno nastaviť v rozmedzí 5000 až 100 000 Kč. Čiastku 

v debete na účte stačí splatiť do jedného roka od čerpania. Čiastku v mínuse je 

možné čerpať rovnakým spôsobom, ako vlastné financie na účte a úrok je 
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pripisovaný len za skutočne čerpanú čiastku a za skutočný počet dní, kedy je na účte 

debet. [10] 

3.7.8 Úver zo stavebného sporenia 

Úver určený pre kúpu nového bytu či domu, ale aj na prestavbu či vybavenie 

domácnosti. Podmienkou je uzavretie zmluvy o stavebnom sporení najmenej 24 

mesiacov pred požiadaním o úver zo stavebného sporenia a v rámci sporenia musí 

byť našetrené minimálne 35% z požadovanej čiastky. Možnosťou je získanie úveru 

vo výške až 800 000 Kč. Dĺžka splácania je maximálne 13 rokov. Zaplatené úroky je 

možné započítať do daňového základu a klient má možnosť vložiť bezplatne 

mimoriadnu splátku. [11]  

3.7.9 Úver od „Buřinky“ 

Pokiaľ klient nemá v dobe žiadosti o úver na bývanie bez zástavy 

nehnuteľnosti zriadené stavebné sporenie, môže využiť úver od „Buřinky“. Výhodou 

je taktiež možnosť rozložiť splácanie až na 18 rokov a tým znížiť základ mesačnej 

splátky podľa potrieb. Ostatné podmienky sú obdobné s úverom zo stavebného 

sporenia. 

3.7.10 Hypotéka 

Hypotéka ČS umožňuje získať vlastnú nehnuteľnosť, nezáleží, či sa jedná 

o kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu. Základný rozdiel oproti úverovým produktom 

z predchádzajúcich podkapitol je nízka úroková miera, zástava financovanej 

nehnuteľnosti a doba splácania až 30 rokov. Medzi základné parametre hypotéky 

okrem zmienených patrí: 

 Garancia stanovenej úrokovej miery po dobu fixácie 

 Bez poplatku za zriadenie 

 Pri aktívnom využívaní OÚ úroková sadzba znížená o 0,5% 

 Možnosť čerpať až do 100% hodnoty nehnuteľnosti 

 Možnosť zmeny či prerušenie splácania [11] 
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3.7.11 Americká hypotéka 

Americká hypotéka je kombinácia hypotéky a bežného úveru so zástavou 

nehnuteľnosti. Základom je možnosť čerpať finančné prostriedky na čokoľvek so 

zvýhodnenou úrokovou mierou so zástavou nehnuteľnosti. Doba splatnosti je 

maximálne 15 rokov, minimálna poskytnutá čiastka 150 000 Kč a hypotéku je možné 

poskytnúť maximálne do 70% hodnoty nehnuteľnosti. [24] 

3.8 Sporenie a investovanie 

Pre klientov, ktorí majú voľné finančné prostriedky, ponúka ČS možnosti ich 

zhodnotenia. V nasledujúcej kapitole sú stručne popísané práve tieto produkty. 

3.8.1 Sporiaci účet 

Účet vhodný k ukladaniu voľných financií, ktorý úročí čiastku výhodným 

úrokom oproti bežnému účtu. Pravidelnosť vkladu a výberu nie je stanovená. Klient 

môže na tomto účte zhodnocovať 200 000 Kč so zvýhodneným úročením. Účet je 

bezplatný. 

3.8.2 Stavebné sporenie od „Buřinky“ 

Súčasťou zhodnotenia finančných prostriedkov je štátna podpora a možnosť 

získať po uplynutí povinnej doby výhodný úver (viď kapitola 3.7.9). Finančné 

prostriedky je nutné na sporení ponechať minimálne 6 rokov pre získanie štátnej 

podpory. Využitie nie je obmedzené. [12] 

3.8.3 Dôchodkové sporenie 

Jedná sa o produkt, ktorý umožňuje sporenie do dôchodkového veku. 

Možnosť vybrať si z II. alebo III. piliera. V druhom pilieri sa časť 3% z hrubej mzdy 

prevádza na sporenie. Podmienkou je vložiť tam vlastné 2% z hrubého príjmu. 

V treťom pilieri má klient voľbu sporiť si podľa svojich možností. K tejto čiastke 

získava štátnu podporu a podporu od zamestnávateľa. Čiastku bez štátnej podpory 

je možné vybrať už po dvoch rokov, pri výbere v dôchodkovom veku (minimálne však 

5 rokov pred) získava klient všetky výhody sporenia na dôchodok. [39] 
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3.8.4 Vkladná knižka 

Detská vkladná knižka ponúka ukladanie voľných prostriedkov pre deti do 18 

rokov so zvýhodneným úrokom, ktoré môžu klienti po dovŕšení 18 rokov čerpať 

v plnej výške. Filozofiou tohto produktu je dostatok financií po dovŕšení dospelosti. 

Výherná vkladná knižka je variácia pre klientov od 18 rokov. Finančné 

prostriedku nie sú úročené. Klient má naopak možnosť 2 krát ročne získať prémiu 

1 mil. Kč v rámci pravidelného losovania. [12] 

3.8.5 Investovanie 

Investovanie predstavuje atraktívnu formu zhodnotenia financií pravidelným 

investovaním do otvorených podielových fondov tzv. „Sporobond“ alebo 

„Konzervatívny mix“. Jedná sa o pravidelný nákup akcií a ich zhodnocovanie na trhu 

akcií. Výhodou je 100% likvidita v dobe, kedy klient potrebuje finančné prostriedky 

v hotovosti. [35] 

Jednorazová forma investícií predstavuje možnosť termínovaného vkladu do 

produktov skupiny „JISTOTA“, kde je zaručená 100% návratnosť vkladu, alebo 

skupina „PRÍLEŽITOSŤ“, ktorá ponúka pri priaznivom trhu ešte výhodnejšie 

zhodnotenie financií. 

Zlato je z historického hľadiska bezpečným a osvedčeným prostriedkom 

uchovania hodnoty prinášajúce nezávislosť, stabilitu, istotu a likviditu. ČS ponúka 

k predaju zlato v hmotnostiach 10, 50 a 100 gramov na vybraných pobočkách 

s garanciou odkúpenia. 

3.9 Poistenie 

Česká sporiteľňa má vo svojom portfóliu taktiež doplnkové služby vo forme 

poistenia ako k poskytovaným produktom a ponúka taktiež poistenie, ktoré nesúvisí 

s finančnou činnosťou. Produkty poskytuje v spolupráci s dcérinou spoločnosťou 

Pojišťovna ČS alebo s poisťovňou Kooperativa. Okrem nižšie uvedených ČS 

poskytuje: 

 Životné poistenie 
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 Cestovné poistenie 

 Poistenie vozidla 

 Poistenie nehnuteľnosti 

 Poistenie pohrebu 

 Poistenie právnej ochrany 

3.9.1 Poistenie karty a osobných vecí 

Služba poskytuje finančné plnenie v prípade straty či krádeže platobnej karty 

a jej následné zneužitie. Poistné plnenie sa taktiež vzťahuje na osobné veci, o ktoré 

klient prišiel spoločne s kartou. Jedná sa hlavne o hotovosť, osobné doklady, drobnú 

elektroniku, mobilný telefón, kľúče od bytu/auta či dioptrické okuliare. 

3.9.2 Poistenie schopnosti splácať 

Poistenie schopnosti splácať je úverové poistenie, ktoré pomáha klientom 

splácať pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, invalidite, úmrtí a pri strate 

zamestnania. Toto poistenie je možné zriadiť k produktom úver, hypotéka a kreditná 

karta. 

3.9.3 Poistenie pravidelných výdajov 

Poistenie pravidelných výdajov je obdobné poistenie ako vyššie uvedené. 

Pokiaľ dôjde k pracovnej neschopnosti dlhšej ako 60 dní z dôvodu úrazu, choroby 

alebo straty zamestnania. Klient si sám volí, akú čiastku v tomto prípade chce 

mesačne vyplácať. 

3.9.4 Poistenie zodpovednosti k osobnému účtu 

Poistenie zodpovednosti pokrýva nepozornosť v bežnom živote či zamestnaní, 

kde dôjde nedbalosťou k hmotnej či zdravotnej ujme. Podľa zvolenej varianty 

poisťovňa vypláca škodu do stanoveného limitu. Obdobná variácia je poistenie 

domácnosti, ktorej účelom je pokrytie škôd tretích strán na majetku poisteného 

klienta. 
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3.9.5 Poistenie vyčerpanej čiastky kreditnej karty 

Službou je poskytované čerpanie poistného pre pokrytie dlhu na kreditnej karte 

pri pracovnej neschopnosti, invalidite 3.stupňa, strate zamestnania či úmrtia. [25] 

3.10  Analýza mikro a makro prostredia 

3.10.1 Analýza konkurencie 

V roku 1825 sa jednalo o jediný  ústav s bankovou licenciou. V roku 2015 je 

na českom trhu 44 bánk. Pre potreby porovnania je nutné banky v prvom rade 

rozdeliť na takzvané tradičné banky a banky nízko-nákladové, ktoré sa stali trendom 

21 storočia. To vedie k ich rozmachu, kedy za veľmi výhodných podmienok ponúkajú 

najčastejšie využívané služby, teda podstatne užšie portfólio produktov s minimálnym 

personálnym zázemím oproti veľkým či tradičným bankám a môžu byť veľkou 

hrozbou pre trh. Prioritou takýchto spoločností je zameranie na nízku cenu, 

respektíve poskytovanie služieb bez poplatku. Charakteristické pre ne je minimálny 

počet obchodných miest alebo kiosky, bankomaty vlastnej spoločnosti v značne 

obmedzenom množstve, komunikácia s účtom hlavne prostredníctvom internetového 

bankovníctva alebo smartbankingu1. 

Na českom trhu majú významné postavenie banky nízko nákladového typu 

ako mBank, Fio banka, Zuno, Equa bank a Air bank. Ich stratégia je postavená na 

masívnej neosobnej reklamnej kampani, ktorá s intenzívnou frekvenciou objavuje 

v médiách, hlavne televízne a rozhlasové vysielanie a tlač, za účelom dostať sa do 

povedomia širokej verejnosti. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné 

charakteristiky jednotlivých nízko nákladových bánk v porovnaní s Českou 

sporiteľňou. 
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Tab. 3.1 Zrovnanie vybraných nízko-nákladových bánk s ČS 

Banka 
/ 
Služba 

mBank Fio 
Banka 

Zuno Equa 
bank 

Air bank Česká 
sporiteľňa 

Počet 
pobočiek 

26 75 1 36 25 644 

Počet 
bankomatov 

0 153 0 0 52 1546 

Pôsobenie 
na trhu 
(v rokoch) 

8 5 4 4 4 190 

Počet 
klientov 
(v tis.) 

534 450 250 110 320 5 091 

Zisk 1-3 
kvartál 2014 
(v mil. Kč 

182,4 70 -28 -248 155,1 11 230[26] 

Zdroj: Vlastný, dáta aktuálne k 17.1.2015[33] 

Najlepšie výsledky v porovnaní dopadla mBank, ktorá s počtom 534 tis. 

klientov a ziskom 182,4 mil. dosiahla najvyššie hodnoty spomedzi porovnávaných 

bank. Banky Fio Banka a Air Bank sú z hľadiska porovnávaných dát hneď za mBank 

vzhľadom k porovnávaným vlastnostiam. Pomerne mladá Fio Banka získala za 

takmer polovičný čas pôsobenia na trhu 450 tis. Klientov, ale jej zisk je menej 

výrayný. V rámci zisku je prekvapením Air bank, ktorá za štvorročné obdobie 

dosahuje pre sledované obdobie 1-3 štvrť ročia 2014 viac ako dvojnásobného zisku 

oproti Fio Banke. 

Počet bankomatov a pobočiek je jedným z jasných ukazovateľov smeru 

stratégie banky. Minimálny počet alebo absencia môže byť buďto známkou, že je 

banka na trhu pomerne krátky čas ale keď zhodnotíme osem ročné pôsobenie 

mBank s absenciou bankomatov a minimálnym počtom pobočiek, vedie to k záveru, 

že sa jedná o nízko nákladový typ spoločnosti. 

Z uvedenej tabuľky a zhodnotenia vyplýva, že vyššie popísané banky nie je 

možné vzhľadom k rozdielnym hodnotám porovnávať s tradičnými bankami čo do 

počtu klientov, tak i zisku. Avšak podľa slov ekonomickej žurnalistky Evy Moniarovej, 

tieto doslova „šliapu tradičným bankám na päty“ práve tým, že za priemerné obdobie 

pôsobenia 5 rokov dokázali získať takmer 1,7 milióna klientov, ktorý sú základným 

stavebným pilierom každej spoločnosti a ich vôľa prechádzať za lepšími 
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podmienkami bez rozdielu typu banky rastie geometrickou radou. Počet klientov tak 

hrá rozhodujúcu úlohu v postavení banky na trhu.[40] 

Na druhej strane, z hľadiska šírky a hĺbky poskytovania služieb spojené 

s personálnym a technickým zázemím, je dôležité porovnať ČS s bankami 

s podobným portfóliom a klientským zázemím. Medzi takéto spoločnosti do hľadáčika 

pre potreby porovnania patria banky Raiffeisenbank, ČSOB, GE Money bank, 

Komerční banka a Citibank. Citibank do porovnávania už nebude zahrnuté, keďže 

podľa tlačovej správy vydanej 14.10.2015 končí s poskytovaním osobného 

bankovníctva a zameria sa len na firemnú klientelu.[13] Ostatné zmienené banky 

poskytujú produkty pre osobnú klientelu a ponúkajú sieť pobočiek a bankomatov pre 

potreby osobnej komunikácie a hotovostného platobného styku. Nasledujúca tabuľka 

zobrazuje porovnanie sledovaných bánk z hľadiska počtu kľúčových faktorov 

uvedených v predchádzajúcej tabuľke. 
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Tab. 3.2 Zrovnanie vybraných tradičných bánk s ČS 

Banka 
/ 
Služba 

Raiffeisenbank ČSOB GE Money 
bank 

Komerční 
banka 

Česká 
sporiteľňa 

Počet 
pobočiek 

124 235 260 397 644 

Počet 
bankomatov 

141 864 699 703 1546 

Pôsobenie 
na trhu 
(v rokoch) 

22 51 18 25 190 

Zdroj: Vlastný, dáta aktuálne k 19.2.2015[33] 

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že tradičné banky ponúkajú klientom technicko-

personálne zázemie v širokej forme, sú na trhu podstatne dlhý čas, v priemere nad 

20 rokov. 

3.11 SWOT analýza 

Dôležitým ukazovateľom na tuzemskom trhu pre výhľad do budúcnosti 

umožňuje mimo iné analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb. 

Nasledujúce odstavce umožňujú zo získaných informácií náhľad na súčasný stav ČS 

v konkurenčnom prostredí. Širšie budú analyzované v ďalších kapitolách a za 

najdôležitejšie faktory pokladám veľkosť a šírku služieb, históriu, zázemie 

a dynamiku v digitálnom svete. 

Silné stránky 

 História 

 Stabilita 

 Množstvo poskytovaných služieb 

 Počet pobočiek – najhustejšia sieť v rámci ČR 

 Počet bankomatov - najhustejšia sieť v rámci ČR 

 Dominantné postavenie v rámci počtu klientov – viacej ako 5 mil. 

 Množstvo dcériných spoločností 

 Bezplatná informačná linka dostupná nepretržite 

 Stabilný zamestnávateľ – viac ako 10 000 zamestnancov 

 Investície do výskumu a rozvoja 

 Sociálna podpora obyvateľstva – Nadácia DB 
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Slabé stránky 

 História 

 Dynamika – schopnosť reagovať na zmeny a trend 

 Zložité produkty z histórie 

 Vysoké prevádzkové náklady 

 Súčasť Erste 

 Komunikácia nových produktov 

Príležitosti 

 Nové technológie v oblasti platby 

 Bezplatné účty 

 Nové typy poskytovaných služieb 

 Odkúpenie malých bánk 

 Vlastné komunikačné prostriedky – pobočky, bankomaty, linka 

 Vzdelávanie klientov v oblasti financií 

 Získavanie mladých klientov 

 Internetové bankovníctvo ako e-shop produktov ČS 

Hrozby 

 Nepružnosť k zmenám 

 Odchod klientov ku konkurencií 

 Znižujúci sa zisk 

 Vysoké náklady vizuálnej zmeny 

 Konkurencia mladých lacných bánk 

 Slabá marketingová komunikácia kľúčových produktov 

 História 

 Náklady na prevádzku bankomatov 

 Neochota starších klientov k zmenám 

 Bezpečnosť – útoky zo strany hackerov a skimming bankomatov 
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3.12  Analýza marketingovej komunikácie 

Marketingová komunikácia ČS je neoddeliteľnou súčasťou jej fungovania. 

Jedná sa o široký pojem v komunikácií banky s klientom na rôznych úrovniach 

popísaných v kapitole 2. Česká sporiteľňa je spoločnosť zameraná na poskytovanie 

služieb a tomu je prispôsobená aj jej marketingová komunikácia. V 21 storočí je 

dôraz kladený hlavne na multimediálnu komunikáciu a jej pokrok v smerovaní na 

spotrebiteľa, preto ČS pomerne pružne reaguje na zmeny a pokrok v digitálnom 

svete. Dôkazom toho môže byť aj nadácia Depositum Bonum, ktorej zriaďovateľom 

je práve Česká sporiteľňa. Účelom nadácie je podpora spoločnosti  v oblasti vedy, 

výskumu, vývoja a vzdelania, ktorej ročný rozpočet by mal priemerne činiť 25 mil. 

Kč.[28] 

3.12.1 Logo 

Logo spoločnosti sa nezmenilo od prevzatia skupinou Erste v roku 2000. 

Charakteristické modro červené farby, kde červené logo predstavuje znak skupiny 

ERSTE a modrý nápis charakterizuje rovnomenný názov „Česká spořitelna“. Vďaka 

charakteristickému červenému znaku Erste je možné v zahraničí rozoznať 

bankomaty od konkurencie, ktoré ponúkajú napríklad výhodné výbery hotovosti. 

Logo pripomínajúce písmeno „S“ s bodkou nad znakom je súčasťou všetkých bánk, 

ktoré patria do skupiny Erste. Podklad je svetlomodrý alebo biely. (Viď príloha, Obr. 

2.8) 

3.12.2 Tlačené materiály 

Pobočka je zdrojom marketingovej komunikácie prostredníctvom takzvaného 

„in store“ marketingu. Súčasťou sú elementy, ktoré majú vplyv na ľudské vnímanie vo 

forme reklamných papierových letákov, brožúr alebo malých informačných kníh 

(Viď príloha, Obr 2.1), ktoré sú voľne k dispozícií v stenových stojanoch. Obsahom 

nie sú len poskytované služby, ale taktiež vzdelávacie brožúry kladúce dôraz na 

bezpečnosť a vzdelanosť v oblasti bankovníctva. 

Na veľkých pobočkách a tam, kde je zvýšený počet klientov je zavedený systém 

prvotného odbavenia prostredníctvom terminálu známeho hlavne na poštách. Klient 

po zvolení služby získa papierový útržok, na základe ktorého má prehľad, ako dlho 
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asi bude čakať. Pozitívnym prínosom je prítomnosť asistentky, ktorá na vybraných 

pobočkách v prípade problémov poradí, ako terminál obsluhovať. 

3.12.3 Bankomaty 

Okrem štandardných funkcií, ktoré bankomat vykonáva, dáva priestor aj pre 

marketingové zdelenia prostredníctvom obrazovky. Bankomaty sú spravidla 

umiestňované na frekventovaných miestach, kde sa pohybuje masa ľudí alebo na 

pobočkách (Viď príloha, Obr. 2.4). Obrazovka bankomatu preto priestor pre drobné 

reklamy v podobe aktuálnych marketingových kampaní dostupných pre okoloidúcich 

do okamihu vloženia platobnej karty. Od tej chvíle plne vykonáva procesy pre ktoré 

bol konštruovaný. Druhým typom je cielené informovanie klientov po vložení karty. 

V priebehu spracovávania požadovaných úkonov môže vyskočiť obrazovka so 

stručnou informáciou, ktorá sa spravidla týka bezpečnosti využívania účtov vzhľadom 

k aktuálnym hrozbám (Viď príloha, Obr. 2.6). 

3.12.4 Webové stránky/internet 

Webové stránky Českej sporiteľne sú koncipované štandardným filtrom pre 

osobnú a firemnú klientelu. Pozadie je v modrých farbách, ktoré plynule prechádzajú 

až do biela (Viď príloha, Obr. 2.10). V hlavičke je zobrazené logo spoločnosti 

s kontaktnými informáciami, jazykovou variáciou a presmerovaním do internetového 

bankovníctva. Pod základným filtrom klientely sú v grafickom okne zobrazené 

aktuálne marketingové akcie a kampane, ktoré sa menia v 5 sekundových 

intervaloch. V hlavnom okne sa nachádza produktové delenie, informácie pre 

študentov a klientelu nadštandardného osobného bankovníctva. O úroveň nižšie sa 

nachádzajú bloky s aktualitami, bezpečnostným upozornením a informácie 

o pobočkách a bankomatoch. Celú pravú časť tvoria farebne rozčlenené 

najfrekventovanejšie produkty. Na úvodnej stránke je taktiež základný kurzový lístok 

českej koruny voči USD a EURO. V rámci vyhľadávania stránky vo vyhľadávači 

www.google.com je možné stránku vyhľadať na prvých priečkach. 

Súčasťou webových stránok je stránka priameho bankovníctva dostupná na 

www.servis24.cz. Presmerovanie je možné z domovskej stránky prostredníctvom 

loga v hornej časti obrazovky.  
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3.12.5 Telemarketing 

Pre klientov je k dispozícií nepretržitá bezplatná informačná linka a linka 

telefónneho bankovníctva. Klient má možnosť kedykoľvek získať informácie 

o produktoch banky či podrobné informácie o svojich využívaných produktoch. 

Dôležitým faktorom je absencia automatickej hlasovej obsluhy a klient je okamžite 

presmerovaný na telefónneho bankového poradcu. Úvod hovoru je zameraný na 

krátku marketingovú informáciu. 

3.12.6 Médiá 

V rámci využívania masových prostriedkov komunikácie, medzi ktoré v prvom 

rade patrí poskytovanie marketingových informácií skrz televízne prijímače 

a rozhlasové vysielanie, ČS poskytuje reklamné oznámenie mimo vyššie uvedené 

prostredníctvom zmienených médií pre upovedomenie masy spoločnosti bez 

rozdielu, či sa jedná o klienta alebo klienta inej banky. 

3.13  Bezpečnosť 

V rámci bezpečnosti ČS nepoľavuje a v prípade podloženého podozrenia na 

virtuálne útoky a ohrozenia financií na účtoch poskytuje neodkladne informácie 

prostredníctvom  dostupných spravodajských internetových médií, na svojej 

domovskej stránke a v bankomatoch. Súčasťou je taktiež bezpečnostná brožúra, 

ktorá je k dispozícií bezplatne na všetkých pobočkách. Jej obsahom sú rady 

a pokyny, ako používať platobnú kartu, zásady bezpečnosti na internete a stručný 

popis hrozieb, s ktorými sa klient môže bežne stretnúť. 

Kamerový systém je dôležitou súčasťou každého obchodného miesta, kde sa 

pracuje s hotovosťou. V prípade pobočiek Českej sporiteľne to pôsobí serióznym 

dojmom bezpečia uložených financií pod dohľadom. 

3.14  Pobočka 

Informácie o poskytovaných službách sú komunikované v českom a anglickom 

jazyku. 
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Pri čakaní má klient možnosť využiť pripojenie k verejnej bezdrôtovej sieti. 

Súčasťou priestorov je televízna obrazovka so zvukom, kde sú premietané aktuálne 

marketingové kampane a ďalšie informácie o banke, ktoré sa takýmto spôsobom 

môžu dostať do povedomia klientov. Pozitívnym zistením je možnosť bezplatného 

využitia stojanu s teplou a studenou vodou, ktorý je k dispozícií. 

 zamestnancov v oblasti obliekania nie je tak striktná, každý zamestnanec má 

rozličný druh odevu, ktorý je prispôsobený úradnému typu oblečenia 

s konzervatívnymi prvkami bez výrazných farebných odlišností. Dámsky kostým, 

úzka sukňa pod kolená, uzavreté topánky, u pánov oblek a tmavá obuv. 

Súčasťou pobočky je taktiež priestor vyhradený pre deti. 

3.15  Marketingové akcie 

Medzi súčasné marketingové akcie, ktoré prinášajú výhody spojené 

s využívaním osobného účtu patria služby iBod a Program za důvěru. 

Samozrejmosťou sú aj ďalšie akcie pre klientov, ktoré majú motivovať k využívaniu 

produktov v podobe služieb a podporiť ich predaj. Všetky kampane sú dostupné na 

oficiálnych webových stránkach banky a prostredníctvom zdelovacích prostriedkov. 

3.15.1 iBod 

iBod je vernostný program, ktorý podporuje využívanie služieb a nákupy 

u partnerov z radov obchodníkov, ktorých je v českej republike viac ako 1500. 

Navyše je ČS hlavným partnerom, vďaka čomu získava klient výhody. Podstatou 

programu je nákup u partnerov s predložením iBod karty, tým sa za každý nákup 

načítajú body, ktoré môže člen uplatniť na nákup rozličného sortimentu produktov 

a služieb. V rámci ČS klient navyše pri zaplatení kreditnou kartou, splácaní úveru či 

investovaní získava body navyše. Registrácia je bezplatná. Klient si môže pri 

uplatnení zľavy na vedenie osobného účtu II bez poplatku vybrať z dvoch variant. 

 Nákup kreditu 300 Kč za 1350 bodov alebo 500Kč za 2250 bodov, ktoré klient 

postupne spotrebováva podľa mesačnej ceny vedenia účtu. 

 Percentuálna zľava z vedenia mesačného poplatku na účte na obdobie od 3 

do 24 mesiacov. Klient si navyše môže zvoliť výšku mesačnej zľavy 
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v rozmedzí 25, 50 a 100% z ceny vedenia účtu. Počet potrebných bodov je 

v rozmedzí 235 – 7450 bodov.[34] 

3.15.2 Program za dôveru 

Klienti využívajúci osobný účet a ďalšie vybrané produkty majú možnosť 

získať vedenie účtu v základnom balíčku bezplatne. Podmienkou je mať aktívny 

produkt úver, hypotéku, kreditnú kartu, životné poistenie, založené investície alebo 

podnikateľské konto. Druhou podmienkou je mať účet aktívny a to prostredníctvom 

mesačných prichádzajúcich platieb vo výške minimálne 7000 Kč.  
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4 Metodika zhromažďovania dát 

Česká sporiteľňa celkom jasne zaujíma pevné miesto v histórií aj súčasnosti 

českého bankovníctva. Svedčia o tom nielen ročné výkazy o zisku a portfólio 

produktov, ale aj mimo banková angažovanosť do rozvoja vzdelania, investovania do 

vedy a výskumu a udržovania jasného a pozitívneho vzťahu s verejnosťou. Otázkou 

je, či je dnešným spotrebiteľom vnímaná ako stabilná banka s dlhoročnou históriou 

alebo ako stará a nepružná banka s nutkaním skúsiť zmenu. Na dnešnom trhu čím 

ďalej tím viac vyrastá sila malých nízko nákladových bánk a ani konkurencia zo 

strany stabilných a dlhoročných bánk nepoľavuje. Preto je nutné zistiť, aká je kvalita 

marketingovej komunikácie, ako a kde klient vníma oslovenie bankou, aký má 

celkový dojem z úrovne poskytovaných služieb. Pokiaľ bude zistené, prečo je 

súčasný klient spokojný, budeme môcť prísť na odpoveď, ako dosiahnuť, aby bol 

loajálny. 

Výskum je zameraný na efektivitu marketingovej komunikácie, kde sú 

nedostatky vnímané klientom, aké kanály používa klient pre komunikáciu s bankou, 

ako je spokojný s najfrekventovanejším spôsobom komunikácie, a to osobnou 

komunikáciou. Dôležitou časťou je taktiež informovanosť o produktoch, ktoré 

využíva, a z akých zdelovacích prostriedkov informácie najbežnejšie získava pre 

efektívne nasmerovanie marketingovej komunikácie do budúcna. Zistiť využiteľnosť 

súčasných prostriedkov marketingovej komunikácie a navrhnúť nové možnosti 

marketingovej komunikácie 

Kapitola číslo 4 približuje postup metódy získavania dát pre marketingový 

výskum. Podkladom pre realizáciu je odborná literatúra zmienená v kapitole druhej, 

hlavne potom kniha Moderný marketingový výskum uvedená v zozname použitej 

literatúry v záverečnej časti práce. Základným delením tvorby výskumu je prípravná 

a realizačná časť popísaná v kapitole nižšie. 
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4.1 Prípravná časť 

4.1.1 Problém 

Vzhľadom k vzrastajúcej konkurencií, nedostatku informácií o produktoch 

a službách zo strany banky a nízkej angažovanosti v marketingovej komunikácií 

oproti konkurencií je trend v bankovníctve orientovať sa na banky ponúkajúce služby, 

hlavne vedenie účtu, bez poplatku. Zmienený trend vedie k poklesu zisku celej 

spoločnosti. 

S informovanosťou súvisí nízka využiteľnosť dostupných prostriedkov vlastnej 

marketingovej komunikácie, akou je pobočka, informačná linka a internetové stránky. 

4.1.2 Cieľ 

Cieľom práce je na základe získaných informácií navrhnúť vhodnú 

marketingovú komunikáciu a kroky vedúce k zmene postoja a vnímania banky 

klientom a komunikovať silu dlhodobej tradície banky prispôsobenú súčasným 

trendom v bankovníctve, a to hlavne bezplatne vedeného účtu, pre udržanie 

postavenia na bankovom trhu. 

Vytvoriť účinnú propagáciu zameranú na vedenie účtov bez poplatku ako reakciu na 

vzrastajúci trh takzvaných nízko-nákladových bánk vhodne zvolenými prostriedkami 

marketingovej komunikácie. 

4.1.3 Dáta 

Pre účely získania informácií boli využité primárne aj sekundárne dáta. 

Sekundárne dáta boli súčasťou verejne dostupných informácií získaných 

z internetových stránok banky, informačných letákov a iných médií, ktoré sa 

zaoberajú tematikou bankovníctva v Českej republike. Primárne dáta boli zistené 

dotazníkovým šetrením doplnené o získanie informácií pozorovaním na pobočke, 

ktoré bude viesť k doplneniu záverov získaných z osobnej komunikácie klienta 

s bankovým poradcom. 

4.1.4 Hypotézy 

H1: Viac ako 60% respondentov nepozná bonusový program „Program za důvěru“. 
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H2: Pobočku navštevuje raz za pol roka a častejšie minimálne 50% respondentov. 

H3: Produkt „iÚčet“ pozná viac ako 80% respondentov. 

H4: Medzi najfrekventovanejší zdroj informácií patrí informačná linka. 

H5: Službu „Program za důvěru“ nevyužíva najmenej 50% klientov, ktorí na ňu majú 

nárok. 

4.2 Metódy marketingového výskumu 

4.2.1 Dotazník 

Pre získanie primárnych dát som volil dotazníkové šetrenie. Dotazník bol 

v papierovej forme v rozsahu 4 listov formátu A4. V rámci osobného dotazníkového 

šetrenia som využil kvantitatívny výber respondentov. Základným filtračným 

pravidlom bolo, že sa jedná o klienta Českej sporiteľne, ktorý má u ČS zriadený účet 

pre osobné účely. Veková hranica bola zdola ohraničená vekom 15 rokov vrátane. 

Respondentov som získal v stanovenom čase uvedenom v pláne v okolí pobočiek 

v meste Ostrava a Frýdek - Místek v moravskoslezskom kraji metódou náhodného / 

pravdepodobnostného výberu v rôznych denných dobách. 

Klienti, ktorí majú skúsenosti s digitálnymi technológiami mohli dotazník vyplniť 

online v programe docs.google.com prostredníctvom tabletu s dotykovým perom, 

ktoré boli pre účely získavania údajov k dispozícií a slúžili tak k efektívnemu získaniu 

dát pripravených pre následné spracovanie. 

4.2.2 Pozorovanie 

Súčasťou práce pre doplnenie formulácie záverov je taktiež marketingové 

šetrenie prostredníctvom pozorovania na obchodnom mieste v meste Frýdek - 

Místek. Hlavným cieľom je získať informácie o type klientov, chovaní a spokojnosti 

s poskytnutými službami previazanými s celkovým chovaním na pobočke, využitím 

dostupných prostriedkov marketingovej komunikácie a efektívnosti odbavovania 

klientov. Poznatky získané pozorovaním nie sú rámcovo ohraničené konkrétnym 

plánom a záznamovým formulárom a slúžia pre doplnenie návrhov v záverečnej časti 

práce. 
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4.2.3 Základný a výberový súbor 

Základný súbor zahrnuje všetkých klientov Českej sporiteľne, ktorý je 5 

091 138 klientov. Výberový súbor predstavuje obyvateľov moravskoslezkého kraja, 

konkrétne miest Ostrava a Frýdek - Místek, ktorí sa v dobe zberu dát pohybovali v 

pobočiek Ostrava, Nová Karolína Park a Frýdek - Místek, poliklinika. Celkový počet 

výberového súboru je nutné po spracovaní nutné očistiť o dáta, ktoré nemajú vhodnú 

validitu v rámci chýb, ktoré môžu nastať pri vyplňovaní tlačeného dotazníku popísané 

v metodike v kapitole 2.12. 

4.2.4 Rozpočet 

Základný rozpočet som si stanovil na 600 Kč súvisiaci s dopravou na miesto 

zberu dát a vytlačenie dostatočného množstva dotazníkov, ktoré som optimalizoval 

obojstranne na 2 papiere formátu A4. Pre telefonické hovory nebolo nutné stanoviť 

čiastku, keďže informačná linka Českej sporiteľne je bezplatná. V rámci rozpočtu je 

dôležité uviesť časovú angažovanosť, ktorá je uvedená a rozvrhnutá v časti Časový 

harmonogram a súvisí s časom stráveným dopravou, zbieraním dát, stráveným na 

pobočke a uskutočňovaním hovorov. 

4.2.5 Pilotáž 

Dotazník pred zverejnením musel prejsť finálnou úpravou pre odstránenie 

nejasností, neúplných odpovedí s vyčerpávajúcim charakterom. Častým problémom 

bola absencia presmerovania cez otázky, ktoré sa daného respondenta netýkajú 

a tým ho obťažujú na základe danej odpovede. Pre zistenie chýb v dotazníku som 

oslovil 9 osôb z radov rodinných príslušníkov a známych rôznych vekových skupín. 

4.2.6 Časový harmonogram 

Časový harmonogram získavania sekundárnych a primárnych dát je rozdelený 

do týždňov podľa charakteru činnosti, zobrazený v tabuľke nižšie. 
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Tab. 4.1 Harmonogram získavania dát 
Rok 2015 Február Marec Apríl 
Týždeň 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Problém X         

Cieľ X         

Sekundárne dáta X X        

Formulácia Dotazníku  X X       

Príprava Dotazníku   X X      

Tvorba dotazníku    X      

Pilotáž    X      

Zber primárne dáta     X X X   

Pozorovanie      X    

 Analýza       X X  

Vyhodnotenie        X X 

Zdroj: Vlastný 

4.3 Realizačná časť 

4.3.1 Zber dát Dotazník 

Zber dát v dotazníkovom šetrení prebehol v 10, 11 a 12 týždni mesiaca marec 

v meste Ostrava a Frýdek - Místek. Získavanie respondentov pomocou metódy 

náhodného výberu prebiehalo v okolí pobočiek Nová Karolína Park a Forum nová 

Karolina, a následne Poliklinika Frýdek - Místek a centrum. Oslovení potenciálni 

klienti neboli len z bezprostredného okolia pobočky, aby bolo zaistené zvýšenie 

vypovedacej hodnoty výsledkov bez ovplyvnenia výsledkov hlavne otázkami typu 

„návšteva pobočky“. 

Zber dát prebiehal v rôznych denných dobách od skorých ranných hodín do 

večerných hodín, kedy bolo v uliciach zvýšené množstvo ľudí, ktorí mohli dotazník 

vyplniť. Zber prebiehal mnou a jednou poverenou osobou. 

Návratnosť bola vďaka osobnému kontaktu 100%, avšak nie všetky dotazníky 

boli pripustené k následnému spracovaniu. Aj napriek vykonaniu pilotáže boli 

u niektorých výsledkov zle zakrúžkované odpovede, alebo pri možnosti zvoliť len 

jednu správnu odpoveď došlo k označeniu viacerých odpovedí. Respondenti 

požiadaní o vyplnenie strávili týmto v priemere 7 minút. Aj napriek priaznivému 

počasiu bola ochota nízka. Napriek tomu bolo celkovo vyzbieraných 88 dotazníkov, 

ktoré boli podrobené následnému spracovaniu. Počet dotazníkov s prevažujúcim 
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množstvom neutrálnych odpovedí bola pod úrovňou 10% z celkového množstva, 

preto boli pripustené k ďalšiemu spracovaniu všetky. 

4.3.2 Vyhodnotenie získaných dát 

Následné spracovanie získaných dát prebiehalo v 13 a 14 týždni roku 2015. 

Získané dotazníky s výsledkami boli prevedené do elektronickej podoby do formulára 

prostredníctvom aplikácie docs.google.com, na základe ktorých bola získaná 

základná dátová matica slúžiaca k následnému spracovaniu.  

Následné spracovanie pre účely tvorby grafického obsahu prebiehalo po 

prevedení dátovej matice do programu Microsoft Excel. V programe došlo k filtru dát 

podľa potrebných informácií a tvorbe grafov pre získanie vhodne spracovaných 

informácií vedúcich k potvrdeniu či vyvráteniu hypotéz a zameranie sa na výskumný 

problém a cieľ práce. 

4.4 Výberový súbor 

Výberový súbor tvorí 88 respondentov,  z toho 36 (41%) mužov a 52 (59%) 

žien. Z celkového počtu 88 respondentov bolo 24 (27%) študentov, 56 (64%) 

pracujúcich a rovnaký počet respondentov v dôchodkovom veku a nezamestnaných, 

a to 4 (5%) respondentov. 

Vo vekovej štruktúre 15-17 rokov nebol žiadny respondent, preto bola táto 

kategória z následného šetrenia odstránená. V rozsahu 18 – 26 rokov vyplnilo 

dotazník 46 (52%) respondentov, v rozsahu 27 – 42 rokov 22 (25%) respondentov, 

v skupine 43 – 59 rokov 12 (14%) respondentov a najmenšiu skupinu tvorila veková 

hranica 60 a viac rokov v počte 8 (9%) respondentov. 

V rámci dosiahnutého vzdelania nebol so základným vzdelaním žiaden 

respondent, preto bola táto kategória z následného spracovania vylúčená, so 

stredoškolským vzdelaním bez maturity 4 (5%) respondenti, s maturitou 40 (45%) 

respondentov a s vysokoškolským vzdelaním 44 (50%) respondentov.  
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5 Analýza marketingovej komunikácie banky 

5.1 Dĺžka využívania OÚ v ČS 

V otázke zameranej na zistenie, ako dlho je respondent klientom ČS uviedlo 

najpočetnejšiu odpoveď Viac ako 5 rokov 38,6% (34) respondentov. Viac ako 10 

rokov má účet 31,8% (28) respondentov a 29,5% (26) uviedlo, že majú účet dlhšie 

ako 1 rok. 

Graf 5.1 Dĺžka využívania osobných účtov. 

Zdroj: Vlastný 

5.2 Typy účtov 

Z celkového počtu 88 respondentov 52,3% (46) respondentov vlastní Osobný 

účet ČS, 18,2% (16) respondentov vlastní Bežný účet, 15,9% (14) respondentov 

uviedlo využívanie Osobný účet II, 11,4% (10) respondentov vlastní Sporožírový účet 

a 2,3% (2) využíva Osobné konto Blue. 

Graf 5.2 Typy osobných účtov. 

Zdroj: Vlastný 
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5.3 Konkurencia 

Otvorená a nepovinná otázka dotazníkového šetrenia zameraná na využívanie 

iných bánk v súčasnosti a v minulosti má nasledujúce výsledky. Z celkového počtu 

na otázku odpovedalo 40,9% (36) respondentov. Z tohto množstva využíva/lo 17% 

respondentov Komerčnú banku a Air Bank, zhodne 11% opýtaných využíva/lo Fio 

banku, mBank a GE Money bank, ostatné uvedené banky Unicredit Bank, ČSOB, 

ERA, Raiffeisenbank a Slovenskú sporiteľňu uviedlo zhodne 6% respondentov. 

Nasledujúci graf znázorňuje percentuálne rozloženie jednotlivých konkurenčných 

bánk, ktoré sú, ako je v grafe uvedené, rovnomerne rozložené. 

Graf 5.3 Konkurenčné prostredie bánk, ktoré súbežne klienti ČS používajú/používali. 

 
Zdroj: Vlastný 

5.4 Znalosť histórie 

V otvorenej otázke, kde respondenti uviedli podľa vlastného uváženia, akú dlhú 

dobu je podľa nich spoločnosť na trhu bol priemerný počet rokov z celkového počtu 

odpovedí 93 rokov. Správnu odpoveď 190 rokov uviedlo 22% (19) respondentov. 

5.5 Znalosť poskytovaných produktov 

V otázke zameranej na znalosť poskytovaných produktov, kde klienti podľa 

vlastného uváženia vyberali, ktoré produkty nie sú súčasťou poskytovaných služieb, 

56,8% opýtaných správne uviedlo možnosť Predaj energií, 52,3% opýtaných uvádza 

poskytovanie mobilných služieb. Možnosť Predaj zlata uviedlo 36,4% respondentov 

a nad 20% (20,5%) respondentov uviedlo absenciu poskytovania právnej ochrany. 
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Pod hranicou 20% klienti uviedli produkt Životné poistenie (18,2%), zhodne, 

Cestovné poistenie a Predaj/nákup dlhopisov uviedlo 11,4% respondentov. Všetko 

ako existujúce z uvedených označilo 9,1% respondentov, penzijný fond 4,5% 

a zhodne 2,3% označili klienti pri možnostiach Informačnú linku dostupnú nepretržite, 

Hypotéku, Úver a možnosť Stavebné sporenie. V nasledujúcej tabuľke sú výsledky 

graficky upravené a rozlíšené farbami. Zelená znázorňuje produkty, ktoré ČS 

neposkytuje, červená produkty, ktoré poskytuje a boli nesprávne označené, pričom 

predstavujú hodnotu nad 10% a ostatné produkty modrou farbou znázorňujú chybné 

označenie služby pod 10%. 

Graf 5.4 Podnietená vedomosť o produktoch, ktoré banka neponúka 

Zdroj: Vlastný 

5.6 Zdroj informácií 

V otázke číslo 6 klienti odpovedali, ktoré dostupné zdroje využívajú pri 

získavaní informácií o produktoch a službách všeobecne s možnosťou výberu 

viacerých možností. Variantu internet uviedlo 81,8% opýtaných, 72,7% respondentov 

uviedlo ako jednu z možností získavania informácií variantu Pobočka. Ostatné 

možnosti nepresiahli hranicu 25% - Televízia, 20,5% známi, zhodne 15,9% označili 

respondenti možnosť Tlač a Katalóg/brožúra. Možnosť Sociálne siete označilo ako 

jednu z variant 13,6% opýtaných. Možnosť Rádio a Informačná linka označilo 11,4% 

a 9,1% opýtaných. 
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Tab 5.1 Zdroje získavania informácií o produktoch a službách na základe vybraných kategórií 

 
Muži Ženy 

18-26 
rokov 

Pobočka 66,7% 76,9% 65,2% 

Internet 88,9% 76,9% 95,7% 

Sociálne siete 16,7% 11,5% 13,0% 

Informačná 
linka 11,1% 7,7% 13,0% 

TV 27,8% 23,1% 13,0% 

Rádio 11,1% 11,5% 4,3% 

Tlač 22,2% 11,5% 8,7% 

Katalóg 16,7% 15,4% 13,0% 

Známi 33,3% 11,5% 17,4% 

Zdroj: Vlastný 

Uvedená tabuľka vyjadruj vzťah medzi získavaním informácií u mužov, žien 

a mladých ľudí od 18 do 26 rokov rozdelená farebne podľa intenzity vyhľadávania 

informácií z konkrétnych zdrojov. Z tabuľky vyplynulo, že ženy využívajú informačnú 

linku menej často (7,7%) než muži (11,1%). 

5.7 Marketingová komunikácia ČS 

Tab 5.2 Vybrané prostriedky marketingovej komunikácie a ich efektívnosť zaregistrovania klientmi 
podľa vekovej štruktúry 

Registrovanie reklamy cez vybrané médiá. 

V rokoch: Total 
18 - 
26 

27 - 
42 

43 a 
viac 

Pobočka 70,5% 60,9% 72,7% 90,0% 

Internet 75,0% 87,0% 81,8% 40,0% 

S24 56,8% 56,5% 72,7% 40,0% 

Sociálne siete 40,9% 43,5% 54,5% 20,0% 

Informačná 
linka 9,1% 13,0% 0,0% 10,0% 

TV 72,7% 69,6% 81,8% 70,0% 

Rádio 27,3% 26,1% 27,3% 30,0% 

Tlač 22,7% 26,1% 18,2% 20,0% 

SMS 11,4% 17,4% 9,1% 0,0% 

E-mail 11,4% 17,4% 9,1% 0,0% 

Dopis 13,6% 8,7% 9,1% 30,0% 

Bankomat 52,3% 52,2% 63,6% 40,0% 

Známi 9,1% 13,0% 0,0% 10,0% 

Zdroj: Vlastný 

Otázka číslo sedem bola zameraná na zistenie efektívnosti marketingovej 

komunikácie , kde klienti označili médiá, v ktorých registrujú reklamu produktov 

Českej sporiteľne s možnosťou označiť viacero odpovedí. Možnosť Internet uviedlo 
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75% respondentov. Ako druhú najfrekventovanejšiu variantu respondenti uviedli 

prostredníctvom TV v 72,7% prípadov. Možnosť Pobočka uviedlo 70,5% opýtaných. 

Druhá línia odpovedí bola na hladine 50%, kde 56,8% opýtaných uviedlo ako zdroj 

reklamy S24, 52,3% uviedlo variantu Bankomat a 40,9% označilo Sociálne siete. 

Možnosť rádio uviedlo 27% opýtaných, Tlač označilo 22,7% dotazovaných klientov, 

v dopise registrovalo reklamu 13,6% respondentov, možnosť SMS a e-mail označilo 

zhodne 11,4% a pod hodnotu 10% bola označená možnosť Informačná linka a Známi 

(9,1%). 

Z uvedenej tabuľky (5.2) vyplynulo, že najviac viditeľným a registrovaným zdrojom 

marketingovej komunikácie je pobočka, tv, internet a bankomat, pričom nezáleží na 

vekovej štruktúre, viď farebnú škálu v tabuľke. 

5.8 Hodnotenie banky 

Otázka číslo 8 bola zameraná na subjektívne ohodnotenie vybraných faktorov 

banky na stupnici od 1 – najlepšie hodnotenie do 5 – najhoršie hodnotenie. Najlepšie 

priemerné hodnotenie označili respondenti v charakteristike Dostupnosť 

s priemerným hodnotením 1,48. Stabilita získala celkové hodnotenie 1,61. 

Bezpečnosť respondenti hodnotili priemernou známkou 1,77. Charakteristiku 

modernej banky ohodnotili respondenti známkou 2,23 a podobne so známkou 2,75 

sa umiestnila dynamika. Najhoršie hodnotená s priemernou známkou 3,41 bola 

Cena. 
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Tab. 5.3 Hodnotenie jednotlivých vlastností banky 

 
Zdroj: Vlastný 

5.9 Návštevnosť a hodnotenie pobočky 

Otázka zameraná na návštevnosť, kde klienti uviedli, s akou frekvenciou 

navštevujú pobočku, má nasledujúce výsledky: Aspoň raz za 6 mesiacov pobočku 

navštevuje 38,6% opýtaných, aspoň raz do roka 31,8% opýtaných. Menej než raz do 

roka uviedlo 13,6% respondentov, aspoň jeden krát do mesiaca 11,4% respondentov 

a zhodne po 2,4% uviedli klienti, ktorí navštevujú pobočku aspoň raz za týždeň alebo 

nenavštevujú vôbec. 

Graf 5.5 Návštevnosť pobočky. 

Zdroj: Vlastný 

Klienti, ktorí uviedli, že pobočku v určitom intervale navštevujú v počte 86 

dotazovaných, následne hodnotili vybrané charakteristiky obchodného miesta 

známkou 1 až 5 s rovnakou váhou, ako v otázke v bode 5.8. Respondenti kladne 

hodnotili prostredie s priemernou známkou 1,84. Kvalita informácií má priemerné 

hodnotenie 2,05. Zhodne 2,09 ohodnotili respondenti vlastnosti Dostatok informácií, 

Total Študenti Nezamestnaní

Stabilita 1,61 1,67 2,5

Bezpečnosť 1,77 1,67 2,5
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Reklama a propagácia a Celkový dojem. Profesionalita personálu hodnotená 

známkou 2,26 je pred variáciou Čakacia doba, ktorá bola ohodnotená hodnotou 2,53. 

Celkové priemerné hodnotenie 2,14. 

Tab. 5.4 Hodnotenie vybraných vlastností pobočky 

 
Zdroj: Vlastný 

5.10 Využitie a hodnotenie informačnej linky 

V rámci využiteľnosti Informačnej linky 52,3% respondentov uviedlo, že linku 

nevyužíva. 18,2% linku využíva menej než jeden krát za rok, 15,9% opýtaných 

zavolá minimálne raz za pol roka a pod 10% spadá možnosť aspoň raz za rok (9,1%) 

a možnosť Aspoň raz za mesiac (4,5%). Možnosť aspoň raz za týždeň neuviedol 

nikto z respondentov, preto bola táto možnosť z výskumu vylúčená. 

Graf 5.6 Návštevnosť pobočky  / využiteľnosť informačnej linky - zrovnanie 

Zdroj: Vlastný 

Klienti, ktorí kontaktujú informačnú linku aspoň raz do roka a častejšie následne 

ohodnotili jednotlivé vlastnosti linky. Z celkového počtu 26 respondentov bol 

Total SŠ VŠ
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najlepšou známkou 1,53 ohodnotený celkový dojem a profesionalita telefónnych 

bankových poradcov. V poradí druhá bola známkou 1,65 hodnotená vlastnosť 

Rýchlosť v poskytovaných informáciách a vlastnosti Ústretovosť, Zrozumiteľnosť 

a Kvalita boli ohodnotené priemernou známkou 1,71. Nasledujúci obrázok 5.1 

znázorňuje rozdiel v hodnotení mužov a žien, z ktorého vyplýva, že muži hodnotili 

vybrané vlastnosti pozitívnejšie oproti ženám. 

Obr. 5.1 Porovnanie hodnotenia vlastností informačnej linky podľa pohlavia známkou. Zdroj: Vlastný 

 

5.11 „Program za důvěru“ 

V otázkach zameraných na vernostný program s názvom „Program za důvěru“ 

klienti uvádzali, či využívajú niektorý z vybraných produktov v naviazanosti na 

využívanie uvedenej služby. 

Službu pozná a aktívne využíva 7% opýtaných zároveň s produktmi Investície (67%), 

Kreditná karta (50%) a Hotovostný úver (17%). 

Službu pozná ale nevyužíva 34,1% opýtaných, z čoho 40% splňuje podmienku 

produktu a taktiež splňuje podmienku minimálneho príjmu. 

Službu nepozná 59% respondentov, z ktorých 15% splňuje obe podmienky pre 

využívanie programu. 
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Graf 5.7 Znalosť služby „Program za dôveru“. 

Zdroj: Vlastný 

 

Z grafu 5.7 vyplýva, že pracujúci respondenti využívajú daný program 

v značnej miere 10,71% oproti celkového priemeru a pri hodnotení podľa pohlavia. 

Výrazne odlišné hodnoty boli zistené v kategórií Študenti, kde 83,33% klientov 

program nepozná. 

5.11.1 Zdroje informácií k programu 

Graf 5.8 Zdroje informácií o službe „Program za důvěru“. 

Zdroj: Vlastný 
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Respondenti, ktorí poznajú službu uvedenú v kapitole 5.11 v počte 41% bez 

rozdielu na to, či službu aktívne využívajú (36 respondentov) odpovedali, kde získali 

o danej službe informácie s možnosťou označiť viacej odpovedí. 44,4% 

respondentov uviedlo ako jeden zo zdrojov internet, 38,9% uviedlo informačnú linku 

a tretina (33,3%) uviedlo taktiež obchodné miesto. Reklamný leták, známych 

a sociálne siete uviedlo 11,1% opýtaných. Najmenej frekventovaným zdrojom 

informácií označili respondenti zhodne 5,6% variantu dopis a rádio. 

Z grafu 5.8 je patrné, že najefektívnejším zdrojom informácií o službe sú 

internet (44,4%), Informačná linka (38,9%) a Obchodné miesto (33,3%) označené 

zelenou farbou. Žlto označené prostriedky marketingovej komunikácie Sociálne siete, 

Leták a Známi označilo 11,1% respondentov. Ostatné vlastnosti sa pohybujú pod 

hranicou 6% a E-mail a rozsiahly komunikačný kanál TV neuviedol žiaden 

z respondentov. 

5.12 Program „iBod“ 

V otázke zameranej na znalosť programu „iBod“ odpovedalo 45,5% 

respondentov, že službu poznajú a aktívne body zbierajú, 31,8% opýtaných službu 

pozná a body nezbiera a 22,7% opýtaných službu nepozná. 

5.13 iÚčet 

Otázka smerujúca na znalosť osobného účtu „iÚčet“, kde respondenti mali 

možnosť uviesť, čo podľa ich uváženia „iÚčet“ je, uviedlo 63,6% opýtaných správnu 

odpoveď, že sa jedná o druh internetového účtu. 13,6% respondentov označilo, že 

sa jedná o internetové bankovníctvo a 22,7% opýtaných označili produkt za 

neexistujúci, obe možnosti sú nesprávne.  

5.14 Overenie hypotéz 

Hypotéza č. 1 

Viac ako 60% respondentov nepozná bonusový program „Program za důvěru“. 

Hypotéza bola zamietnutá. Z celkového množstva 88 respondentov 52 uviedlo, že 

daný bonusový program nepozná, čo predstavuje v relatívnom vyjadrení 59,09%. 
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Hypotéza č. 2 

Pobočku navštevuje raz za pol roka a častejšie minimálne 50% respondentov. 

Hypotéza bola potvrdená. Počet respondentov navštevujúcich pobočku je dokopy 

s častejšou frekvenciou návštevy v absolútnom počte 46 osôb a predstavuje tak 

52,27% opýtaných. 

Hypotéza č. 3 

Produkt „iÚčet“ pozná viac ako 80% respondentov. 

Hypotéza bola zamietnutá. Produkt správne uviedlo len 63,6% respondentov. 

Ostatný respondenti uviedli nesprávnu odpoveď. 

Hypotéza č. 4 

Medzi najfrekventovanejší zdroj informácií patrí informačná linka. 

Hypotéza bola zamietnutá. Z celkového počtu 88 respondentov v otázke zameranej 

na zdroje informácií uviedlo možnosť informačnej linky 8 respondentov, v relatívnom 

vyjadrení 9,1%, a spomedzi deviatich ponúkaných možností sa umiestnila na 

poslednom mieste ako zdroja informácií. 

Hypotéza č. 5 

Službu „Program za důvěru“ nevyužíva najmenej 50% klientov, ktorí na ňu 
majú nárok. 

Hypotéza bola zamietnutá. 82 respondentov uviedlo, že službu nepoužívajú bez 

ohľadu na známosť. Z tohto počtu 54 (66%) spĺňa podmienku príjmu a 20 (24%) 

zároveň podmienku doplnkovej služby. V relatívnom vyjadrení to predstavuje 30,37% 

opýtaných. 
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6 Návrhy a odporúčania 

V nasledujúcej kapitole sú uvedené jednotlivé návrhy a odporúčania vedúce 

k cieľu práce návrhu efektívnej marketingovej komunikácie prostredníctvom 

kľúčových produktov banky. 

V rámci využitia marketingových komunikačných prostriedkov bez 

výrazného rozdielu uviedli  klienti ako zdroj informácií o službách hlavne pobočku, 

internet, televíziu, servis 24 a bankomat. 

Dôležité je zamerať sa na komunikáciu hlavne cez vlastné prostriedky vďaka 

širokej sieti pobočiek a bankomatov, internetovej stránky a servisu 24. Jedná sa 

o prostriedky, kde ČS vynakladá náklady bez ohľadu využívania marketingovej 

komunikácie. Výsledkom môže byť šetrenie nákladov vďaka využitiu práve vlastnej 

distribučnej siete. Jediný nástroj platenej formy komunikácie, ktorému odporúčam 

venovať zvýšenú pozornosť je využitie televízie ako masovej reklamy v komerčných 

médiách popísanej nižšie. 

Informačná linka bola veľkým prekvapením. Napriek tomu, že je k dispozícií 

nepretržite, bezplatne a bez zbytočného preklikávania v automatickej samoobsluhe, 

je jej využiteľnosť pri poskytovaní informácií pod úrovňou 10%. Celkovo linku 

pravidelne vyhľadáva aspoň raz do roka a častejšie len 29,5%, čo je takmer 3x 

menej, ako v prípade pobočky. Riešením by mohlo byť výraznejšie komunikovanie 

pri poskytovaní telefónneho čísla a fakt, že je linka bezplatná a nepretržite v 

prevádzke. Jednou z variant využitia by mohlo byť využitie lístkomatov. V spodnej 

časti by bola informácia o možnosti kontaktovať informačnú linku pri dlhej čakacej 

dobe a možnosť riešiť požiadavku, zistiť informáciu priamo na linke. Ďalším návrhom, 

ako efektívne vyťažiť informačnú linku je pri informáciách o otváracej dobe na 

pobočkách uviesť vetu, kedy pri uzavretej pobočke mimo otváracie hodiny klient 

nemusí čakať do nasledujúceho pracovného dňa, stačí kontaktovať bezplatnú 

infolinku a výrazný kontakt. Ďalším riešením využitia informačnej linky je po vzore 

poisťovní umiestniť na pobočky telefón, ktorý môžu klienti pre komunikáciu taktiež 

využiť. Náklady spojené s vytvorením nového banneru v plastovom prevedení pre 

644 pobočiek a priemernej cene 216,25 Kč s DPH činia 139 262.97 Kč s DPH.[42] 
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Vzhľadom k výsledkom získaným v oblasti hodnotenia vybraných vlastností, 

kde klienti negatívne hodnotili modernosť, dynamiku a cenu odporúčam aktívny 

prístup pri poskytovaní informácií prostredníctvom informačnej linky o možnosti 

nastaviť účet a jeho služby na mieru a podľa potrieb nielen na základe požiadavky od 

klienta, ale aj pro-aktívne pri systémovom zistení, že klient napríklad využíva starý 

typ účtu alebo má nárok na ďalšie doplnkové služby. Tento postup by nebol len 

súčasťou pobočky a informačnej in-linky ale aj out-linky. Dôvodom tohto odporúčania 

je zistené veľké množstvo starých tipov účtov (81%) a nevyužitia benefitov, na ktoré 

majú klienti nárok prostredníctvom akcie Program za dôveru. Nákladom by bolo 

preškolenie zamestnancov na linke a výsledkom efektívne využitie linky ako 

informačného prostriedku správy účtov. Toto by mohlo viesť k urýchleniu a 

zjednoteniu poskytovaných účtov (osobný účet II) a zlepšeniu hodnotenia dynamiky 

a ceny zo strany klientov. 

Ďalším kľúčovým bodom je poznať svoju banku. Z výskumu vyplynulo, že len 

zlomok respondentov naozaj vie, aké produkty spoločnosť ponúka a aké nie. 

Viacej ako 40% respondentov si myslí, že predaj energie a poskytovanie 

mobilných služieb je súčasťou služieb, ktoré banka poskytuje. Toto môže byť 

podnetom pre rozšírenie produktovej línie práve v tejto oblasti. Vďaka možnostiam 

a otvorenosti mobilných operátorov je vytvorenie privátnej siete s vlastnými 

zvýhodnenými pravidlami a podmienkami krokom pre zvýšenie vernosti klientov. 

Medzi ďalšie ponúkané produkty, ktoré sú predmetom nevedomosti zo strany 

klientov je hlavne predaj zlata, poskytovanie právnej ochrany, životného a 

cestovného poistenia. Odporúčam zvýšenie povedomia prostredníctvom 

bankomatov ako jedného z vnímaných zdrojov marketingovej komunikácie, kde by 

súčasťou náhodných reklám na obrazovke mimo transakcie boli všetky dostupné 

produkty pre osobnú klientelu v náhodnom poradí v jednoduchom grafickom vyhľade. 

Napríklad obrazovka začínajúca na: „Vedeli ste, že...“ alebo „K účtu môžete získať 

taktiež...“. Keďže sa nejedná o kľúčové produkty banky, nie je nutné vynakladať 

značné prostriedky pre masovú komunikáciu a práve bankomat je jednou z možností, 

ako dané informácie pomerne finančne nenáročnou formou dostať do povedomia. 

Dôležitý je obsah, ktorý musí upútať, aby klient pri vkladaní karty ešte zotrval 

a informáciu získal. Získaním ostatných služieb vďaka navrhovanej informovanosti 

tak môže banka zvýšiť vernosť a eliminovať odchod klientov k iným spoločnostiam. 
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 Program za dôveru popísaný v kapitole 3.15.2 predstavuje možnosť získať 

vedenie účtu bez poplatku. Z dotazníkového šetrenia vyplynulo, že túto službu reálne 

využíva necelých 7% opýtaných. Spomedzi ostatných respondentov, ktorí službu 

nevyužívajú, respektíve vôbec nepoznajú, spĺňa podmienky pre uplatnenie zľavy 

viacej ako 30% respondentov. Tí, ktorí podmienky nespĺňajú môžu byť pri získaní 

potrebných informácií motivovaní k podniknutiu krokov pre získanie programu a pri 

komunikácií s klientmi napríklad cez informačnú linku to môže viesť k tvorbe ďalšieho 

z potrebných produktov, ktorý na jednej strane prináša zisk banke a na strane 

druhej uspokojuje potreby klienta. Komunikácia prostredníctvom TV je v tomto 

smere na základe získaných informácií nulová, čo má zjavný dopad na hodnotenie 

cenovej hladiny služieb a radí tak banku medzi drahé banky. Jedná sa o kľúčovú 

službu, ktorá by nemala byť komunikovaná pasívne cez internetové stránky alebo 

ako reklamný baner na pobočke. Preto navrhujem aspoň krátku pripomínaciu 

reklamu v TV v rozmedzí 5-15 sekúnd, ktorá naznačí existenciu produktu a možnosť 

mať účet vedený bez poplatku. Priemerná cena 10 sekundového TV spotu je 7 000 

Kč[29] a priemerná cena celého odvysielaného spotu na základe vyhodnotenie 

sledovanosti činí 150 000 Kč.[30] Návrh krátkeho sloganu pre TV reklamu: „Program 

za dôveru, chci vedieť viac, obráť sa na našu linku ČS a dozvieš sa viac.“ a kontakt. 

Dôvodom rozhodnutia najdrahšej formy komunikácie aj napriek znižujúcemu sa zisku 

(viď príloha obr.3.1) je nutnosť zasiahnuť taktiež klientov iných bánk a motivovať ich 

k prestupu a investícia do navrhovanej reklamy súvisí s vzrastajúcim trendom 

migrácie klientov od tradičných bánk k nízko-nákladových bankám lákajúcich práve 

na účty vedené zadarmo. 

Program za dôveru je najhoršie komunikovaný u študujúcich klientov. 

V tomto prípade navrhujem rozšírenie informácie prostredníctvom sociálnej siete 

Facebook, ktorú využíva 100% študujúcich klientov (viď príloha graf 3.2). 

Ďalej  krátku informačnú hlášku po prihlásení do služby internetového bankovníctva, 

čím je možné osloviť až 56,8% klientov. Pri prihlásení do S24 IB by klient kliknutím 

potvrdil, že danú správu prečítal s možnosťou spätného kontaktu alebo objednania 

na pobočku. Správa by sa zobrazila len raz. 

Konkurencia je vzrastajúcou hrozbou hlavne kvôli poskytovaniu osobných 

účtov bez poplatku. Veľkou kritikou hodnotím komunikáciu v oblasti poskytovania 
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informácií k iÚčtu, ktorý komunikovaný nie je žiadnou formou, čo má značný 

dopad na nevedomosť o tomto produkte všeobecne. Produkt poskytujúci vedenie 

účtu bez poplatku by mal byť predmetom aspoň vlastných komunikačných 

prostriedkov ale vzhľadom k plošnému významu televízie odporúčam využiť aj túto 

voľbu marketingovej komunikácie rovnako ako pri službe Program za dôveru, kde 

priemerné náklady jedného reklamného spotu spotu tvoria približne 0,14% celkového 

ročného zisku. Môže to viesť k prilákaniu nových klientov a zvýšeniu vernosti 

stávajúcich klientov hlavne mladšieho veku, ktorí majú dostatočné skúsenosti 

a predpoklady k ovládaniu účtu primárne cez internet. Ďalším dôvodom tohto návrhu 

je fakt, že klient môže prejsť k inej banke na základe mobility a pobočku pre zrušenie 

účtu nemusí navštíviť vôbec, čo zvyšuje jeho nevedomosť a nemožnosť mu 

ponúknuť danú alternatívu. 

Pobočka je ako jediné miesto osobného kontaktu a poskytovania informácií 

s priamou spätnou väzbou vnímaná celkovo pozitívne. Viacej ako 70% klientov ju 

uviedla ako jeden z hlavných zdrojov poskytovaných informácií a 81,4% 

respondentov uviedlo, že ju navštívi aspoň jeden krát do roka a častejšie. 

Najkladnejšie klienti hodnotili prostredie, ktoré na nich pôsobí pozitívnym 

dojmom. Horšie je to v hodnotení profesionality, ktorá môže súvisieť s fluktuáciou 

na pracovisku a zložitosťou produktov. Navrhujem preto vytvoriť a prispôsobiť 

pracovné miesta zamerané na konkrétnu oblasť poskytovaných služieb, aby 

každý zamestnanec bol špecialista v určitom vymedzenom okruhu poskytovaných 

služieb prispôsobených frekvencií potrieb klienta a pokiaľ je zvýšená fluktuácia 

zamestnancov, zamerať sa na zvyšovanie kvality a dosahovania výsledkov 

spôsobom pravidelných doškolovaní. Negatívne bola ohodnotená čakacia doba, 

ktorú je možné ovplyvniť možnosťou objednať sa na konkrétnu hodinu aj 

prostredníctvom špeciálne vytvorenej aplikácie, táto by mohla byť komunikovaná pri 

prihlásení do služby S24 internetbanking alebo do mobilnej banky. Okrem vyššie 

uvedených nie je nutné navrhovať ďalšie opatrenia súvisiace s pobočkou. 

História je jeden z hlavných pilierov, ktoré umocňujú postavenie banky na 

českom trhu. Správny počet 190 rokov fungovania banky uviedlo 22% klientov, aj 

napriek tomu bola priemerná hodnota 93 rokov, čo svedčí o značnom povedomí, 

že je banka vnímaná stabilne. Aj cez tento fakt je dôležité ho pripomínať a dať to do 
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kontrastu s rizikom nových mladých bánk na českom trhu s myšlienkou uvedenou 

v úvodnej kapitole: „Ide len o Vaše peniaze.“ Preto v tomto kroku navrhujem pri 

komunikácií produktov uviesť malé grafické logo s myšlienkou „Sme tu pre Vás už 

viac ako 190 rokov“. V marketingovej komunikácií stability nie je nutné vytvárať 

samostatnú nákladnú banerovú reklamu, ale ako súčasť loga pridávaného do 

vizuálnych komunikačných prostriedkov (viď príloha, obr.2.9). 

iBOD ako jediná služba ktorej ČS je partnerom, umožňuje získať vedenie účtu 

bez poplatku alebo s percentuálnou zľavou. Z dotazníkového výskumu bolo zistené, 

že službu nevyužíva alebo vôbec nepozná 54,5% klientov. Na základe zberu 

sekundárnych dát nebolo nikde dohľadané konkrétne predstavenie a zrovnanie, na 

základe ktorého by mal klient jasnú predstavu, za akých podmienok môže mať účet 

prostredníctvom tejto služby zadarmo. Reklamné banery v tlačenej aj digitálnej forme 

(viď príloha, obr. 2.5 a obr. 2.7) obsahujú len informáciu o existencií služby 

a motiváciu odmeňovaním k jej aktivovaní. Navrhujem z pohľadu banky vytvoriť 

v rámci existujúcej marketingovej komunikácie ako súčasť reklamy informáciu 

o skutočnom počte bodov, ktorý zaistí zľavu alebo vedenie bez poplatku. Napríklad: 

„Chcete mať účet na 6 mesiacov zadarmo, stačí vám nazbierať 1865 iBodov.“ Jedná 

sa o ďalšiu príležitosť klientov motivovať s konkrétnou predstavou k využitiu 

bezplatnej služby a možnosti získať účet bez poplatku. Podrobný rozpis zliav je 

uvedený v tabuľke v prílohe, tab. 3.2 .  
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7 Záver 

Predmetom mojej diplomovej práce bolo analyzovať marketingovú komunikáciu 

Českej sporiteľne, a.s. a s ohľadom na cieľ navrhnúť riešenie vedúce k efektívnemu 

poskytovaniu informácií, ktoré klienti potrebujú vedieť využitím vhodne zvolených 

prostriedkov marketingovej komunikácie. Táto vedomosť má potom značný dopad na 

problém, ktorým je hlavne klesajúcu vernosť a medziročného znižovania čistého 

zisku spoločnosti. 

V druhej kapitole som sa zameral na teoretické východiská v oblasti 

marketingovej komunikácie, trendy a marketing v službách s využitím odbornej 

literatúry. Súčasťou je taktiež metodika marketingového výskumu. 

Obsahom tretej kapitoly sú produktové informácie Českej sporiteľne zamerané 

na osobnú klientelu, históriu banky, ďalej analýzu trhu a konkurencie, analýzu 

marketingových komunikačných prostriedkov a aktuálne ponúkaných výhod a 

benefitov. Produktová časť bola podrobne rozpísaná vzhľadom k zložitosti 

a variability ponúkaných služieb a tvorí sekundárne informácie výskumu. 

Kapitola číslo štyri zahŕňa popis zvolenej metodiky získavania primárnych dát 

prostredníctvom dotazníku. V kapitole je definovaný výskumný problém a cieľ, 

rozpísané jednotlivé časti od prípravy výskumu až po zber dát a popisu výberového 

súboru. 

V piatej kapitole je podrobne rozpísaná analýza marketingovej komunikácie 

získaná z primárnych dát vlastného výskumu dotazovaním v teréne. Obsahom sú 

popisy jednotlivých spracovaných výsledkov v relatívnom vyjadrení graficky doplnené 

o grafy a tabuľky. 

Šiesta kapitola je priamo naviazaná na predchádzajúce kapitoly a prostredníctvom 

zistených primárnych a vybraných sekundárnych dát tvorí návrhy a odporúčania 

súvisiace s problémom spoločnosti orientované na výskumný cieľ. 
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Česká sporiteľňa ako jedna z najväčších bánk v Českej republike, by so 

svojou veľkosťou a množstvom poskytovaných služieb mala byť bankou prvej voľby 

pri poskytovaní bankových služieb pre osobnú klientelu.  

Na základe získaných informácií je potrebné zamerať sa na informačnú linku, 

bankomat, televíznu formu reklamy a internet prostredníctvom služby S24. 

Kľúčovými produktmi sú Osobný účet II a iÚčet, ďalej benefity Program za dôveru 

a program iBod. Prioritou banky by nemalo byť sústredenie na ostatné poskytované 

služby.  

Reklama prostredníctvom obrazovky bankomatov, informovanosť o bezplatnej 

a dostupnej linke, vyskakovacie okná v službe S24, rozmach využívania TV reklamy 

a zameranie na výhody, benefity zmienené vyššie sú kľúčové body, na ktoré by mala 

banka zareagovať a venovať im značnú pozornosť.  

Pre klientov Českej sporiteľne je dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom budú 

dostatočne informovaní, budú mať účty vedené za výhodných podmienok či 

bezplatne a spoločne s účtami budú mať aktivované ďalšie sprevádzajúce služby. Pri 

dodržaní zmienených návrhov by tak malo dôjsť k vernosti klientov, dlhodobej 

stabilite, k prísunu nových klientov pružne reagujúcich na cenové ponuky nízko-

nákladových bánk a k celkovému zvyšovaniu zisku spoločnosti.    



  

83 
 

Zoznam použitej literatúry 

Knižné publikácie 

[1] DE PELSMACKER, P.; GEUENS, M.; VAN DEN BERGH, J. [i]Marketingová 

komunikace.[/i] Přel. V. Šafaříková.[/i] 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. 

ISBN 80-247-0254-1. 

[2] FORET, M. [i]Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky.[/i] 1. vyd. 

Brno: Computer Press, 2008. 121 s. ISBN 978-80-251-2183-2. 

[3] FREY, Petr. [i]Marketingová komunikace: nové trendy 3.0.[/i] 3. rozš. vyd. Praha: 

Management Press, 2011. 212 s. ISBN 978-80-7261-237-6. 

[4] HESKOVÁ, M.; ŠTARCHOŇ, P. [i]Marketingová komunikace a moderní trendy v 

marketingu.[/i] 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5. 

[5] KOTLER, Philips; WONG, Veronica; SAUNDERS, John a Gary ARMSTRONG. 

[i]Moderní marketing.[/i]  4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-

80-247-1545-2. 

[6] KOZEL, R. a kolektiv. [i]Moderní marketingový výzkum.[/i] 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X 

[7] KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. [i]Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu.[/i] Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. 

[8] PŘIKRYLOVÁ, J. a JAHODOVÁ, H. [i]Moderní marketingová komunikace.[/i] 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 320 s. ISBN 970-80-247-3622-8. 

[9] VAŠTÍKOVÁ, M. [i]Marketing služeb - efektivně a moderně.[/i] 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. 

Periodiká 

[10] Česká spořitelna, ČS: Informační brožura – Úvěry, 2014. MPV 

1/10/2014/910Úvěry, dostupné v pobočkovém systému ČS. 



  

84 
 

[11] Česká spořitelna, ČS: Informační brožura – Bydlení, 2014. MPV 

1/01/2014/009Bydlení, dostupné v pobočkovém systému ČS. 

[12] Česká spořitelna, ČS: Informační brožura – Spoření, investování a pojištění, 

2014. MPV 1/01/2014/012Spoření, investování a pojištění, dostupné v pobočkovém 

systému ČS. 

Internetové a ostatné zdroje 

[13] Atlas.cz, aktuálně, Citybank končí s drobnými klientmi v ČR [online],  Jiří 

Hovorka, [14.10.2014]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/finance/citibank-konci-s-

drobnymi-klienty-v-cesku-pro-firmy-

zustane/r~bee28e6e53a011e48bf9002590604f2e/ 

[14] Česká bankovní asociace, ČBA. Kodex, Mobilita klientů – postup při změně 

banky, z dňa 10/2009, [online]. ČBA [12.2.2015]. Dostupné z: https://www.czech-

ba.cz/sites/default/files/down_7109.pdf 

[15] Česká spořitelna, ČS: Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS, z sept. 

2014 [online]. ČS [10.2.2015]. Dostupné z:  

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Obecne_informace/FSCS/CS/Prilohy/vseobecn

a_prezentace.pdf 

[16] Česká spořitelna, ČS: Profil Erste Group, z dňa 10.2.2015 [online]. ČS 

[10.2.1015]. Dostupné z:  

http://www.csas.cz/banka/content/inet/banka/internet/cs/00262.xml 

[17] Česká spořitelna, ČS: Profil České spořitelny [online]. ČS [10.2.2015]. Dostupné 

z: http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d00014413 

[18] Česká spořitelna, ČS: Tisková zpráva Česká spořitelna získala prestižní ocenění 

Banka roku udílené časopisem The Banker, Autor: Helena Matuzsná, z dňa 

28.11.2014 [online]. ČS [10.2.2015]. Dostupné z:  

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Komunikace/Tiskove_centrum/TZ_PDF/Prilohy/t

z_141128.pdf 



  

85 
 

[19] Česká spořitelna, ČS: Tisková zpráva Česká spořitelna je Největším 

překvapením soutěže Best Innovator 2014, Autor: Helena Matuzsná, z dňa 

21.11.2014, [online]. ČS [10.2.2015]. Dostupné z:  

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Komunikace/Tiskove_centrum/TZ_PDF/Prilohy/t

z_141121.pdf 

[20] Česká spořitelna, ČS: Visa Classic – bezkontaktní embosovaná debetní karta 

k účtu, [online], ČS [12.2.2015]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-

finance/visa-classic/o-produktu-d00018767 

[21] Česká spořitelna, ČS: Debetní nálepka – pro ještě jednodušší bezkontaktní 

platby, [online]. CS [12.2.2015]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-

finance/debetni-nalepka/o-produktu-d00022508 

[22] Česká spořitelna, ČS: Kreditní karta Odměna, [online]. ČS,[12.2.2015]. Dostupné 

z: http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/kreditni-karta-odmena/o-produktu-

d00024297 

[23] Česká spořitena, ČS, Platba s 3D secure [online]. Česká spořitelna [12.2.2015]. 

Dostupné z:  

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/jpk?_nfpb=true&_pageLabel=jpk_doc&

docid=internet/cs/sc_13340.xml 

[24] Česká spořitelna, ČS: Americká hypotéka, hypotéka na cokoliv [online], Česká 

spořitelna, [18.2.2015]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-

finance/americka-hypoteka/o-produktu-d00020169 

[25] Česká spořitelna, CS: Pojištění – osobní finance, [online], ČS [20.2.2015]. 

Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/pojisteni-d00019545 

[26] Česká spořitelna, Prezentace pro investory – Výsledky za 1-3. Čtvrtletí 2013 

[online], ČS [30.10.2014]. Dostupné z:  

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Obecne_informace/Informacni_servis/Informacn

i_servis/Prilohy/q1-3_2014_results_final.pdf 



  

86 
 

[27] Česká tisková kancelář, ČTK. Česká spořitelna snížila zisk na 11,23 mld. Kč, 

Erste je ve ztrátě [online]. ČTK [3.11.2014]. Dostupné z:  

http://www.financninoviny.cz/zpravy/ceska-sporitelna-snizila-zisk-na-11-23-mld-kc-

erste-je-ve-ztrate/1141134 

[28] Deposit bonum, DB [online], Nadace Depositum bonum. [10.2.2015]. Dostupné 

z: www.nadacedb.cz 

[29] Direct Communication, Reklama v televizi [online]. Direct Communication, s.r.o. 

[cit.15.3.2015]. Dostupné z: http://www.reklamavtelevizi.cz/cena-reklamy-v-televizi/ 

[30] E15, Kolik stojí reklama na TV NOVA [online]. Mladá fronta, a.s. [cit.13.3.2015]. 

Dostupné z: http://euro.e15.cz/profit/kolik-stoji-reklama-na-tv-nova-873322 

[31] Finance media SK s.r.o., Plastové a čipové karty, [online]. Finance media, 

[12.2.2015]. Dostupné z: http://www.finance.sk/bankovnictvo/informacie/platobne-

karty/co-to-je/ 

[32] Fincentrum Media, Banka roku [online]. Fincentrum [10.2.2015]. Dostupné z: 

http://www.bankaroku.cz/banka-roku/  

[33] Finparáda, finance na dlani [online], Scott&rose s.r.o. [10.2.2015]. Dostupné z: 

http://finparada.cz/Banky-Pojistovny-Sporitelny-Zalozny-Zakladni-

Informace.aspx?T=B 

[34] iBod, Informačná linka iBod, telefónny kontakt 800 606 800, klapka 5 – operátor. 

Informácie z 19.4.2015. 

[35] Investice, ČS: Pravidelné investování [online] 2014. Česká spořitelna 

[18.2.2015]. Dostupné z: http://www.pravidelneinvestovani.cz/?newwindow=true 

[36] Jak platit kartou, ČS. Reklamace on-line nákupu, [online]. Česká 

spořitelna,[12.2.2015]. Dostupné z:  

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/jpk?_nfpb=true&_pageLabel=jpk_doc2

&docid=internet/cs/sc_11883.xml 



  

87 
 

[37] Karta podle vás, ČS. [online]. Editor tvorby dizajnu platobnej karty 

ČS,[12.2.2015]. Dostupné z: www.kartapodlevas.cz 

[38] PayPass, Mastercard locator, MC [online].Mastercard 2012, [12.2.2015]. 

Dostupné z: http://www.paypass.cz/stranka/11/co-je-cashback/ 

[39] Penzijní společnost, ČS: Začněte spořit teď a v důchodu sobě sami poděkujete, 

ČS [online]. Penzijní společnost ČS [18.2.2015]. Dostupné z:  

http://www.ceskapenzijni.cz/pfcs/appmanager/pfcs/pfcs?_nfpb=true&_pageLabel=su

bportal01&docid=pfcs/cs/sub01.xml 

[40] Portál iDnes.cz, Růst podílu nových bank [online], Eva Moniová [17.1.2015]. 

Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/male-banky-rostou-rychleji-nez-ty-velke-fc5-

/ekonomika.aspx?c=A150115_2131218_ekonomika_nio 

[41] Servis24, internetbanking [online], Servi24 [22.4.2015]. Dostupné z: 

https://www.servis24.cz/demo-s24/ib/base/usr/aut/login?execution=e1s1 

[42] Tisk informačních a reklamních tabulí, E-safety shop [online]. Bc. Petra 

Benešová [12.2.2015]. Dostupné z: http://www.e-

safetyshop.eu/kalkulacka/?gclid=CM3Ou8rAicUCFYfHtAodWhkABQ 

  

 
 
 
 
  



  

88 
 

Zoznam skratiek 

B2B – Business to business 
B2C – Business to customers 
ČR – Česká republika 
ČS – Česká sporiteľňa 
DM – Digitálny marketing 
EURO – Euro mena 
GM –Guerillový marketing 
IB – Internetové bankovníctvo 
IMC – Integrovaná marketingová komunikácia 
In-linka – Prichádzajúca linka 
MC – Marketingová komunikácia 
MMS – Multimediálna správa 
Out-linka – Linka odchádzajúcich hovorov 
OÚ – Osobný účet 
PIN – Bezpečnostný kód k platobnej karte 
PK – Platobná karta 
POP – Point of purchase 
POS – Point of sale 
PR – Public relations (vzťahy s verejnosťou)  
S24 – Servis 24 
SIPO – Inkasná platba za nájom a energie prostredníctvom českej pošty 
SMS – Krátka textová správa 
SŠ – Stredná škola 
USD – Americký dolár 
VOŠ – Vyššia odborná škola 
VŠ – Vysoká škola 
WOM – Word of mouth – ústna reklama 
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Zoznam cudzích pojmov 

Audiometer – prístroj merajúci zapnutie 

TV/rádia 

Best – najlepší 

Cash back – hotovosť späť 

Direct – priamy 

Digital life – Digitálny život 

Event – udalosť 

Eyekamera – kamera zaznamenajúca 

pohyb očí pri projekcií skúmaného 

predmetu 

Gold – zlatý 

Hacker – počítačový škodca 

Image – dojem 

Innovator - zlepšovateľ 

Online – byť pripojený k internetovej 

sieti 

Österreichische Post – Rakúska pošta 

Peoplemeter – prístroj na zachytávanie 

sledovanosti 

Product placement – umiestňovanie 

produktu 

Psychogalvometer – merač vlhkosti rúk 

Pupilometer – merač zmeny vlhkosti 

očných zorníc 

Secure – zabezpečenie 

Skimming – sledovanie bankomatu za 

účelom zneužitia karty 

Tachystoskop – prístroj na meranie 

zapametateľnosti a miery pútavosti 

Underground – podzemný v zmysle 

alternatívny 

Validity – platnosť 
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Prílohy 

Príloha číslo 1 - Dotazník 

Dobrý den. Jmenuji se Martin Dobiáš a jsem studentem druhého ročníku 

magisterského studia na Vysoké škole báňské, Technické univerzitě Ostrava, obor 

Marketing a obchod. Dotazníkové šetření je součástí mé závěrečné diplomové práce 

na téma ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE BANKY. Následující dotazník 

je určen klientům České spořitelny od 15 ti let využívající některý z osobních účtů 

pro osobní potřebu. Dotazník je zcela anonymní, zabere několik málo minut a slouží 

pouze pro účely mé diplomové práce. Kde není uvedeno jinak, vyberte a 

zakroužkujte pouze jednu odpověď. V případě jakýchkoliv nejasností se na mně 

můžete v průběhu vyplňování obrátit. Data budou následně elektronicky zpracována 

a využita pouze účelům závěrečné diplomové práce. 

Děkuji za Váš čas a spolupráci. 

1. Jak dlouho máte u České spořitelny účet? 
1.1. Více než 10 let 
1.2. Více než 5 let 
1.3. Více než  1 rok 
1.4. Více než 1 měsíc 
1.5. Méně než 1 měsíc 
 

2. Jaký typ osobního účtu  České spořitelny využíváte? 
2.1. Sporožirový 
2.2. Běžný 
2.3. Osobní účet ČS 
2.4. Osobní účet ČS II 
2.5. Osobní konto BLUE 
2.6. iÚčet 

 

3. Využíval/a jste nebo využíváte současně i osobní účet jiné 
banky? Pokud ano, uveďte prosím její 
název:____________________________ 
 

4. Jak dlouho je dle vás na trhu Česká spořitelna? Uveďte 
v rocích:______________________. 
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5. Které z uvedených služeb podle vás Česká spořitelna NENABÍZÍ? 
Označte všechny možnosti. 
5.1. Cestovní pojištění 
5.2. Právní ochranu 
5.3. Prodej energií 
5.4. Poskytování mobilních služeb 
5.5. Infolinku s operátorem dostupnou non stop 
5.6. Prodej zlata 
5.7. Prodej/nákup dluhopisů 
5.8. Hypotéka 
5.9. Životní pojištění 
5.10. Úvěr 
5.11. Stavební spoření 
5.12. Penzijní fond 

 
6. Uveďte zdroje, ze kterých všeobecně čerpáte informace o 

produktech a službách? Můžete vybrat více možností. 
6.1. Na pobočce 
6.2. Na internetu 
6.3. Na sociálních sítích 
6.4. Na infolinkách 
6.5. V televizi 
6.6. V rádiu 
6.7. V tisku 
6.8. V katalogu/brožurách 
6.9. Od známých 
6.10. Jiné, 

uveďte:________________________________________________________
_ 

 

7. Označte média, přes která jste zaregistroval/a reklamu České 
spořitelny? Můžete vybrat více možností. 
7.1. Pobočka 
7.2. Internet 
7.3. S24 
7.4. Sociální sítě 
7.5. Infolinka 
7.6. TV 
7.7. Rádio 
7.8. Tisk 
7.9. SMS 
7.10. Email 
7.11. Dopis 
7.12. Bankomat 
7.13. Známí 
7.14. Jinde, 

uveďte:_____________________________________________________ 
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8. Ohodnoťte jednotlivé charakteristiky banky od 1-zcela souhlasím 
do 5-zcela nesouhlasím, 0-nemám názor: 
8.1. Stabilní  1 2 3 4 5 0 
8.2. Bezpečná 1 2 3 4 5 0 
8.3. Levná  1 2 3 4 5 0 
8.4. Dynamická 1 2 3 4 5 0 
8.5. Dostupná 1 2 3 4 5 0 
8.6. Moderní 1 2 3 4 5 0 

 

9. Jak často navštěvujete pobočku? 
9.1. Alespoň jednou týdně 
9.2. Alespoň jednou měsíčně 
9.3. Alespoň jednou za 6 měsíců 
9.4. Alespoň jednou za rok 
9.5. Méně než jednou za rok 
9.6. Nenavštěvuji – pokračujte prosím na otázku číslo 11 

 

10. Ohodnoťte vybrané vlastnosti pobočky od 1 – nejlepší 
hodnocení, 5 – nejhorší hodnocení, 0 – nemám názor: 
10.1. Profesionalita personálu  1 2 3 4 5 0 
10.2. Čekací doba    1 2 3 4 5 0 
10.3. Dostatek informací    1 2 3 4 5 0 
10.4. Prostředí     1 2 3 4 5 0 
10.5. Kvalita informací   1 2 3 4 5 0 
10.6. Reklama a propagace   1 2 3 4 5 0 
10.7. Celkový dojem   1 2 3 4 5 0 

 

11. Jak často využíváte informační linku české spořitelny? 
11.1. Alespoň jednou týdně 
11.2. Alespoň jednou měsíčně 
11.3. Alespoň jednou za 6 měsíců 
11.4. Alespoň jednou za rok 
11.5. Méně než jednou za rok 
11.6. Nevyužívám – Pokračujte otázkou číslo 13. 

 

12. Ohodnoťte vybrané vlastnosti informační linky: (1 – nejlepší 
hodnocení, 5 – nejhorší hodnocení, 0 – nemám názor) 
12.1. Vstřícnost   1 2 3 4 5 0 
12.2. Srozumitelnost  1 2 3 4 5 0 
12.3. Rychlost v informacích 1 2 3 4 5 0 
12.4. Kvalita   1 2 3 4 5 0 
12.5. Profesionalita  1 2 3 4 5 0 
12.6. Celkový dojem  1 2 3 4 5 0 

 

13. Využíváte k Osobnímu účtu některý z níže uvedených 
produktů? Pokud ano, prosím zakroužkujte jej/je. 
13.1. Úvěr hotovostní 
13.2. Úvěr ze stavebního spoření 
13.3. Hypotéka 
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13.4. Kreditní karta – úvěrová 
13.5. Životní pojištění FLEXI 
13.6. Investice 
13.7. Podnikatelské konto 

 

14. Znáte službu „Program za důvěru“? 
14.1. Znám a využívám 
14.2. Znám, ale nevyužívám 
14.3. Neznám – pokračujte prosím na otázku číslo 16 

 

15. Kde jste získal/a o této službě informace? Můžete vybrat více 
možností 
15.1. Na pobočce 
15.2. Na infolince 
15.3. V reklamním letáku 
15.4. Na internetu 
15.5. V dopise 
15.6. TV 
15.7. Rádio 
15.8. Email 
15.9. Od známých 
15.10. Sociální sítě 
15.11. Jinde, prosím 

uveďte:_______________________________________________ 
 

16. Znáte službu „Program iBod“? 
16.1. Znám, aktivně sbírám body 
16.2. Znám, ale nevyužívám – Pokračujte prosím otázkou číslo 18 
16.3. Neznám – Pokračujte prosím otázkou číslo 18 

 
17.  iÚčet České spořitelny je podle vás: 

17.1. Internetový účet vedený zdarma při dodržení podmínek 

17.2. Internetové bankovnictví na účtu 

17.3. Takový produkt Česká spořitelna nenabízí 

18. Označte, které sociální sítě využíváte? 
18.1. Facebook 
18.2. Google plus 
18.3. Twitter 
18.4. LinkedIN 
18.5. YouTube 
18.6. Jiné, uveďte:_______________________________________________ 
18.7. Žádné 

 
19. Vaše pohlaví: 

19.1. Žena 
19.2. Muž 
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20. Stav: 
20.1. Jsem student/ka 
20.2. Jsem pracující 
20.3. Jsem na mateřské 
20.4. Jsem v důchodu 
20.5. Jsem nezaměstnaný/á 
 

21. Váš věk: 
21.1. 15 – 17 let 
21.2. 18 – 26 let 
21.3. 27 – 42 let 
21.4. 43 – 59 let 
21.5. 60 a více let 

 

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 
22.1. ZŠ 
22.2. SŠ bez maturity 
22.3. SŠ s maturitou 
22.4. VŠ a vyšší 
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Príloha číslo 2 – Obrazová príloha 

Obr.2.1 Nástenný stojan s informačnými materiálmi 

Zdroj: Vlastný 
 
Obr. 2.2 Platbomat 

 
Zdroj: Vlastný 
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Obr. 2.3 Platbomat – návod 

 
Zdroj: Vlastný 
 
Obr. 2.4 Výberový bankomat 

 
Zdroj: Vlastný 
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Obr. 2.5 Bankomat, obrazovka iBod 

Zdroj: Vlastný 
 
Obr. 2.6 Bankomat, obrazovka bezpečnosť 

Zdroj: Vlastný 
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Obr. 2.7 Reklamný pútač stojaci/nástenný 

 
Zdroj: Vlastný 
 
Obr. 2.8 Logo ČS na obchodnom mieste 

Zdroj: Vlastný 
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Obr. 2.9 Nástenná reklama, História banky – výrez 

Zdroj: Vlastný 
 
Obr. 2.10 S24 Demo, úvodná obrazovka po prihlásení 

Zdroj: [41], upravené autorom 
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Príloha číslo 3 – Grafy a ostatné 

Graf 3.1 Zisk Českej sporiteľne za vybrané obdobie 

 

Zdroj: [27], upravené autorom 

 

Tab 3.1 Kalkulácia výroby plastového baneru technológiou tlače UV 

 
Zdroj: [41], upravené autorom 



13 
 

Graf 3.2 Využitie sociálnych siétí klientov ČS 

Zdroj: Vlastný 
 
Tab. 3.2 iBod – prehľad iBodov potrebných k percentuálnej zľave na dané obdobie 

Počet iBodov potrebných na x% zľavu na vedenie účtu Osobný účet II 

Mesiace/body 25% zľava 50% zľava 100% zľava 

3 235 470 940 

6 470 940 1865 

12 940 1865 3730 

24 1865 3730 7460 

Zdroj: [34], upravené autorom 
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