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ÚVOD 

 

Od roku 1989 bankovní trh v České republice zaznamenal velký rozvoj. 

Zejména v loňském roce se českým bankám mimořádně dařilo – a to tak, jako 

nikdy v historii. Podle údajů ČNB dohromady vydělaly přes 47 miliard korun, což 

je o 9 miliard více než za rok 2006. Silný trh přitahuje další a další konkurenci. 

Proto zde existují jak silné bankovní ústavy s dlouholetou tradicí, tak banky, 

které vstupují na český trh a jsou zde naprostými nováčky. S rostoucí 

konkurencí se bankovní instituce předhánějí s lepšími a výhodnějšími 

nabídkami, lákají zákazníky prostřednictvím ceny, kvality, inovací.  

V dnešní době se bez účtu u banky téměř neobejdeme. Zaměstnavatel 

nám na něj posílá výplatu, my z něj naopak prostřednictvím příkazů k úhradě 

platíme nájem, telefonní služby, přispíváme na stavební spoření atd. Faktorů, 

podle kterých si lze konkrétní účet u konkrétní banky vybrat, je nepřeberné 

množství. I proto člověk, který má založeny dva a více účtů u různých bank 

dnes není výjimkou. U jedné banky nám více vyhovuje běžný účet, u druhé lépe 

spořící, termínované účty. 

 V posledních letech také stále více roste obliba elektronického 

bankovnictví. Elektronické bankovnictví nám již umožňuje spravovat účet přes 

internet či mobilní telefon,  z pohodlí domova, s šálkem kávy… Navíc za stejnou 

transakci zaplatíme mnohem méně než osobně na pobočce banky. Nuže, 

pokrok v bankovnictví je nekompromisní záležitost, které bychom se měli rychle 

přizpůsobit. 

Měření spokojenosti se službami bank jsem si vybrala proto, že se toto 

téma dotýká téměř každého z nás. Někoho méně, někoho více.  

Cílem mé diplomové práce bude nalézt a vyhodnotit faktory 

spokojenosti či nespokojenosti zákazníků Komerční banky se službami, které 

jim tato banka nabízí. Taktéž bude mým cílem připravit podklady pro návrhy a 

doporučení, které by zlepšily či rozšířily současnou nabídku služeb tak, aby 

vedly ke zvýšení spokojenosti zákazníků.  
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Věřím, že informace obsažené v této práci budou pro Komerční banku 

přínosem a pomohou jí jak udržet krok se stále vzrůstající konkurencí, tak 

přilákat nové klienty. 
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1 CHARAKTERISTIKA KOMER ČNÍ BANKY, a. s. 

 
Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím 

v České republice. V této kapitole se zaměřím nejen na ni, ale také na 

nejvýznamnější konkurenty KB. 

 

1.1 Historie Komer ční banky 

 

Komerční banka vznikla v roce 1990 vyčleněním obchodní činnosti 

z bývalé Státní banky československé na území České republiky. V roce 1992 

Komerční banka změnila právní formu na akciovou společnost. Hlavním 

majitelem akcií Komerční banky jsou Fondy národního majetku ČR a SR.  

V listopadu roku 1994 došlo k navýšení základního kapitálu banky na 

9,502 miliardy Kč.  Tento proces navyšování základního jmění ve výši 9,5 

miliard Kč byl úspěšně dokončen v roce 2000.  Došlo tak ke zvýšení podílu 

FNM ČR na základním kapitálu Komerční banky na 60 %. 

V červnu 2001 vláda České republiky rozhodla, že  státní podíl 

v Komerční bance získá Société Générale, a to za cenu 40 miliard Kč. V říjnu 

téhož roku je zvoleno nové představenstvo, francouzská Société Générale se 

ujímá manažerské kontroly v Komerční bance. 

 

1.2 Profil Komer ční banky 

 
Komerční banka  patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v 

České republice a v regionu střední a východní Evropy.  Poskytuje komplexní 

služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Další společnosti 

finanční skupiny Komerční banky nabízejí specializované služby, mezi které 

patří penzijní pojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a 

pojištění. 
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Služby Komerční banky využívá více než 1,5 milionů zákazníků 

prostřednictvím telefonního, internetového a mobilního bankovnictví a také 378 

poboček a 649 bankomatů po celé České republice. V rámci pobočkové sítě 

banka vybudovala 35 specializovaných business center pro střední podniky a 

municipality a 8 center pro velké podniky. Tato centra byla od 1. ledna 2007 

sloučena do 4 korporátních divizí.(19) 

Komerční banka se snaží neustále posilovat vztahy se svými 

zákazníky. Inovace finančních služeb a produktů mají za cíl co nejlépe vyhovět 

měnícím se požadavkům klientů a umožnit sestavení nabídky na míru 

konkrétnímu zákazníkovi. Kromě společností finanční skupiny KB banka 

spolupracuje i s partnery ze skupiny SG a dalšími předními společnostmi v 

daném oboru. Široká nabídka služeb zahrnuje např. hypoteční úvěry, 

spotřebitelské půjčky a kreditní karty, stavební spoření a úvěry, životní a 

neživotní pojištění, penzijní připojištění, investice do podílových fondů, 

leasingové a factoringové služby, správu aktiv, správu cenných papírů, finanční 

poradenství atd. 

Po závazku garantované úrovně služeb, který Komerční banka přijala 

jako první na českém trhu, se banka přihlásila rovněž ke Kodexu vztahů mezi 

bankami a klienty, vypracovanému v rámci České bankovní asociace. Úsilí o 

neustálé zlepšování služeb bylo v roce 2006 odměněno několika oceněními, 

jako „MasterCard Firemní banka roku 2006“ nebo „Nejlepší transakce roku 

2006“ udělená časopisem Global Trade Review.(19) 

 

1.2.1 Služby klient ům 

 
Díky individuálnímu přístupu, inovacím a důrazu na kvalitu služeb se 

Komerční bance daří stále získávat nové klienty. Celkový počet klientů v roce 

2006 vzrostl o 48 000 oproti roku 2005, tj. o 3 %, a na konci roku 2006 dosáhl 

přibližně 1,52 milionů. Banka tedy obsluhuje celkem 1,23 milionů individuálních 

zákazníků a 283 000 podnikatelů a společností. 
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V jednotlivých segmentech je zastoupeno(19): 

 

� přibližně 1,5 milionů fyzických osob, malých podniků a podnikatelů dále 

rozdělených do skupin se specializovanými produkty a službami,  

� více než 17 000 středních podniků a municipalit,  

� více než 2 000 velkých společností.  

 

S cílem dále zvyšovat spokojenost a loajalitu zákazníků banka neustále 

rozvíjí své služby a zlepšuje komunikaci s klienty. 

 

1.2.2  Komunikace s klienty a zvyšování kvality v K B 

 

Komerční banka pokračuje v prohlubování komunikace se stávajícími i 

potenciálními klienty formou tradičních akcí, jako je např. Den setkání s KB 

nebo také odbornými setkáními a veletrhy. V listopadu roku 2006 byl v KB 

zřízen útvar Řízení kvality a inovace, jehož cílem je efektivněji realizovat 

rozsáhlejší projekty v oblasti kvality a inovace. Působnost tohoto útvaru se 

rozšířila a zahrnuje nyní všechny části banky a všechny klientské segmenty. 

V roce 2006 začala KB více podporovat aktivity v segmentu dětí a 

mládeže. Pořádá G2 JoyRide tour, což je sportovně-hudební akce konaná 

v jednotlivých regionech ČR.  

Banka rovněž organizuje snídaně s klienty segmentu malých a 

středních firem. Na těchto setkáních se účastníci mohou seznámit nejen 

s novými produkty, které KB nabízí, ale také s klienty, kteří dané produkty již 

využívají. 
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1.2.3  Vybrané ekonomické údaje 

Tab.1.1 Vybrané ekonomické údaje KB za rok 2006 

IFRS * Konsolidované údaje 

v mil. Kč 2004 2005 2006 

Finan ční výsledky    

Čisté provozní výnosy  23 752 24 502 26 302 

z toho: čisté úrokové výnosy 13 264 14 643 16 155 

z toho: čisté poplatky a provize   8 936 8 736   8 769 

Provozní náklady celkem -12 475 -12 135 -12 418 

ČISTÝ ZISK   8 938 8 911  9 120 

Rozvaha    

Bilanční suma 473 411 513 856 597 555 

Úvěry klientům (čisté)         158 085 189 212 252 505 

Vklady klientů 373 371 388 431 480 107 

Vlastní kapitál celkem  44  814 51 327   50 598 

Zdroj:  Výroční zpráva 2006 – Komerční banka, a.s. 

* IFRS – výsledky dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví 

1.3 Finanční skupina KB 

1.3.1  Skupina Komer ční banky 

Finanční skupina KB byla k 31. prosinci 2006 tvořena devíti 

společnostmi, ve kterých KB uplatňovala určitou úroveň kontroly. V sedmi 

společnostech drží KB nadpoloviční podíl. Dvě společnosti jsou přidružené 

s podstatným vlivem KB. Průměrný počet zaměstnanců skupiny KB v roce 2006 

činil 8 266 zaměstnanců. 

 

1.3.2 Skupina Société Générale 

 
Skupina Société Générale poskytuje služby v oblastech retailového 

bankovnictví a finančních služeb, globálního investičního managementu 

a služeb a v podnikovém a investičním bankovnictví. V oblasti retailového 

bankovnictví a finančních služeb obsluhuje ve Francii i po celém světě 22,5 

milionů zákazníků. V 77 zemích světa skupina Société Générale zaměstnává 

celkem 120 tisíc lidí. Komerční banka je důležitou součástí úseku retailového 

bankovnictví skupiny Société Générale.(19) 
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Nedávno otřásla postavením SG zpronevěra 4,9 miliard eur. Banku o 

peníze připravil jeden z jejích makléřů v Paříži, který k defraudaci využil nástrojů 

SG a unikl všem kontrolním mechanismům a zabezpečením. I přes tuto ztrátu 

SG prohlašuje, že její výsledky za loňský rok budou pozitivní a čistý zisk se 

bude pohybovat v rozmezí 600 – 800 miliony eur. Jde ale o značný pokles ve 

srovnání s rokem 2006, kdy čistý zisk SG dosahoval 5 miliard eur. V návaznosti 

na toto oznámení Komerční banka vydala prohlášení, že její finanční 

a obchodní výsledky nebudou ovlivněny a finanční výkonnost Komerční banky 

a její kapitalizace zůstávají silné. 

 

1.3.3 Dceřiné a p řidružené spole čnosti zahrnuté ve finan ční skupin ě KB 

 

Finanční skupina KB spolu se společnostmi ze skupiny Société 

Générale působící na českém trhu pokračuje ve vzájemné spolupráci, zejména 

v oblasti vývoje produktů a jejich distribuce prostřednictvím distribuční sítě KB. 

Největší důraz je kladen na využití know-how a pozice na trhnu. Výsledkem této 

úzké obchodní spolupráce je kompletní nabídka produktů jak pro občany, tak 

pro podniky. 
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Tab.1.2 Seznam dceřiných a přidružených společností zahrnutých ve finanční 

skupině KB 

Podíl KB na základním 

kapitálu Společnost 

Základní 

kapitál v tis. 

Kč v tis. Kč        v % 

TUZEMSKÉ ÚČASTI    

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 500 000 500 000 100 

Penzijní fond Komerční banky, a.s. 200 000 200 000 100 

Factoring KB, a.s. 84 000 84 000 100 

ALL IN REAL ESTATE LEASING a.s. 2 000 2 000 100 

ESSOX s.r.o. 1 384 708 705 271 50,9 

Komerční pojišťovna, a.s. 602 000 295 344 49 

CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s. 1 200 240 20 

Celkem - 1 786 855 - 

ZAHRANIČNÍ ÚČASTI    

Komerční banka Bratislava, a.s.* 399 290 399 290 100 

Bastion European Investment S.A.* 16 029 16 026 99,98 

Celkem - 440 116 - 

CELKEM - 2 226 971 - 

Zdroj:  Výroční zpráva 2006 – Komerční banka, a.s. 

* Směnný kurz podle ČNB k 29.12.2006 

 
 

1.4 Nejvýznamn ější konkurence Komer ční banky 

 

Česká spo řitelna, a.s. 

 

Česká spořitelna vznikla jako akciová společnost v roce 1992. Od roku 

2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste Group s více než 

16 miliony klientů, v červenci roku 2001 dokončila svou transformaci, která byla 

zaměřena na zlepšení všech klíčových součástí banky. I nadále ČS pokračuje 

ve zkvalitňování svých produktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů. 
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ČS je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední 

firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých 

korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina 

České spořitelny s počtem 5,3 milionů klientů největší bankou na trhu. ČS již 

vydala více než 3 miliony platebních karet, disponuje sítí zhruba 640 poboček a 

provozuje více než 1100 bankomatů.(14) 

 

mBank 

 

mBank je retailovou divizí polské Bre Bank SA, která patří německé 

Commerzbank. Internetová mBank zahájila svou činnost na českém trhu 

25.listopadu 2007, přičemž už během prvního dne byla na jejích webových 

stránkách zaregistrována více než tisícovka klientů.  

mBank zavedla radikální snížení základních poplatků. Po spuštění 

nabídla tyto tři základní produkty: běžný účet mKonto, spořící účet eMax a 

mHypotéku. Založit a spravovat tyto produkty prostřednictvím internetu a 

telefonu může každý, kdo dovršil 18 let. Výše základního vkladu není 

stanovena. Konto lze založit výhradně přes internet, přičemž vás následně 

kontaktuje kurýr, který vám doručí smlouvu. Vaše konto tak začne být funkční 

zhruba za týden. Nespornou výhodou nové internetové banky je, že její model 

byl už úspěšně aplikován v sousedním Polsku, kde mBank zahájila svoji činnost 

v roce 2000. Od té doby se jí podařilo získat úctyhodných 1,6 milionů klientů a 

zaujmout přední místo mezi internetovými bankami v Polsku. Jen od počátku 

letošního roku mBank otevřela 415 tisíc účtů, což znamená každý třetí nově 

otevřený v Polsku. (15) 

 

Československá obchodní banka, a.s. 

 

Československá obchodní banka byla založena státem v roce 1964. 

V červnu roku 1999 byla privatizována a jejím majoritním vlastníkem se stala 

belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC. V červnu roku 2000 ČSOB 

převzala Investiční a poštovní banku. Do konce roku 2007 působila ČSOB na 

českém i slovenském trhu, ale k 1.1.2008 byla slovenská pobočka ČSOB 

oddělena.
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V retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma 

obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna, která využívá pro svou 

činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 221 

pobočkách v ČR, klienti Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 27 

Finančních center Poštovní spořitelny a zhruba na 3 340 obchodních místech 

České pošty (stav k 30.9.2007). (16) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA M ĚŘENÍ 

SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍK Ů 

 
V této kapitole budou popsána teoretická východiska oblastí spjatých se 

spokojeností zákazníků. Dotknu se marketingu služeb banky, komunikačního 

mixu a marketingového výzkumu služeb. 

2.1 Zákazník 

 

Za zákazníka se pro potřeby této práce budou považovat stálí klienti, 

jejichž vztah s bankou je formálně upraven smlouvou, např. smlouvou o zřízení 

běžného účtu.  

 

2.2 Zákaznická spokojenost 

 

Je mnohem dražší získat nového zákazníka, než si udržet současného. 

Základem k udržení zákazníka je jeho spokojenost, proto se v této kapitole 

zaměřím právě na ni. 

 

2.2.1 Definice spokojenosti 

  

Podle Kotlera (2004) lze spokojenost definovat jako „míru naplnění 

očekávání zákazníka, která je spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí 

zakoupený produkt.“ 

Podle Spáčila (2006) může být „spokojenost vnímána na základě 

jednotlivých faktorů vedoucích k celkovému výsledku a jeho kolektivní dojem 

z těchto faktorů. Spokojenost je reakcí zákazníka s ohledem na míru naplnění 

jeho potřeb, je posudkem, jak samotné rysy výrobku nebo služby naplňují 

úroveň potřeby.“ 

Podle Kozla (2006) se dá spokojenost definovat jako „ subjektivní pocit 

člověka o naplnění jeho potřeb a přání. Ta jsou podmíněna jak zkušenostmi a 

očekáváním, tak osobností a prostředím. 
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2.2.2 Teorie rozporu 

 
Spokojenost zákazníka teoreticky vychází z teorie rozporu. Tento 

rozpor spočívá ve stanovení očekávání zákazníka o parametrech produktu a 

jeho užitku a ze srovnání se zkušenostmi následujícími  po nákupu. Je-li 

zkušenost vyšší než očekávání, pak je zákazník spokojen, je-li ale zkušenost 

nižší než očekávání, je zákazník nespokojen. Musíme zde ovšem brát v úvahu 

stupeň adopce produktu na trhu, působení času, opakovanou spokojenost či 

nespokojenost a také tendence zákazníka ke zvyklostnímu chování. (6) 

 

2.2.3 Klasifikace faktor ů spokojenosti 

 

Každou poskytovanou službu lze rozštěpit na jednotlivé faktory, které 

tvoří obsah služby. Cílem je rozlišení faktorů, jež mají přímý vliv na spokojenost 

(motivátory spokojenosti) od faktorů, které mají vliv na výběr dodavatele služby 

(kritéria výběru). 

 

Obr. 2.1  Motivátory spokojenosti a kritéria výběru 

 

Zdroj:  SPÁČIL, V. Generování obsahu faktorů pro měření spokojenosti 

zákazníků IN Sborník výsledků výzkumu katedry marketingu a  obchodu. 1. vyd. 

Ostrava: Repronis, 2003. 

f1 f2 f3 f4 f5 f7 f6 

Výběr výrobku 
nebo služby 

Spokojenost/ 
nespokojenost 

silný vliv    mírný vliv       slabý vliv 
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Obrázek 2.1 ukazuje, že faktory použité jako výběrová kritéria a 

motivátory spokojenosti mohou působit zároveň. Některé faktory, jako např. 

faktor f1, zákazník zdůrazňoval pouze ve výběrové fázi rozhodování. (4) 

Příkladem faktoru, který se označuje jako kritérium výb ěru , může být  poplatek 

za vedení účtu a výpisy. Dle mého názoru je to důležitá položka, o které se 

klient informuje před založením účtu u bankovního ústavu. Faktor f7 je naopak 

čistý motivátor spokojenosti . Příkladem tohoto faktoru je např. nepřetržité 

fungování sítě bankomatů, které klient banky pokládá za samozřejmé a pokud 

funguje správně, je tím faktorem, který zákazník ani nevyhodnocuje. Pokud se 

ovšem dostaví problémy, zákazník může spojovat nepříjemnosti způsobené 

výpadkem sítě bankomatů s daným bankovním ústavem a může to ovlivnit jeho 

celkové hodnocení spokojenosti s kvalitou služeb poskytovaných danou 

bankou.  
 

2.2.4 Měření spokojenosti zákazník ů 

 

Význam m ěření spokojenosti 

 

Úspěšné firmy chtějí uspokojit svého zákazníka, neboť spokojený 

zákazník se vrací, poskytuje kladné reference dalším potenciálním zákazníkům, 

obvykle nakupuje větší množství nebo nakupuje častěji. Spokojený zákazník je 

také ochoten platit vyšší ceny v případě, že firmě věří a přináší tedy firmě 

stabilní tržby. 

Klíčovým faktorem ale je, nakolik se firmě daří naplnit zákazníkovo 

očekávání vůči službám, které nabízí. Je lepší přislíbit zákazníkům pouze to, co 

firma může splnit a případně splnit více, než firma přislíbila.(5) 
 

Obr.2.1   Význam měření spokojenosti  

 

Zdroj:  SPÁČIL, V.  Business marketing: Sylaby a případové studie. 1. vyd. 

Ostrava: Repronis, 2005. 
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Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou efektivním procesem 

zpětné vazby ve vztahu banka-klient. Bez podpory podobné odezvy nemá 

v konkurenčním prostředí žádná banka šanci na dlouhodobější přežití. 

Prostřednictvím měření spokojenosti zákazníků se banka zabývá více 

zkoumáním současných i očekávaných požadavků klientů.(7) 

 

Požadavky zákazník ů a znaky jejich spokojenosti 
 
Požadavek zákazníka je uspokojení jeho potřeb a očekávání. 

Očekávání specifikují potřeby a rozšiřují je o určité charakteristiky, jako je např. 

čas, frekvence apod. 

Znaky spokojenosti jsou měřitelné a neměřitelné znaky, které zajišťují, 

že požadavky zákazníka jsou splněny. 

 

Obr.2.2  Metody definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti 

 

Zdroj:  NENADÁL, J. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management 
Press, 2002.  
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U metody rozvoje znaků jakosti není průzkum prováděn na zákaznících 

banky, ale na jejích zaměstnancích. Ti jsou požádáni, aby nadefinovali 

požadavky a určili znaky spokojenosti. 

Diskuze ohniskových skupin je jednou z hlavních metod kvalitativního 

výzkumu. Výstupem tedy nejsou číselná data, ale názory a postoje zákazníků. 

Diskuze se většinou konají v prostorné místnosti, důraz je kladen na 

psychologické aspekty, tedy aby se respondent cílil dobře a uvolněně. Velkou 

roli zde hraje osoba, která celou diskuzi vede, jedná se většinou o školeného 

psychologa.  Sezení se většinou účastní 8 – 12 respondentů. 

Při přímých interview s jednotlivci je dopředu stanovena osnova, aby 

tazatel zjistil požadované informace. Výsledkem je ucelený seznam požadavků 

a znaků spokojenosti zákazníků. 

Při dotazníkové metodě respondenti vyplní dotazníky, které jsou 

konstruovány tak, aby umožnily jednotné vyhodnocení údajů. 

Kritická událost je konkrétní vyjádření zákazníka - může jím být jak 

 pozitivní, tak  negativní zkušenost s určitým produktem (službou). Principem 

metody kritických událostí je jejich roztřídění na základě společných 

charakteristik. Každý respondent by měl uvést 5 – 10 pozitivních a 5 – 10 

negativních zážitků souvisejících se sledovaným produktem nebo službou. 

Soubor kritických událostí odborní posuzovatelé roztřídí na jednotlivé znaky a 

poté definují požadavky zákazníků. 
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Obr. 2.3   Model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj:  KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha : Grada 

Publishing, 2006.  

 

Zahajovací bod analýzy spokojenosti zákazníka je image – jako 

hypotetická proměnná ve vztahu k produktu (službě). Očekáváním zákazníka 

se zde myslí  očekávání produktu (služby) individuálním zákazníkem a je 

výsledkem propagace produktu a dřívějších zkušeností. Má přímý vliv na 

spokojenost zákazníka. Vnímaná kvalita zákazníkem se týká jak produktu 

samotného, tak i všech doprovodných služeb. Vnímanou hodnotu lze vyjádřit 

jako poměr ceny a vnímané kvality. Stížnosti zákazníka vznikají z nerovnováhy 

výkonu a očekávání, loajalita zákazníka vzniká z pozitivní nerovnováhy výkonu 

a očekávání a projevuje se opakovaným nákupem. 

 

2.2.5  Metody m ěření spokojenosti 

 

Existuje celá řada metod pro zjištění spokojenosti zákazníků. Já zde 

uvádím dvě metody z těch nejpoužívanějších. 
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Hodnotící škála 

 

Hodnotící škála je jednoduchá a lze ji použít při většině zjišťovaných 

situací. Při její aplikaci se od respondenta vyžaduje, aby vyjádřil svůj postoj 

k otázce zaznamenáním určité odpovědi na stupnici, která odráží řadu možných 

pohledů na předmět výzkumu. 

 

Tab. 2.1 Příklad hodnotící škály 

 
Velmi 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Ani 

spokojen,ani 

nespokojen 

Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

kód +2 +1 0 -1 -2 

Zdroj:  ZBOŘIL, K. Marketingový výzkum. Praha: VŠE Praha, 1996. 

 

Odpovědi se sumarizují a vypočítává se průměr. Počet kategorií, které 

reprezentují postoje respondenta k hodnocenému objektu, může být libovolný. 

Obvykle se však používá 5 nebo 6 kategorií. Jejich menší počet omezuje 

možnosti analýzy, větší počet pak může působit potíže respondentům, kteří 

nejsou schopni své postoje k hodnocenému předmětu výzkumu rozlišit. (11) 

 

Sémantický diferenciál 

 

Sémantický diferenciál je metoda škálování, která měří názory a postoje 

respondentů a často je používaná ke zjišťování image výrobku či služby.  

Při aplikaci sémantického diferenciálu jsou respondenti požádáni, aby 

vyjádřili svůj postoj k předmětu výzkumu na určitém počtu pětibodových nebo 

sedmibodových bipolárních škál, které jsou na obou pólech ohraničeny 

antonymy, jež vyjadřují opačné hodnocení (např. malý – velký, silný – slabý). 

(11) 

Ze získaných dat vypočítáme aritmetický průměr a medián. Výsledné 

hodnoty zakreslíme do grafu a jednotlivé křivky porovnáváme. 
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Tab. 2.2 Příklad sémantického diferenciálu 

Zkoumání image různých značek piva (A, B, C) 

    A B C 

Silné      Slabé 

Kvalitní      Nekvalitní 

Lahodné      Nechutné 

Hořké      Sladké 

Zdroj:  ZBOŘIL, K. Marketingový výzkum. Praha: VŠE Praha, 1996. 

 

2.2.6 Záruka služeb jako nástroj k dosažení spokoje nosti zákazník ů 

 

Pro firmy je důležité poskytnout zákazníkovi nejenom částečnou, ale 

komplexní spokojenost. To ovšem neznamená, že vždy budou poskytovat 

perfektní, bezchybné služby, i když o to maximálně usilují. Znamená to, že firmy 

musí pochopit, co je pro zákazníky důležité a využít svých schopností pro 

poskytnutí právě toho důležitého, dále si stanovit vysoký standard vykonaných 

služeb a věnovat pozornost tomu, jak napravit případné selhání služby a 

zachovat si loajalitu zákazníka.(1) 

Jedním z důležitých nástrojů pro sdělení jednak toho, co služba slibuje, 

tak pro její realizaci, je záruka. Záruky služeb poskytují hmatatelný organizační 

nástroj pro dosažení úplné spokojenosti zákazníka, tedy nejvyšší formu kvality 

služeb.(1) 

 

Kvalita služeb 

 

Adrian Payne (1993) uvádí, že „kvalita služeb vyplývá ze schopnosti 

organizace  vyhovět či předčit očekávání zákazníka.“ Kvalita služeb má dvě 

důležité součásti: 

 

� Technickou kvalitu , která je vnímána jako výsledek pracovního 

postupu, např. zákazník je s účesem vytvořeným kadeřníkem spokojen.  

� Funk ční kvalitu , která je výsledkem interakce mezi zákazníkem a 

poskytovatelem služby, např. ochota a vstřícnost personálu. 
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2.3 Loajalita zákazník ů 

 

Loajalita zákazníků je základem úspěšných služeb.  

Loajalita zákazníků přímo souvisí se ziskovostí služeb. S většinou 

nových zákazníků jsou spojeny vyšší počáteční náklady, zatímco sloužit věrným 

zákazníkům je mnohem levnější.  

Zdražování poplatků, ne vždy kompenzované adekvátním nárůstem 

kvality, se na českém bankovním trhu staly v posledních letech zcela běžnými. 

Hlavním argumentem bank je růst nákladů a nutnost dosažení potřebné 

rentability. Jenže klienti se na to dívají zcela jinak. Naříkají, že je banky 

okrádají, ale na druhou stranu si to nechávají líbit. Stupeň loajality se v jejich 

případě postupně zvyšuje.(13)  

 

2.4 Teoretická východiska marketingového výzkumu 

 
Realizaci marketingového výzkumu ve službách zásadním způsobem 

ovlivňují vlastnosti služeb. Jak už bylo uvedeno, tyto vlastnosti je odlišují od 

hmotných produktů a ovlivňují vnímání poskytovaných služeb z pohledu 

zákazníků, hodnocení jeho kvality a následně tak ovlivňují využití 

marketingových nástrojů v marketingu služeb, včetně marketingového výzkumu. 

Proces marketingového výzkumu a volba metody vychází z podmínek 

na trhu služeb. Služby jako takové lze obtížně standardizovat a patentovat, 

proto dochází k jejich častému napodobování, což zvyšuje 

konkurenceschopnost ve službách. Tím se zvyšuje potřeba aktuálních 

informací. 

Výzkumy ve službách potvrdily, že nejvíce informací získávají 

organizace služeb na základě přímých kontaktů se zákazníky v průběhu 

poskytování těchto služeb. Prostřednictvím tohoto kontaktu má personál 

možnost sledovat, jaké jsou představy a očekávání zákazníků, jak danou službu 

vnímají, podle jakých kritérií ji hodnotí a jaké změny by uvítali. 
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Pří výběru vhodné metody marketingového výzkumu je jedním 

z důležitých kritérií omezený finanční rozpočet organizace. Většina organizací 

ve službách má totiž charakter malých firem s limitovanými finančními 

prostředky. 

 

Metody marketingového výzkumu služeb 

 
Základními metodami marketingového výzkumu ve službách jsou: 

 

� pozorování, 

� testování trhu, 

� dotazování. 

 

Pozorování 

 

Pozorování je vhodnou metodou výzkumu i pro malé organizace, neboť 

nároky na vlastní realizaci nejsou velké. Umožňuje získat potřebné informace o 

situaci na trhu, o konkurenci, způsobu výběru služeb, frekvenci využívání 

služeb i způsob placení služeb. 

V rámci pozorování se často využívá zkušebních nákupů, které mohou 

být realizovány formou osobní návštěvy, kdy se vydáváme za „fiktivního 

zákazníka“.  Tímto způsobem zjistíme chování personálu (rychlost a ochotu 

obsluhy), možnosti přizpůsobení služby našim představám a množství dalších 

užitečných informací o vlastní či konkurenční firmě. V rámci zkušebních nákupů 

lze využít také telefonického kontaktu, následně pak hodnotíme rychlost 

zvednutí telefonu, představení pracovníka, ochotu, vstřícnost a odbornost 

pracovníka a celkový dojem, který na nás telefonát zanechal. 
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Pro úspěšnou aplikaci tohoto postupu je nezbytné, aby byly zachovány 

určité podmínky: 
 

� pozorování provádí nezávislá osoba, která nemůže být spojována 

se zadavatelem pozorování, 

� pozorování provádí kompetentní proškolená osoba, 

� předem je vymezen postup a předmět pozorování, 

� objektivita – vyloučení subjektivního charakteru hodnocení, 

vymezení přesných podmínek realizace výzkumu. 

 

Testování trhu 

 

Tato metoda je využívána zejména před zavedením nové služby nebo 

před její modifikací, kdy je potřebné zjistit, jak budou na danou službu zákazníci 

reagovat. Vhodnou metodou, jak to zjistit, může být testování trhu omezeným 

zaváděním služby, a to pouze: 

 

� pro určitou, ucelenou skupinu zákazníků, 

� pro konkrétní pobočku organizace, 

� nebo v omezené lokalitě. 

 

Vyhodnocením této metody organizace získává řadu podkladů pro další 

strategické plánování, pro rozhodnutí o rozšíření nabídky služeb, cenových 

relacích atd. 

 

Dotazování 

 

Dotazování je nejrozšířenější formou sběru údajů. Než k tomuto sběru 

informací dojde,  musíme důkladně provést jednotlivé kroky přípravné fáze 

výzkumu. 

Postup tvorby dotazníků, který je základním nástrojem dotazování, lze 

rozdělit do několika fází. Tyto jednotlivé fáze charakterizují posloupnost 

jednotlivých úkonů, navzájem se doplňují a ovlivňují. 
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V organizacích můžeme použít různé formy dotazování: 

 

� písemné, 

� ústní, 

� telefonické, 

� popř. elektronické. 

 

Obr. 2.4  Postup tvorby dotazníku 

 

Zdroj:  PŘÍBOVÁ, M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada 

Publishing, 1996. 
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2.5 Marketing služeb banky 
 
 
2.5.1 Služby 

 
Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může 

nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není 

vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným 

produktem. (2) Každá služba je charakterizována určitými vlastnostmi. 

 

Vlastnosti služeb (Janečková, Vaštíková, 2001): 

 

� nehmotnost, 

� neoddělitelnost, 

� heterogenita, 

� zničitelnost, 

� nemožnost vlastnictví. 

 

Nehmotnost 

 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb. Službu si nelze 

před koupí prohlédnout a jen ve velmi málo případech si ji lze vyzkoušet. 

Některé prvky, které představují kvalitu nabízené služby, jako například 

spolehlivost, důvěryhodnost, osobní přístup poskytovatele, si lze ověřit až při 

nákupu nebo spotřebě služby. 

 

Neoddělitelnost  

 

Produkci a spotřebu služby nelze od sebe oddělit. Producent služby a 

zákazník se musí setkat v určitém místě a v určitém čase tak, aby výhoda, 

kterou zákazník získává poskytnutím služby, mohla být realizována. Zákazník 

zpravidla nemusí být přítomen po celou dobu poskytování, čerpání služby. 

Neoddělitelnost služby lze chápat tak, že služba je nejprve prodána, následně 

produkována a ve stejný čas spotřebována. 
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Heterogenita 

 

Heterogenita služeb souvisí v prvé řadě se standardem kvality služby. 

Heterogenita služby je příčinou, že zákazník nemusí vždy obdržet stejnou 

kvalitu služby. A to je také příčinou toho, že si zákazník obtížně vybírá mezi 

konkurujícími si produkty. 

 

Zničitelnost 

 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat 

je a vracet. Služby, které nejsou využity, tedy prodány v čase, kdy jsou 

nabízeny, nelze uskladnit a prodat později. Pro daný okamžik jsou „zničené“. 

Zničitelnost služby vede k tomu, že zákazník obtížně službu reklamuje. 

 

Nemožnost  vlastnictví 

 

Na rozdíl od nákupu služby, při nákupu zboží přechází na zákazníka 

právo zboží vlastnit. Avšak při poskytování služby nezískává zákazník směnou 

za své peníze žádné vlastnictví. Pouze si kupuje právo na poskytnutí služby. 

 

 

2.5.2 Marketingový mix služeb 

 
Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí 

marketingový manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. (2) 

Jednotlivé prvky mixu může marketingový manažer namíchat jak 

v různé intenzitě, tak v různém pořadí. Původně obsahoval marketingový  mix 

pouze čtyři prvky (v angličtině  4 P): 

 

� produkt (product),  

� cenu (price),  

� distribuci (place),   

� komunikaci (promotion).  
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Avšak marketingová praxe v organizacích poskytujících služby ukázala, 

že tato 4 P pro účinné vytváření marketingových plánů nestačí. Proto byly 

k tradičnímu marketingovému mixu připojena další 3 P, a to : 

 

� materiální prostředí (physical evidence), 

� lidé (people), 

� procesy (processes). 

 

Materiální prost ředí 

 

Materiální prostředí může mít mnoho forem – od vlastní budovy nebo 

kanceláře,  kde je služba poskytována, až po např. oblečení zaměstnanců nebo 

brožury, které usnadňují zákazníkům orientaci v nabídce společnosti. 

 

Lidé 

 

Lidé se stávají jedním z významných prvků marketingového mixu 

služeb, neboť při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke 

kontaktům mezi zákazníkem a poskytovateli služby – zaměstnanci. Proto mají 

přímý vliv na jejich kvalitu. A jelikož i zákazník je součástí procesu poskytování 

služby, ovlivňuje její kvalitu i on. 

 

Procesy 

 

Vzájemné působení mezi zákazníkem a poskytovatelem během 

procesu poskytování služby je důvodem důkladnějšího zaměření se na to, 

jakým způsobem je služba poskytována. Pokud například lidé čekají u přepážky 

v bance desítky minut, jistě nejsou spokojeni s poskytovanou službou. Proto je 

nutnost provádět analýzy procesů  a postupně zjednodušovat jednotlivé kroky, 

ze kterých se procesy skládají. 
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2.5.3 CRM – řízení vztah ů se zákazníky 

 
Bankovní prostředí je ovlivňováno mnoha dynamickými změnami.  

Jedná se o změny konkurenčního prostředí i o změny v oblasti bankovní 

klientely. Pouze důkladná analýza těchto změn a jejich efektivní vyhodnocování 

a řešení může učinit banku na trhu konkurenceschopnou.  

Každá banka by se měla zaměřit primárně na zákazníka a 

uspokojování jeho potřeb. Marketing pak lze z tohoto hlediska definovat jako 

proces vedoucí k uspokojování potřeb zákazníků za současného plnění 

stanovených cílů banky. A právě tomuto pojetí odpovídá současná 

marketingová koncepce – CRM – řízení vztahů se zákazníky. 

 

Řízení vztahů se zákazníky má své specifické vlastnosti.  

 

Dle Kašparovské (2006) jsou to tyto vlastnosti: 

 

� rozvoj dlouhodobých vztahů se zákazníky, 

� důraz na rozvoj hodnoty dlouhodobých vztahů se zákazníky, 

� aplikace procesního přístupu k řízení vztahů se zákazníky. 

 

Koncepce řízení vztahů se zákazníky usiluje o dlouhodobý rozvoj 

vztahů se zákazníky, cílem je zvyšování hodnoty jak pro zákazníka, tak pro 

banku. 

Hodnota pro zákazníka představuje rozdíl mezi náklady, které zákazník 

vynaložil na získání produktu, a hodnotou, kterou zákazník využitím produktu 

získal. Hodnota pro zákazníka je hodnota tímto zákazníkem vnímaná a 

ovlivněna jím definovanou úrovní jakosti, jež byla na trhu získána za 

přiměřenou cenu. (4) 
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Prvky CRM 

 

� Lidé – pro naplnění cílů CRM je důležité, aby se na něm podíleli 

všichni zaměstnanci banky, proto zaměstnanci musí být s těmito 

cíli seznámeni. 

 

� Procesy – zefektivňují řízení vztahů se zákazníky. CRM 

sjednocuje procesy v oblasti bankovního řízení. 

 

� Technologie  – jsou  důležité při velkém počtu oslovovaných 

klientů. 

 

� Data – CRM je náročný z hlediska velkého množství dat, které je 

třeba zpracovávat, uchovávat a dále využít. 

 

V koncepci CRM je velká pozornost věnována vztahu se zákazníkem a 

cíli přizpůsobit procesy společnosti a zákazníka navzájem tak, aby se staly 

efektivnější. 

 

2.5.4 Komunika ční mix 

 

Komunikační mix je souhrn nástrojů, které využívá marketingová 

komunikace. Rozlišuje se marketingová komunikace na úrovni vztahu a na 

úrovni zákaznické základny. Marketingová komunikace na úrovni vztahu by se 

měla lišit od marketingové komunikace na úrovni zákaznické základny zejména 

proto, že komunikace na úrovni zákaznické základny má masový charakter, 

kdežto komunikace na úrovni vztahu má charakter individuální. Komunikace na 

úrovni vztahu také vyžaduje přímou odezvu. To jsou hlavní důvody, proč tyto 

odlišné typy marketingové komunikace využívají odlišné nástroje 

marketingového komunikačního mixu. 
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Marketingová komunikace na úrovni zákaznické základny využívá zejména tyto 

nástroje: 

 

� reklama, 

� podpora prodeje. 

 

V oblasti komunikace na úrovni vztahu se jedná o tyto nástroje: 

 

� osobní prodej, 

� direct marketing. 

 

Reklama 

 

Reklamou je oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména 

podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu či prodeje 

nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování 

služeb, propagaci ochranné známky, pokud dále není stanoveno jinak. (18) 

Při definování reklamy je také důležité říct, že se jedná o placenou a 

neosobní formu masové komunikace v médiích (TV, noviny, časopisy, 

billboardy, internet atd.). Nevýhodou jsou vysoké celkové náklady, někdy je 

těžké měřit účinnost reklamy, výhodou naopak oslovení velkého počtu lidí a 

relativně nízké náklady na jednotku. 

Dlouhodobým cílem reklamy je vybudovat a udržovat pozitivní image 

banky, jejích produktů či služeb a přesvědčit zákazníky o tom, že právě tyto 

produkty či služby jsou pro ně ty nejlepší. Naopak krátkodobým cílem reklamy 

může být např. zviditelnění banky. 

 

Podpora prodeje 

 

Podpora prodeje představuje stimulaci prodeje převážně krátkodobými 

opatřeními ve formě dárků, soutěží, získání reklamních předmětů atd. 
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Hlavní rozdíl mezi reklamou a podporou prodeje je ten, že reklama 

nabízí důvod, proč daný výrobek či službu koupit, naopak podpora prodeje je 

přímo podnětem k nákupu. 

 

Mezi základní nástroje podpory prodeje patří: 

 

� cenové pobídky ( např. „ Při uzavření hypotečního úvěru do 30.6.2008 je 

žádost vyřízena zdarma.“), 

� dárky, 

� soutěže.  

 

Osobní prodej 

 

Osobní prodej je sice nákladný, ale vysoce efektivní způsob 

marketingové komunikace. V bankovní praxi jde o prodej na přepážkách a 

prodej prostřednictvím osobních finančních poradců.  

Osobní prodej může být vysoce efektivní, neboť jak pracovník na 

přepážce, tak osobní finanční poradce mohou okamžitě reagovat na dotazy a 

připomínky zákazníků. Taktéž může být úspěšný pouze tehdy, má-li pracovník 

banky schopnosti a znalosti nutné ke komunikaci se zákazníkem. Důležitou roli 

zde hraje i ochota pracovníka navázat s klientem komunikaci. 

Proto by banky měly klást velký důraz na výběr pracovníků, kteří 

přicházejí do přímého styku se zákazníky. Chování a vystupování těchto 

pracovníků by měla banka průběžně testovat, např. použitím metody mystery 

shoppingu, jejíž podstatou je předstírání zájmu (nákupu) fiktivním zákazníkem 

( vyškoleným tazatelem).  

 

Direct marketing 

 

Direct marketing je charakterizován přímým kontaktem mezi 

zadavatelem a adresátem – spočívající buď v přímém, adresném oslovení 

(např. direct mail) nebo ve vyvolání reakce adresáta ( např. odpovědní zásilka, 

teleshopping apod.). 
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Cílem banky by mělo být poskytnutí produktu či služby v okamžiku, kdy 

jej zákazník potřebuje. Např. skončí-li klientovi dlouhodobý vklad, je vhodná 

doba nabídnout mu jinou dlouhodobou investici. 

Problémem však často bývá neschopnost bank získávat a skladovat 

tato data o zákaznících. Tyto banky pak dávají přednost reklamě, která nemá 

ve srovnání s direct marketingem, takovou účinnost. 
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3 METODIKA VÝZKUMU 

 
 

Marketingový výzkum se skládá z přípravné a realizační fáze. 

Přípravnou fázi tvoří definování problému a cíle výzkumu, orientační analýza 

situace a sestavení plánu výzkumného projektu. 

 

Realizační etapa zahrnuje (6): 

 

� sběr údajů, 

� zpracování shromážděných údajů, 

� analýza údajů, 

� interpretace výsledků výzkumu, 

� závěrečná zpráva a její prezentace.  

 

3.1 Přípravná fáze 

 
3.1.1  Definování problému a cíl ů výzkumu 

 

Všeobecným problémem bankovního trhu v České republice je neustálý 

boj o udržení peněžních ústavů na trhu. Vysoká konkurence nutí banky 

neustále zlepšovat své služby a nabídky tak, aby maximálně vyhověly svým 

zákazníkům. Udržet se však na tomto trhu není snadné. 

  

Cílem marketingového výzkumu je nalézt faktory spokojenosti a 

nespokojenosti zákazníků se službami Komerční banky, přičemž se zaměřím 

na zákazníky, kteří mají založený běžný bankovní účet. V rámci výzkumu budu 

porovnávat ceny, spokojenost s personálem, otevírací dobu poboček a další 

služby Komerční banky vůči konkurenci. Taktéž bude mým cílem připravit 

podklady pro návrhy a doporučení, které by zlepšily či rozšířily současnou 

nabídku služeb tak, aby vedly ke zvýšení spokojenosti zákazníků se službami 

této banky. 
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3.1.2 Formulace hypotéz 

 

1. Poplatky za vedení účtu a výpisy považují klienti za nejhůře 

hodnocený faktor. 

2. Odbornost zaměstnanců banky hodnotí klienti jako horší faktor než 

přístup zaměstnanců. 

3. Výběr peněžního ústavu, u kterého má klient založený běžný účet, 

má vliv na celkovou spokojenost s účtem. 

4. Otevírací dobu poboček banky hodnotí klienti jako  spíše 

nedostatečnou. 

5. S množstvím a umístěním bankomatů jsou klienti spíše spokojeni. 

 

  

3.1.3 Časový harmonogram 

 

Tab. 4.1 Časový harmonogram primárního výzkumu 

Časová náro čnost    
Název činnosti  (4.2.-8.2.) (11.2.-15.2.) (18.2.-22.2.) (25.2.-29.2.) (3.3.-7.3.) (10.3.-14.3.) (17.3.-21.3.) 

Definování cíle a 
problému výzkumu 

X       

Plán výzkumu 
X       

Sestavení dotazníku 
X       

Pilotáž, sběr dat 
 X X X    

Analýza dat 
    X X  

Formulace závěrečných 
doporučení 

     X X 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

 

3.1.4 Plán výzkumu  

 

V rámci mé diplomové práce jsem kromě sekundárních dat musela 

získat také data primární. Sekundární data jsem získala z výročních zpráv, 

letáků a na internetu. 
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Pro sběr primárních informací jsem zvolila metodu osobního dotazování 

formou dotazníků. Dotazník se skládá z 21 otázek, 17 z nich tvoří otázky 

týkající se výzkumu a zbylé 4 otázky jsou identifikační. Vyplnění dotazníků bylo 

anonymní a trvalo cca 7 minut. Dotazník je uveden v příloze č.1. 

 

Způsob sběru dat 

Typ výzkumu      primární, kvantitativní 

Metoda sběru dat     osobní dotazování  

Forma       ústní prostřednictvím dotazníku 

Časové období     4.2.2008 – 29.2.2008 

Kde budou respondenti dotazováni  Frýdek-Místek  

Tazatel      autorka diplomové práce 

Základní soubor     161 997 obyvatel   

Výběrový soubor     200 respondentů 

Technika výběru vzorku    nereprezentativní výběr vhodné  

příležitosti 

 

Základní soubor 

Základní soubor tvoří obyvatelé okresu Frýdek-Místek, tzn. 227 846 obyvatel 

(17). Toto číslo musí být upraveno podle věkové struktury. Z dotazování jsou 

vyloučeny osoby mladší 15 let, tzn. 14,8% z celkového počtu obyvatel činí 

33 722 a dále osoby starší 65 let, 14,1% z celkového počtu činí 32 127 

obyvatel. Základní soubor po odečtení těchto dvou skupin obyvatel tedy tvoří 

161 997 obyvatel okresu Frýdek-Místek. 

 

Výběrový soubor 

Místo dotazování je Náměstí Svobody ve Frýdku-Místku, kde sídlí pobočky 

eBanky, GE Money bank, České spořitelny a Poštovní spořitelny. Dále pak u 

vlakového nádraží, kde je pobočka Komerční banky. Výběrový soubor tedy tvoří 

potenciální zákazníci bank bez ohledu na to, u které banky mají účet. Velikost  

výběrového souboru je 200 respondentů, technikou výběru je nereprezentativní 

výběr vhodné příležitosti. 
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3.1.5 Rozpočet výzkumu 

 

Tab. 4.2 Rozpočet nákladů na marketingový výzkum 

Položka Cena 

tisk a kopírování dotazníků 2 x 200=400 Kč 

jízdné, stravování 28+120=148 Kč 

telefonní kontakt 50 Kč 

Náklady celkem 598 K č 
 

Kontrola plánu výzkumu – pilotáž 

Pilotáž byla provedena v únoru roku 2008. Oslovila jsem svou rodinu a přátele  

a rozdala jim 15 dotazníků. Pilotáž mi pomohla upravit dotazník tak, aby byl 

respondentům více srozumitelný. 

3.2 Realizační fáze 

 

3.2.1 Shromaž ďování dat 

 

Jak už jsem uvedla, sběr dat jsem prováděla na Náměstí Svobody ve 

Frýdku-Místku a dále u vlakového nádraží taktéž ve Frýdku-Místku. V průběhu 

dotazování jsem se setkala jak s kladnými, tak se zápornými reakcemi. 

Nejčastější výmluvou pro  nevyplnění dotazníku byl nedostatek času, spěch či 

neochota mít cokoli společného s jakýmkoliv výzkumem. Proto mi sběr dat trval 

delší dobu než jsem původně předpokládala, a to od 19.2. do 27.2.2008. 

 

3.2.2 Zpracování dat 

 

Kontrolu úplnosti a přesnosti dotazníků jsem prováděla v průběhu 

dotazování. Získaná data jsem zpracovala v programu MS Excel a v programu 

SPSS.  V programu MS Excel jsem si vytvořila datovou matici, z níž jsem pak 

vytvořila tabulky a grafy. Některé otázky jsem vyhodnocovala v programu SPSS 

pomocí T-testu a Chi-Square testu. 
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3.2.3 Demografický profil respondent ů 

 

Dotazník, který najdete v příloze č.1, obsahuje 4 identifikační otázky. 

Respondenty jsem rozdělila podle vzdělání, věku, statutu a pohlaví.  

 

Vzdělání 

 Vyučen SŠ VŠ 

Podíl respondentů 13% 47% 40% 

 

Věk 

 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 

Podíl respondentů 17% 21% 20% 26% 16% 

 

Statut 

 Student OSVČ Zaměstnanec  Nezaměstnaný Důchodce 
Na 

mateřské 
dovolené 

Podíl respondentů 12% 12% 61% 2% 6% 7% 

  

Pohlaví 

 Muž Žena 

Podíl respondentů 37% 63% 
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4 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 

 
Na základě vyplněných dotazníků se v této kapitole zaměřím na 

vyhodnocení výzkumu. Pro větší přehlednost jsem výsledky doplnila tabulkou či 

grafem. 

4.1 „Top of Mind“ 

 

Účelem první otázky v dotazníku (příloha č.1) bylo zjistit, kterou banku 

si respondenti vybaví jako první. Top of Mind (česky „první na mysli“) ukazuje 

tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Top of Mind 

Vzdělání 

vyu čen SŠ VŠ Pořadí Banka Spontánní 
znalost 

pořadí % pořadí % pořadí % 

1. KB 31% 6.-8. 0% 1. 42% 2. 28% 

2. ČS 30% 1. 58% 2. 24% 1. 29% 

3. ČSOB 18% 4. 8% 3. 16% 3. 24% 

4. GE Money bank 8% 2. 19% 4. 7% 5. 4% 

5. eBanka 5% 3. 11% 7.-8. 1% 4. 8% 

6. RB 3% 5. 4% 6. 4% 6. 1% 

7. UBS 2% 6.-8. 0% 5. 5% 7.-8. 0% 

8. ČNB 1% 6.-8. 0% 7.-8. 1% 7.-8. 0% 

 žádnou 2% - 0% - 0% - 6% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší „Top of Mind“ má Komerční 

banka, hned za ní se umístila Česká spořitelna. Dále respondenti uvedli ČSOB, 

GE Money bank, eBanku a Raiffeisen banku. Z celkového počtu 200 

respondentů 4 uvedli, že si jako první nevybaví žádnou banku, další 4 

dotazování uvedli UBS bank a 2 respondenti Českou národní banku. V tabulce 

je také znázorněno, jak se mění TOM podle vzdělání. 
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 Zajímavým údajem je Top Of Mind v sektoru „vyučen“. Ani jeden 

respondent si nevybavil jako první Komerční banku, zato celých 58% uvedlo 

Českou spořitelnu. Mezi respondenty se středoškolským vzděláním vítězí 

Komerční banka, téměř o 20% za ní se umístila Česká spořitelna, dále ČSOB a 

GE Money bank.  

     V sektoru vysokoškolsky vzdělaných jsou první tři místa téměř 

rovnoměrně rozdělena opět mezi KB, ČS a ČSOB. 

4.2 Počet založených bankovních ú čtů 

 

Po první otázce v dotazníku následovala filtrační otázka, která zněla 

takto: 

„Máte založený běžný bankovní účet?“ 

Odpovědi na tuto otázku byly následující. 

 

Tab. 4.2 Počet založených účtů ve výběrovém souboru 

Statut respondentů 
Možnosti 
odpovědi 

Celkem 

OSVČ nezaměstnaný 
na 

mateřské 
dovolené 

zaměstnanec student důchodce 

ANO 90% 100% 100% 100% 89% 83% 83% 

NE 10% 0% 0% 0% 11% 17% 17% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

Obr. 4.1   % založení běžného účtu dle statutu respondentů 
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Zdroj:  graf vytvořený autorem.         
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V obr. 4.1 lze vidět 3 skupiny respondentů, v nichž má každý 

respondent založený vlastní bankovní účet. Jedná se o: 

 

� OSVČ, 

� nezaměstnané, 

� ženy na mateřské dovolené. 

 

Zde musím upozornit na to, že výzkumu se zúčastnili pouze 4 

nezaměstnaní respondenti, takže tento údaj má sníženou vypovídací 

schopnost. 

Zajímavé je procento založených účtů ve skupině zaměstnaných, a to 

89%.  Studenti a důchodci zaujímají místo s nejnižším počtem založených účtů, 

což je pochopitelné. 

 

4.3 Respondenti bez vlastního bankovního ú čtu 

 

4.3.1 Důvody nezaložení vlastního ú čtu 

 

Z celkových 200 dotazovaných respondentů nemá bankovní účet 

založeno 20 osob, tj. 10%. Z těchto 20 osob 75% uvedlo jako důvod  

nezaložení vlastního bankovního účtu používání účtu svého 

manžela/manželky/druha/družky. Zbylých 25% (5 osob) uvedlo, že bankovní 

účet nepotřebuje, protože dostává výplatu od zaměstnavatele v hotovosti nebo 

z toho důvodu, že je student a tudíž nedostává výplatu žádnou. 

 

4.3.2 Potenciální klienti  

 

Potenciální klienty vnímám jako respondenty, kteří dosud nemají 

založený vlastní bankovní účet. Jak jsem již uvedla, jedná se o 10% 

dotazovaných. Těmto respondentům jsem položila otázky ohledně toho, u 

kterého bankovního ústavu by si nyní účet založili a jaká kritéria by byla pro ně 

rozhodující při výběru bankovního účtu. 
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Tab. 4.3 Podíl potenciálních klientů na jednotlivých bankách 

Statut 
Pořadí Bankovní ústav  Celkem 

student zaměstnanec důchodce 

1. eBanka/RB 35% 0% 50% 0% 

2. Komerční banka 30% 0% 43% 0% 

3. Česká spořitelna 15% 50% 7% 0% 

4.-5. ČSOB 10% 0% 0% 100% 

4.-5. GE Money bank 10% 50% 0% 0% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem.   

 

Z tabulky 4.3 vyplývá, že více než třetina potenciálních klientů by si 

založila účet u eBanky nebo Raiffeisen banky. Druhý největší podíl získala 

Komerční banka následována Českou spořitelnou, ČSOB a GE Money bank. 

Studenti by si rovnoměrně založili účet buď u České spořitelny nebo u 

GE Money bank. Zaměstnanci by zvolili účet u eBanky, Raiffeisen 

banky,Komerční banky nebo České spořitelny, a důchodci by jednoznačně 

zvolili ČSOB.  

 

4.3.3 Rozhodující kritéria p ři založení ú čtu 

 

Tab. 4.4 Rozhodující kritéria při výběru peněžního ústavu 

Pořadí Kritéria ANO 

1.-2. Dobrá pověst a důvěryhodnost banky 50% 

1.-2. 
Množství a umístění bankomatů v místě svého 
bydliště 

50% 

3. Nízké poplatky za vedení účtu, výpisy a transakce 45% 

4. Nízké či nulové poplatky za výběr z bankomatů 25% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

Mezi nejdůležitější kritéria, která ovlivňují člověka při výběru peněžního 

ústavu, patří dobrá pověst a důvěryhodnost banky a množství a umístění 

bankomatů v místě bydliště. Tato dvě kritéria označil každý druhý respondent. 
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Téměř polovina respondentů uvedla jako důležité kritérium nízké 

poplatky za vedení účtu, výpisy a transakce, a pouze čtvrtina potenciálních 

klientů bank uvedla důležité nízké či nulové poplatky za výběr z bankomatů. 

Respondenti měli také možnost uvést jiná kritéria výběru bankovního ústavu, 

ovšem žádný z nich tuto možnost nevyužil. Tahle skutečnost může naznačovat 

to, že internetové bankovnictví a bezplatnou infolinku považují klienti za 

standard a také to, že vnímání rozdílů mezi kartami např.  VISA a Mastercard je 

minimální. 

 

Níže jsou výsledky též graficky znázorněny. 

 

 Obr. 4.2  Hlavní kritéria při výběru banky 
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Zdroj:  graf vytvořený autorem. 

4.4 Respondenti s vlastním bankovním ú čtem 

 

Jak už bylo uvedeno v tab. 4.2, 90% respondentů má založeno vlastní 

bankovní účet. Účelem třetí otázky v dotazníku bylo zjistit, u kterého 

bankovního ústavu mají jednotliví respondenti účet založený. V případě, že 

jeden respondent měl založeny dva a více běžných účtů, zvolil tu banku, jejíž 

běžný účet využívá nejčastěji. 
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Tab. 4.5 Rozvržení bankovních ústavů, u nichž mají respondenti založený účet 

Pořadí Banka Procentuální 
vyjád ření 

1. Česká spořitelna 38% 

2.-3. ČSOB 22% 

2.-3. Komerční banka 22% 

4. GE Money bank 10% 

5. eBanka/RB 8% 

  Celkem 100% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

Na první pohled je zřejmé, že jedničkou na trhu je Česká spořitelna. 

Druhý největší podíl má Komerční banka spolu s ČSOB. U GE Money bank má 

založený účet 10% respondentů. Nejhůře dopadla eBanka a Raiffeisen banka  

s  8%, ačkoli 35% potenciálních klientů by si účet založilo právě zde (viz tab. 

4.3). 

 

Obr. 4.3  Rozvržení bankovních ústavů podle pohlaví respondentů 
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Zdroj:  graf vytvořený autorem. 

 

   Pro zajímavost jsem vytvořila graf, ve kterém je uvedeno rozvržení 

bankovních ústavů dle pohlaví respondentů. Zejména u GE Money bank je 

jasná převaha klientů – mužů. V dalších bankovních ústavech je poměr mezi 

muži a ženami téměř vyrovnaný. 
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4.4.1 Celková spokojenost  

 
Respondenti hodnotili celkovou spokojenost s bankou, u níž mají 

založený účet, na škále 1 – 5. 1=velmi spokojen(a) s ú čtem, 5=velmi 

nespokojen(a)  s účtem . Průměrné hodnoty ukazuje tab. 4.6. 

 

Tab. 4.6 Celková spokojenost klientů s jednotlivými bankami 

Bankovní ústav 
 

eB/RB KB ČS ČSOB GE 

Průměrná hodnota 1,6 2,1 2,2 2,2 2,2 

Spokojenost klientů 85% 72,5% 70% 70% 70% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

Škála spokojenosti 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

1 1,4 1,8 2,2 2,6 3 3,4 3,8 4,2 4,6 5 

 

Spokojenost klientů České spořitelny, Československé obchodní banky 

a GE Money bank je 70%-ní. Spokojenost zákazníků Komerční banky je 72,5%-

ní. Nejlépe hodnotili celkovou spokojenost klienti eBanky/Raiffeisen banky. 

Jejich celková spokojenost je 85%-ní. Tento údaj má však malou vypovídací 

schopnost vzhledem k malému počtu respondentů. 

 

Obr. 4.4  Průměrné hodnoty celkové spokojenosti s bankami  
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Zdroj:  graf vytvořený autorem. 
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Tab. 4.7 Vliv peněžního ústavu na celkovou spokojenost s účtem 

 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 56,014(a) 12 ,000 

Likelihood Ratio 63,650 12 ,000 

Linear-by-Linear 
Association ,875 1 ,350 

N of Valid Cases 180    

a  7 cells (35,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,40. 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 
 

V programu SPSS jsem pomocí Chi-square testu zjišťovala, zda 

existuje určitá míra závislosti mezi celkovou spokojeností s účtem a jednotlivými 

bankami, u nichž mají respondenti účet založený. 

Z tabulky vyplývá, že hodnocení celkové spokojenosti závisí na tom, u 

kterého peněžního ústavu má respondent založený účet (hodnota ve sloupci 

Sig. je menší než 0,05) tzn., že každá skupina respondentů mající účet u 

různých bank  hodnotí celkovou spokojenost jinak. 

Hypotézu č. 3 přijímáme. Výběr peněžního ústavu, u kterého má klient 

založený běžný účet, má vliv na celkovou spokojenost s účtem. 

 

4.4.2 Zdroje informací o ú čtech jednotlivých bank 

 

Tab.4.8 Zdroje informací o účtech 

Věková kategorie 
Zdroje informací  Procentuální 

vyjád ření 15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 
Celkem  

Doporučení přátel, 
rodiny 

55% 17% 13% 28% 31% 11% 100% 

Pobočka banky 35% 6% 24% 13% 32% 25% 100% 
Internet 23% 31% 19% 14% 14% 22% 100% 
Reklama v televizi 10% 26% 42% 0% 32% 0% 100% 
Reklama v tisku 7% 8% 8% 54% 0% 30% 100% 
Jiný zdroj 9% 12% 50% 0% 32% 6% 100% 

Zdroj: tabulka vytvořená autorem. 

 

V tabulce 4.8 jsem uvedla nejčastější zdroje informací o účtech 

jednotlivých bank, přičemž jednotlivé zdroje jsem seřadila podle jejich frekvence 

od nejčastějšího po méně časté.   
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Více než 50% respondentů získává informace o účtech od své rodiny či 

přátel, 35% se informuje přímo na pobočkách banky a téměř čtvrtina  hledá 

informace prostřednictvím internetu. Reklamu v televizi, resp. tisku jako zdroj 

informací využívá 10, resp. 7% klientů.  Relativně malé zastoupení má také jiný 

zdroj informací. Jako zdroj informací zde respondenti nejčastěji uváděli školu či 

pracoviště. 

Doporučení přátel či rodiny a pobočku banky využívají k přísunu 

informací nejčastěji lidé mezi 46 – 55 lety. Internet využívají nejvíce lidé od 15 – 

25 let a reklamě v televizi věří zejména respondenti mezi 26 – 35 lety. Reklama 

v tisku nejvíce informuje dotazované ve věkové kategorii 36 – 45 let. 

Přehlednější interpretace výsledků viz obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5  Zdroje informací o účtech jednotlivých bank dle věkové kategorie 
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4.4.3 Přiměřenost poplatk ů za služby bank 

 

Výše poplatků za jednotlivé bankovní operace je poslední dobou velice 

diskutována. V dotazníku jsem žádala respondenty, aby na škále 1 – 5 

ohodnotili adekvátnost těchto poplatků, přičemž 1 znamenala adekvátní a 5 

neadekvátní poplatky. 

 

Obr. 4.6  Průměrné hodnoty  adekvátnosti bankovních poplatků 
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Zdroj: graf vytvořený autorem. 

 

Průměrné hodnoty nám ukazují, že žádný ze 4 základních poplatků 

klienti nepovažují za adekvátní. Potvrdila se hypotéza č. 1, která zní, že 

poplatky za vedení účtu a výpisy považují klienti za nejhůře hodnocený faktor. 

Ovšem navíc k této hypotéze přibyl i jiný faktor a to poplatek za vedení účtu, 

který rovněž klienti hodnotí jako nejhůře hodnocený faktor. 

  

Tab. 4.9 Hodnocení bankovních poplatků podle banky, u níž má klient účet 

Bankovní ústav 
Pořadí Atributy 

Průměrné 

hodnoty ČS ČSOB KB eB/RB GE 

1. Poplatky za trvalé příkazy a inkasa 3,1 2,9 3,2 3,3 3,4 2,7 

2. Poplatky za vyřizování půjček a úvěrů 3,3 3,4 3,4 3,1 3,3 3,2 

3.-4. Poplatek za výběr z bankomatů 3,4 3,3 3,5 3,4 3,2 3,5 

3.-4. Poplatky za vedení účtu a výpisy 3,4 3,2 3,1 3,3 3,3 3,5 

 Průměrné hodnoty - 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 

Zdroj : tabulka vytvořená autorem. 
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Hodnocení adekvátnosti bankovních poplatků v závislosti na tom, u 

které banky má respondent běžný účet, ukazuje tab. 4.9.  

Poplatky za trvalé příkazy a inkasa hodnotili nejmírněji klienti GE Money 

bank, naopak nejvíce nespokojeni jsou s těmito poplatky klienti mající účet u 

eBanky či Raiffeisen bank. S poplatky za vyřizování půjček a úvěrů jsou nejvíce 

spokojeni klienti Komerční banky na rozdíl od nejhůře hodnocené České 

spořitelny společně s ČSOB. Poplatky za výběr z bankomatů jsou společně 

s poplatky za vedení účtu a výpisy nejhůře hodnocené, přičemž poplatky za 

výběry z bankomatů hodnotí nejhůře respondenti ČSOB a GE Money bank a 

poplatky za výpisy taktéž klienti GE Money bank. 

Průměrné hodnoty spokojenosti s poplatky dle jednotlivých bankovních 

ústavů jsou taktéž uvedeny v tab. 4.9. Lze tedy říci, průměrná spokojenost 

s poplatky klientů ČSOB, KB a eB/RB je  42,5%. Nepatrně lépe dopadla Česká 

spořitelna společně s GE Money bank. Spokojenost jejich klientů je 45%-ní. 

 

4.4.4 Spokojenost s internetovými stránkami bank 

 

Následující tabulka 4.10 ukazuje spokojenost s internetovými stránkami 

jednotlivých bank. V obr. 4.7 můžeme vidět, jak se liší spokojenost 

s internetovými stránkami dle statutu respondentů. 

 

Tab. 4.10 Hodnocení internetových stránek jednotlivých bank 

Bankovní ústav 
Možnosti odpov ědí 

 

 
Hodnocení 

celkem ČS ČSOB KB eB/RB GE 

Internetové stránky jsou přehledné, 
jsem spokojen(a) 46% 45% 38% 49% 62% 35% 

Jsem spíše spokojen(a), přivítal(a) 
bych však…. 13% 9% 16% 14% 15% 6% 

Nejsem spokojen(a), postrádám…. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nenavštěvuji tyto stránky 32% 34% 32% 29% 23% 47% 

Nevím 9% 12% 14% 9% 0% 12% 

Celkový součet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: tabulka vytvořená autorem. 
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V tomto případě měli respondenti na výběr z 5 možností odpovědí, jak 

můžete vidět v tabulce. Vyčleníme-li ale možnosti „nenavštěvuji tyto stránky“ a 

„nevím“, můžeme měřit spokojenost s internetovými stránkami na škále od 1 – 

3, přičemž 1=internetové stránky jsou přehledné, jsem spokojen(a), a 3=nejsem 

spokojen(a) se stránkami. Vzhledem k tomu, že žádný z respondentů neoznačil 

3. možnost, spokojenost s internetovými stránkami je následující. 

 

Tab. 4.11 Průměrné hodnoty spokojenosti s internetovými stránkami 

Bankovní ústav 
 

GE ČS KB eB/RB ČSOB 

Průměrná hodnota 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 

Spokojenost klientů 95% 90% 90% 90% 85% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

Z tab. 4.11 vyplývá, že spokojenost klientů s internetovými stránkami 

GE Money bank je 95%-ní a s internetovými stránkami České spořitelny, 

Komerční banky a eBanky/Raiffeisen banky 90%-ní. Spokojenost klientů se 

stránkami ČSOB je 85%-ní.  

 

Obr. 4.7  Spokojenost klientů s internetovými stránkami bank dle statutu 

respondenta 
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Zdroj:  graf vytvořený autorem. 
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4.4.5 Zaměstnanci banky jako faktor spokojenosti klient ů 

 

Obr. 4.8  Přístup a odbornost zaměstnanců bank 
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Zdroj:  graf vytvořený autorem. 
 

 

Hypotéza č. 2 se potvrdila. Odbornost zaměstnanců považují klienti 

banky za hůře hodnocený faktor než přístup zaměstnanců banky. Tabulka 4.12 

ukazuje rozdíly v hodnocení podle jednotlivých bankovních ústavů. 

 

Tab. 4.12 Spokojenost se zaměstnanci banky 

Bankovní ústav 
Hodnocený faktor 

Průměrné 
hodnoty 

ČS ČSOB KB eB/RB GE 

přístup zaměstnanců bank 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 1,7 

odbornost zaměstnanců bank 2 1,9 2,1 1,8 2,1 2,2 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

Z tabulky je zřejmé, že klienti Komerční banky hodnotí jak přístup, tak 

odbornost zaměstnanců nejlépe ze všech respondentů. 

Spokojenost klientů KB s přístupem jejích zaměstnanců je 87,5%-ní, 

s odborností zaměstnanců je spokojenost 80%-ní. 
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Přístup zaměstnanců 

Klienti mající účet u České spořitelny či eBanky/Raiffeisen banky jsou spokojeni 

s přístupem zaměstnanců z 85%, u GE Money bank nebo ČSOB je spokojenost 

82,5%. 

 

Odbornost zaměstnanců 

Podobně jsem určila spokojenost s odborností zaměstnanců jednotlivých bank. 

Spokojenost klientů ČSOB či eBanky/Raiffeisen banky je 72,5%-ní, u České 

spořitelny 77,5%-ní a u GE Money bank 70%-ní. 

 

4.4.6 Čekací doba na obsluhu v bance 

 

Následující tabulka 4.13 ukazuje, jak dlouho průměrně čekají klienti na 

obsluhu v bance. 

Tab. 4.13 Průměrná doba čekání na obsluhu v bance 

Možnosti Celkem ČS ČSOB KB eB/RB GE 

Bez čekání 7% 12% 5% 9% 0% 0% 

Čekací doba méně než 10 min. 53% 45% 51% 51% 69% 53% 

Čekací doba 10 – 20 min. 30% 31% 33% 28% 31% 29% 

Čekací doba více než 20 min. 4% 5% 3% 5% 0% 6% 

Nevím, nevybavuji si 6% 7% 8% 7% 0% 12% 

Celkový součet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

Více než polovina respondentů čeká na obsluhu v bance méně než 10 

min. 30% klientů čeká na obsluhu 10 – 20 min. a pouze 7% respondentů je 

obslouženo bez čekání. Pří sbírání dat jsem při pokládání této otázky byla 

svědkem velkého hněvu mnoha respondentů. Mnohdy je totiž dlouhá čekací 

doba způsobena nejen množstvím zákazníků na pobočce, ale také neochotou 

ze strany personálu.  

Dále je v tabulce uvedeno, jak dlouho klienti čekají na obsluhu 

v jednotlivých bankách. Lze tedy říci, že v České spořitelně, Komerční bance a 

eBance/Raiffeisen bance čekají klienti nejméně.  
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Následující graf vyjadřuje délku čekací doby podle statutu respondentů. 

 

Obr. 4.9 Délka čekání na obsluhu v bance dle statutu respondentů 
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Zdroj:  graf vytvořený autorem. 

 

Téměř 70% studentů a 90% osob samostatně výdělečně činných čeká 

na obsluhu v bance do 10 min., zato nezaměstnaní čekají většinou 10 – 20 min. 

Jediní klienti, kteří čekají na obsluhu v bance déle než 20 min., jsou 

zaměstnanci. Žádná jiná skupina respondentů neoznačila čekací dobu delší než 

20 min. 

 

4.4.7 Otevírací doba pobo ček banky 

 

Tab. 4.14 Spokojenost s otevírací dobou poboček banky 

Test Value = 4 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  
  

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

Otevírací doba 
poboček banky 

-17,395 179 ,000 -1,517 -1,69 -1,34 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 
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Spokojenost  respondentů s otevírací dobou poboček bank jsem 

zjišťovala pomocí T-testu v programu SPSS. Testové kritérium jsem zvolila 4, 

neboť hypotéza č. 4 zní: „Otevírací dobu poboček banky hodnotí klienti jako  

spíše nedostatečnou“. Respondenti otevírací dobu hodnotili na škále 1 – 5, 

přičemž hodnota 4 = spíše nedostatečná. 

  Hypotézu zamítáme, neboť hodnota ve sloupci Sig. (2-tailed) je menší 

než 0,05. 95% odpovědí se sešlo v rozmezní cca 2,3 – 2,7. Respondenti tedy 

hodnotili otevírací dobu poboček banky lépe, resp. více dostatečnou, než jsem 

předpokládala. 

 

4.4.8 Spokojenost s množstvím a umíst ěním bankomat ů 

 

Účelem 11. otázky v dotazníku bylo zjistit, jak často respondenti 

využívají k výběru hotovosti síť bankomatů. Celkové výsledky vyjadřuje obr.  

4.10. 

 

Obr. 4.10  Průměrný měsíční počet výběrů hotovosti z bankomatů 
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Zdroj:  graf vytvořený autorem. 
 
 

Výsledek byl pro mě docela překvapující. 6% respondentů nevybírá 

hotovost z bankomatů, i když mají založen vlastní bankovní účet. Nejvíce se 

lidé přikláněli k variantě výběru z bankomatů 1 – 2x měsíčně. 35% klientů bank 
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vybírá hotovost z bankomatů 3 – 4x za měsíc, 12% respondentů 5 – 6x. Téměř 

10% dotazovaných vybírá hotovost nejméně 7x za měsíc. 

Množství výběru hotovosti z bankomatů podle věku ukazuje následující 

tabulka 4.15. 

 

Tab. 4.15 Průměrný měsíční počet výběrů hotovosti z bankomatů dle věku 

Věk Varianty odpov ědí Celkem  
15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 

1 - 2x 38% 71% 31% 6% 56% 20% 

3 - 4x 35% 25% 38% 64% 9% 56% 

5 - 6x 12% 0% 13% 15% 11% 24% 

7x a více 9% 0% 18% 15% 7% 0% 

nevybírám hotovost z 
bankomatů 

6% 4% 0% 0% 17% 0% 

Celkový součet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 
 
 

1 - 2x měsíčně vybírá hotovost z bankomatů 71% respondentů mezi 15 

- 25 lety a 56% klientů ve věku mezi 46 - 55 lety. Respondenti od 36 do 45 let 

vybírají nejčastěji hotovost z bankomatů 3 - 4x měsíčně. Zajímavá je 

skutečnost, že 17% respondentů ve věku 46 až 55 let nevybírá hotovost 

z bankomatů vůbec. 

Zjistila jsem, jak často klienti navštěvují bankomaty za účelem výběru 

hotovosti, ale nyní se zaměřím na celkovou spokojenosti s jejich množstvím a 

umístěním. 

 
Tab. 4.16 Spokojenost s množstvím a umístěním bankomatů 

Test Value = 2 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference  

  
  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

Spokojenost 
s množstvím a 
umístěním 
bankomatů 

,870 179 ,386 ,083 -,11 ,27 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 
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Pomocí jednovýběrového T-testu v programu SPSS jsem vyhodnotila 

hypotézu č.5. Hypotéza zní: „S množstvím a umístěním bankomatů jsou klienti 

spíše spokojeni“, proto jsem testové kritérium zvolila 2 (2=spíše spokojen(a)). 

Hypotézu přijímáme, protože hodnota ve sloupci Sig.(2-tailed) 0,386 > 0,05.  

Na otázku č. 12 záměrně navazuje otázka týkající se bydliště 

respondentů. 

 I přesto, že jsem sbírání dat prováděla ve Frýdku-Místku, někteří 

respondenti pocházeli z jiných měst. Druhým nejčastějším městem byla 

Ostrava, a dále různá okolní města, např. Rožnov pod Radhoštěm, Havířov a 

další. Rozdělila jsem tedy respondenty podle místa bydliště do tří skupin  

(1-Frýdek-Místek, 2-Ostrava, 3-ostatní).  

 

Místa bydliště respondentů 
Bydliště Celkem 

Frýdek-Místek 88% 

Ostrava 8% 

Ostatní 4% 

Celkem 100% 

Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 

 

Tab. 4.17 Vliv místa bydliště klienta na spokojenost s množstvím bankomatů  

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 199,48
4(a) 15 ,000 

Likelihood Ratio 
96,831 15 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 8,104 1 ,004 

N of Valid Cases 
180     

a  18 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
Zdroj:  tabulka vytvořená autorem. 
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Chi-Square testem v programu SPSS jsem zjišťovala, zda existuje 

závislost mezi klientovým hodnocením spokojenosti s množstvím a umístěním 

bankomatů a jeho bydlištěm. Z tabulky vyplývá, že hodnocení této spokojenosti 

závisí na tom, odkud klient pochází, resp. kde má trvalé bydliště (hodnota ve 

sloupci Sig. je menší než 0,05). 

4.5 Výše kreditní platby jako faktor vedení ú čtu zdarma 

 
Jak už bylo v této kapitole zmíněno, poplatek za vedení účtu a výpisy 

považují klienti za nejvíce neadekvátní vzhledem k poskytovaným službám. 

Také mě velmi zajímalo, při jaké výši měsíční kreditní platby by si respondenti 

představovali vedení účtu zdarma. Výsledky ukazuje následující obr. 4.11. 

 

Obr. 4.11 Při jaké výši Vámi zasílané hotovosti na bankovní účet si 
představujete vedení účtu zdarma? 
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Zdroj:  graf vytvořený autorkou. 
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Z grafu vyplývá, že téměř 30 procentům klientů připadá jako přiměřená 

částka pro vedení účtu zdarma 10 001 – 15 000 Kč. 21% respondentů volilo 

částku mezi 15 001 – 20 000 Kč, s nepatrným odstupem potom 20% volilo 

částku nad 20 000 Kč. Zajímavým údajem je, že 15% dotazovaných by si 

představovalo vedení účtu zdarma již při zasílání hotovosti do 5 000 Kč 

měsíčně. To může být dáno tím, že respondenti nesouhlasí a jsou nespokojeni 

s takovým poplatkem všeobecně a že by tento poplatek vůbec neměl existovat. 
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5 Návrhy a doporu čení na zkvalitn ění poskytovaných 

služeb 

 

Na základě výsledků zjištěných marketingovým výzkumem a jejich 

vyhodnocení, které jsem provedla v předcházející kapitole, navrhuji tato 

doporučení na zkvalitnění poskytovaných služeb. 

 

5.1 Top of Mind 

 

Když se řekne „banka“, hodně lidí si jako první vybaví Komerční banku. 

Dokonce její „Top of Mind“ je mezi respondenty celkově nejvyšší. Co ale není 

příliš pozitivní je skutečnost, že mezi vyučenými je povědomí o KB velmi nízké, 

a to tak, že žádnému respondentovi s výučním listem se jako první nevybavila 

Komerční banka. Navrhuji proto, aby se KB formou marketingové komunikace 

zaměřila i na tuto skupinu klientů.  

Jako první mě napadá zaměřit se na velké strojírenské, stavební a 

hutní společnosti v okolí Frýdku-Místku. Tedy zaměřit se na ty firmy, jejichž 

velká část zaměstnanců je tvořena lidmi  s výučním listem – odborným 

vzděláním.  

Po domluvě s danou společností bych vložila reklamní letáky na 

vrátnici, do prostor šaten atd. Další alternativou je přijetí brigádníka, který by 

ráno před začátkem směny (nebo také odpoledne po skončení směny) nabízel 

reklamní letáky +  reklamní předměty přímo těmto zaměstnancům. Reklamními 

předměty mohou být propisky, tužky, bloky, kšiltovky a další. 

Dále bych se pokusila navrhnout společnosti tištěnou reklamu v jejích 

zpravodajích. Reklama by měla být krátká, vtipná, výstižná, aby zaujala 

čtenáře. 
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Nejedná se jenom o zvýšení povědomí KB mezi vyučenými, ale také o 

možnost získat nové klienty. Např. údaje v letácích přesvědčí určité množství 

zaměstnanců o založení účtu u Komerční banky. Nebo si také někteří uvědomí, 

že mají založený dražší účet u jiné banky a rozhodnou se přestoupit ke 

Komerční bance. 

Otázkou ale zůstává, kolik finančních prostředků by Komerční banka 

byla ochotna uvolnit na tuto marketingovou komunikaci. 

 

5.2 Podíl založených ú čtů u Komer ční banky 

 

Z přílohy č.2 lze vyčíst rozvržení bank mezi respondenty podle 

demografických proměnných – vzdělání, věku, statutu a pohlaví. Mezi 

nezaměstnanými není ani jedna osoba, která by měla založený účet u KB. Jak 

tohle může Komerční banka změnit? 

Předpokládám, že nezaměstnaní nemají peněz nazbyt a jejich příjmy 

jsou velmi malé. Co by mohlo tyto lidi motivovat k založení účtu u Komerční 

banky?  

Navrhuji speciální účet pro nezaměstnané lidi – tento účet by byl 

zvýhodněn od ostatních účtů, které Komerční banka nabízí. Zvýhodnění by se 

mohlo týkat poplatků za vedení účtu a za výběr z bankomatů, které by byly nižší 

než u konkurenčních bankovních ústavů. Účet by byl samozřejmě založen po 

předložení potřebných dokladů. Ptáte se, stejně jako já: „Je perspektivní 

nabízet „levný“ účet nezaměstnaným lidem s nízkými příjmy?“  

Sdílím názor, že existuje určité procento lidí, kteří jsou nezaměstnaní a 

kteří si práci ani nehledají, protože nechtějí. Ale také si myslím, že i schopní lidé 

se mohou někdy v životě ocitnout na úřadu práce, aniž by se o to přičinili. Je 

dobré tyto lidi získat a zařadit je mezi své klienty. 

5.3 Celková spokojenost 

 

Celková spokojenost s účtem u KB je v procentuálním vyjádření 

uvedena v předcházející kapitole (viz tab. 4.6). Většina respondentů je s účtem 

spíše spokojena, co ale můžeme udělat proto, aby byli klienti velmi spokojeni? 
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5.3.1 Bankovní poplatky 

 

Poplatky  za vedení účtu a výpisy, za trvalé příkazy, za výběry 

z bankomatů atd. Pokud z bankomatů vybíráme hotovost několikrát měsíčně a 

pokud posíláme stálé, pravidelné platby z účtu, nejedná se o malichernou 

částku, která je nám srážena z účtu měsíc co měsíc. Jak také vyplynulo 

z výsledků tohoto výzkumu, lidé jsou s těmito poplatky více či méně 

nespokojeni. Na internetovém portálu www.bankovnipoplatky.com byla 

vyhlášena anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek. „Vítězem“ se stal 

poplatek za vedení běžného účtu. 

Komerční banka by např. mohla zavést „MĚSÍC BEZ POPLATKŮ“ – 

jeden měsíc bez poplatku za vedení běžného účtu a přibližně za půl roku 

uskutečnit měsíc s dvěmi nebo třemi výběry hotovosti z bankomatů KB zdarma 

nebo za symbolický poplatek, např. 5 Kč. Myslím si, že s rostoucí konkurencí, 

která na český bankovní trh přichází z Polska, a která nabízí tyto služby za 

nulové poplatky, je to vhodné opatření proti odchodu klientů z Komerční banky 

ke konkurenci. 

 

5.3.2 Internetové stránky KB 

 

Internetové stránky jsou hodnoceny v naprosté většině pozitivně. V této 

souvislosti bych na stránkách nic neměnila.  

 

5.3.3 Zaměstnanci banky 

 

Přístup zaměstnanců 

 

I když byl přístup zaměstnanců KB hodnocen převážně kladně, v tomto 

směru je vždy co zlepšovat. Konkrétní přístup závisí na konkrétní osobě. Snad 

každému z nás se aspoň jednou v životě stalo, že na nás bankovní úřednice 

nebyla zrovna příjemná. Každý z nás  občas nemá svůj den, máme starosti 

různého charakteru, což se může projevit i na chování vůči klientovi. Jednou z 

věcí, kterou mohou tyto společnosti (a nejen banky) učinit je, aby se 

zaměstnanec cítil v práci, v pracovním kolektivu dobře. Poskytnutí 
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mimořádných prémií za dobře odvedenou práci, poskytnutí dnů dovolené navíc, 

permanentek na sportovní aktivity a adekvátních pauz na oběd může být dnes 

již v některých bankách samozřejmost. Tento směr je určitě ten správný. 

Jestliže je člověk spokojený, projeví se to pak i navenek. 

 

Odbornost zaměstnanců 

 

Odbornost zaměstnanců byla také hodnocena převážně kladně, 

nicméně o trochu hůře než přístup těchto zaměstnanců. Navrhla bych školení 

personálu formou kurzů a seminářů.  Tyto kurzy by mohly probíhat v rámci 

pracovní doby (např. každý 1. pátek v měsíci). Školení by se účastnil např. vždy 

jen jeden zaměstnanec jedné pobočky, aby nedošlo k nedostatku pracovní síly 

na pobočce a také by se v absolvování školení pravidelně střídali. 

Druhou, a také nákladnější alternativou je uskutečnění školení přes 

víkend v rekreačním zařízení. Výběr zařízení pak závisí na podmínkách 

organizačních a cenových. 

Tématem školení by měly být aktuální informace ohledně nových 

produktů, které banka nabízí nebo které připravuje a postupně je zavede na trh. 

 

5.3.4 Čekání na obsluhu v bance a otevírací doba pobo ček  

 

Respondenti většinou čekají na obsluhu v KB do 10 min. Našli se 

ovšem i klienti, kteří průměrně čekají 20 min. na to, až budou obslouženi. Toto 

je ale otázka pro personální oddělení konkrétní pobočky. Jen bych vyzvedla to, 

že zákazník, který čeká tak dlouho na obsluhu v bance, by měl dostat odborné, 

dostatečné a potřebné informace. 

Pobočky KB mají otevírací dobu v úřední dny většinou od 8 – 17 hod. 

V další dny mají otevřeno buď taktéž od 8 – 17 hod., anebo mají otevírací dobu 

zkrácenou. Zde si myslím, že záleží na tom, odkud respondent pochází a jaké 

má zaměstnání. I když klient vyvine velkou snahu, tak otevírací dobu nestihne 

někdy ani v úřední den. Např. člověk, který pracuje od 9 – 17:30 hod. a dojíždí 

do zaměstnání. Stálo by za zvážení prodloužit jeden úřední den pracovní dobu 

do 18 – 18:30 hod., ale zase vykompenzovat toto prodloužení kratší pracovní 

dobou jiný den. 
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5.3.5 Spokojenost s množstvím a umíst ěním bankomat ů 

 

Jak už jsem uvedla v analýze výsledků, spokojenost s množstvím 

bankomatů závisí na místě bydliště respondenta. K této skutečnosti mohu jen 

dodat, že by se bankomaty měly zřizovat i v menších městech, i když 

samozřejmě chápu finanční nároky s tím spojené. 
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Závěr 

 
V mé diplomové práci jsem se zabývala tématem: Měření spokojenosti 

zákazníků se službami banky. 

Hlavním cílem práce bylo nalézt a vyhodnotit faktory spokojenosti a 

nespokojenosti se službami bank. Proto jsem v praktické části diplomové práce 

zvolila pro získání informací v daném vzorku respondentů metodu osobního 

dotazování formou dotazníků. Sestavila jsem 17 otázek dotazníku pro získání 

názorů a postojů klientů jednotlivých bank a 4 otázky pro získání dat 

demografických. 

Největším problémem při zpracovávání mé diplomové práce byla 

neochota respondentů vyplnit krátký dotazník. Proto jsem data získávala 

poněkud déle, než jsem původně předpokládala.  

Pro výzkum jsem stanovila dvě hlavní hypotézy, a to: poplatky za 

vedení účtu a výpisy považují klienti za nejhůře hodnocený faktor a výběr 

peněžního ústavu, u kterého má klient založený běžný účet, má vliv na 

celkovou spokojenost s účtem. Zpracováním dat se obě hlavní hypotézy 

potvrdily.  

Domnívám se, že téma poplatků za vedení účtu a výpisy je v poslední 

době hodně diskutované téma. Mnoho lidí nechápe smysl těchto poplatků. Ve 

srovnání se zahraničím se není čemu divit. V mnoha státech Evropy jsou 

poplatky buď daleko nižší než v České republice, anebo tam nejsou vůbec 

žádné. Osobně jsem velmi zvědavá, jaké dopady bude mít loňský vstup mBank 

na český bankovní trh –tedy banky, která svým klientům nabízí nulové poplatky 

za vedení účtu, za výběr z bankomatů atd. V této souvislosti jsem dále zjistila, 

že téměř třetina respondentů by chtěla mít účet zdarma při zasílání měsíční 

kreditní platby na svůj účet ve výši 10 000 – 15 000 Kč.  

Marketingovým výzkumem se dále potvrdila skutečnost, že Česká 

spořitelna je jedničkou na trhu co do počtu klientů. Předpokládala jsem, že 

klienti České spořitelny budou hodnotit jednotlivé faktory spokojenosti lépe, než 

klienti jiných bank. Překvapující bylo, že ne vždy hodnotili respondenti Českou 

spořitelnu nejlépe a v některých faktorech spokojenosti ji předběhly ostatní 

banky. Zajímavé by bylo zpracování jiné diplomové práce na téma: Proč má 

Česká spořitelna v České republice nejvíce klientů?  
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Zpracováním své diplomové práce jsem zjistila spokojenost se službami 

Komerční banky. Dle konečných výsledků mohu říci, že spokojenost klientů 

Komerční banky je vysoká. Klienti od Komerční banky očekávají jistotu a 

spolehlivost, jež se jim také dostává.  
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