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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je úspěšné využívání marketingové komunikace při 

poskytování bankovních služeb. Práce je zaměřena na nonverbální komunikaci, která je 

neprávem opomíjenou částí osobního prodeje. Také je snaha zjistit, zda se s řečí těla dá 

vědomě pracovat, naučit se projevům, které podpoří prodej poskytovaných produktů a 

služeb. Předmětem bakalářské práce je také nalézt odpověď na otázku, jak na správnou či 

nesprávnou řeč těla zákazníci reagují. 

Na tomto místě bych také chtěla uvést důvod, proč jsem se na téma nonverbální 

komunikace zaměřila a proč je znalost řeči těla důležitá. Zvládnutím porozumění řeči těla 

se může daný bankovní institut odlišit od konkurence. Budou-li poskytovatelé produktů a 

služeb pozorovat signály, které k nim vysílají klienti prostřednictvím mimiky a gest, 

porozumí jim a budou se moci lépe zaměřit na to, co zákazník opravdu požaduje a co je 

pro něj příjemné a přijatelné. Vychází se z předpokladu, že řeč těla má svůj opodstatněný 

význam, v opačném případě by se touto disciplínou jistě nezabývala řada odborníků 

z celého světa. Cituji zde amerického profesora psychologie, který vyjádřil důležitost 

nonverbální komunikace v procentech. „Albert Meharbian, profesor psychologie na 

Kalifornské univerzitě, vypočítal, že asi pouze 7 % porozumění je odvozeno z toho, co je 

skutečně řečeno, 38 % pochází z tónu hlasu, kterým je to řečeno a 55 % ze signálů 

nonverbální komunikace.“ (Lewis, 2010, s. 19).  

Z toho vyplývá, že není důležité, co je řečeno, ale jak je to řečeno. Domnívám se, 

že v bankovnictví je tento poznatek velmi důležitý obzvlášť v době, kdy na trhu vládne 

velká konkurence a každý bankovní subjekt si chce udržet své zákazníky a uspokojit jejich 

potřeby. Zvládnutím osobního prodeje se zaměřením na detaily se může bankovní institut 

odlišit od ostatních poskytovatelů, a tedy získat přízeň klientů.  

V současnosti bankovní ústav, se kterým spolupracuji na této bakalářské práci, 

prochází transformací a všechny jeho činnosti a inovace směřují na stávající i nově 

příchozí zákazníky a jejich individuální požadavky. Snaží se upravit sortiment nabízených 

produktů a služeb jak pro obyčejné lidi, tak i pro náročné zákazníky.  

Cílem bakalářské práce je analýza osobního prodeje se zaměřením na nonverbální 

komunikaci bankéřů. Základem výzkumu bude pozorování bankéřů při běžných 

pracovních dnech a vyhodnocování řeči jejich těla. Následně bude provedeno dotazování 

těchto bankéřů na téma osobní prodej, marketingová komunikace, školení a spokojenost 
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s náplní práce. Na základě výsledků výzkumu bude analyzována současná situace a 

následně budou doporučeny návrhy na zefektivnění nonverbální komunikace s klienty.  
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2 CHARAKTERISTIKA BANKOVNÍHO ÚSTAVU 

„Bankovní soustava je soustavou finančních institucí, jež se zabývají bankovními 

operacemi.“ (Emmert, 2004, s. 97) 

Bankovní soustava tvoří finanční systémy v tržní ekonomice. V tržní ekonomice se 

zpravidla vyskytuje dvoustupňový bankovní systém. Ten je tvořen centrální bankou, která 

je zřízena vládou. V České republice (dále jen ČR) plní tuto úlohu Česká národní banka. 

Dále je tento dvoustupňový systém tvořen obchodními bankami, které zahrnují početnou 

složku bankovní soustavy. Banka vytváří svůj zisk na základě rozdílů úroků, které splácí 

dlužník bance, a úroků, které vyplácí vkladateli, jenž do banky své peníze uloží. Dalším 

zdrojem zisku jsou poplatky za vedení účtu a za další poskytované produkty a služby. 

Obchodní banky provádí tři základní operace. První jsou aktivní operace, do 

kterých spadá poskytování úvěrů a půjček. Půjčky mohou být drobné nebo větší hodnoty 

až  po mnohamilionové částky. Od výše, ale i od důvěryhodnosti klienta, který si od banky 

půjčuje, se pak odvíjí výška úroku za poskytovaný úvěr. Druhou operací jsou operace 

pasivní, které zahrnují přijímání vkladů a úvěrů, emise vlastních akcií. Zprostředkovatelské 

operace jsou třetím typem operací prováděných obchodními bankami, které zabezpečují 

převody peněz z účtu na účet, veškeré služby zákazníkům jako například směnárenské 

služby, úschovna cenin a další. (Emmert, 2004; Dnešní finanční svět, 2012). 

 

 

2.1 Historický vývoj České spořitelny 

Existence České spořitelny, a.s. (dále jen ČS)  má dlouholetou tradici, která sahá až 

do 19. století, do roku 1825. Tehdy svou činnost zahájila Spořitelna česká, předchůdkyně 

současné České spořitelny. Na tradici v roce 1992 navázala již pod dnes známým názvem 

Česká spořitelna, akciová společnost. Od roku 2000 se ČS stala členem Erste Group, 

předního poskytovatele finančních služeb ve střední a východní Evropě. V říjnu roku 2011 

byla ČS první bankou, která umožnila platbu bezkontaktními kartami.   

ČS jako první komerční instituce v ČR ustanovila institut ombudsmana, ochránce 

práv klientů, prostřednictvím něhož buduje především dlouhodobé a kvalitní vztahy 

s klienty. (Zdroj: webové stránky České spořitelny). 
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2.2 Současná situace České spořitelny  

ČS se v současné době zaměřuje především na zlepšení a zkvalitnění svých 

produktů a služeb a zefektivnění pracovních procesů. Ke dni 30. 9. 2012 má ČS 5 178 592 

klientů, což lze vyčíst z níže uvedené Tab. 2.1. a každým dnem jich přibývá. Toto nemalé 

číslo hovoří jasně o úspěšném postavení na českém trhu.  

Dále také podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, občanská 

sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. 

Česká spořitelna v loňském roce již podeváté získala v soutěži Fincentrum titul 

Nejdůvěryhodnější banka roku, který se uděluje na základě hlasování veřejnosti. Pavel 

Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel ČS, obhájil první místo a opět získal 

titul Bankéř roku 2012. V jedenáctém ročníku soutěže získala hypotéka ČS ocenění 

Hypotéka roku 2012. Časopis The Banker, patřící do mediální skupiny Financial Times, 

každoročně vyhlašuje soutěž o Banku roku, letos toto mezinárodní ocenění získala Česká 

spořitelna. Dále získala ocenění Euromoney Best Bank in the Czech Republic 2012 a tímto 

se stala Nejlepší bankou v České republice. Podle hodnocení amerického časopisu Global 

Finance je ČS nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evropy. Navázala tím na 

druhé místo z loňského roku a první místo z roku 2010. (Zdroj: webové stránky České 

spořitelny). 

Vizi do budoucna uvedl náměstek generálního ředitele Daniel Heler v interním 

časopisu ČS. Cituji: „Do konce roku 2014 chce být ve většině hlavních segmentů 

nejúspěšnější korporátní bankou v ČR – vedoucí bankou segmentu malých a středních 

firem, velkých národních, regionálních firem, veřejného a neziskového sektoru a jedním 

z klíčových hráčů v oblasti financování nemovitostí.“ (Heler, 2012, s. 6). 

 

 

2.3 Poskytované produkty a služby 

Česká spořitelna poskytuje velké množství produktů a služeb, které jsou v této době 

neodmyslitelnou součástí našich životů. ČS se snaží držet krok s dobou, být stále moderní 

a poskytovat i těm nejnáročnějším klientům ideální podmínky pro využívání všech 

nabídek.  

Vedení účtu je základní službou, kterou ČS poskytuje. Služba SERVIS 24 

umožňuje provádět transakce a mít přehled o svých účtech kdekoli a kdykoli 

prostřednictvím počítačů či mobilů. S tím souvisí služba platebního styku mezi plátcem a 
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příjemcem jak v tuzemsku, tak v zahraničí. K účtům ČS poskytuje platební karty. Počet 

aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24, počet vydaných karet a další 

informace lze vyčíst z níže uvedené Tab. 2.1.  

Mezi ostatní služby k osobním účtům například patří služba kontokorent, což 

znamená možnost dál čerpat peníze do mínusu, jakmile se klientův účet dostane na nulu. 

Dále pak cestovní pojištění, úrazové pojištění, asistenční služby, pojištění právní ochrany a 

jiné. 

Je zde také možnost sjednat si úvěry, hypotéky na bydlení či stavební spoření. Mezi 

ostatní služby k bydlení patří pojištění nemovitostí, domácností nebo pojištění schopnosti 

splácet.  

V rámci rozšiřování klientely se ČS orientuje na děti, studenty a absolventy. Pro 

děti je zřízen účet JUNIOR, který je určen dětem ve věku od 15 do 18 let. Studentům 

denního studia ve věku od 15 do 30 let je poskytován osobní účet ČS STUDENT bez 

poplatků. Bez poplatků je i osobní účet ABSOLVENT pro absolventy škol, kteří právě 

dokončili studium. (Zdroj: webové stránky České spořitelny). 

 

Tab. 2.1 Základní fakta k 30.9.2012. 

Základní fakta k 30.9.2012 

Aktiva celkem 915,0 mld. Kč 

Počet klientů České spořitelny 5 178 592 

Počet aktivních klientů přímého bankovnictví 1 455 513 

Počet poboček 657 

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny ČS 10 677 

Počet karet 3 135 231 

Počet bankomatů a platbomatů 1 445 

(Zdroj: webové stránky České spořitelny). 

 

2.3.1 Místa poskytování produktů a služeb 

V celé České republice funguje 657 poboček ČS, jak lze vyčíst z Tab. 2.1. Pro 

potřeby této práce zde budou uvedeny informace pouze z Moravskoslezského kraje (dále 

jen MS kraj). V tomto kraji je 62 poboček ČS. Každá z nich poskytuje speciální služby a 

umožňuje domluvit si schůzky s osobním bankéřem. Třicet osm poboček nabízí služby 

hypotečního specialisty. Osm poboček dává k dispozici služby nabízené osobním 

bankéřem. Pouze na třech místech v kraji jsou bankéři pro veřejný a neziskový sektor. Ti 
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sídlí v Ostravě, Opavě a ve Frýdku-Místku. Další služby nabízené pobočkami jsou služby 

investičního specialisty a firemního bankéře. 

ČS provozuje 1445 bankomatů a platbomatů na území celé ČR. Tato data lze vyčíst 

také z výše uvedené Tab. 2.1. V MS kraji je celkem 141 bankomatů, které nabízejí tři 

základní možnosti využití. Jedná se o výběrové bankomaty, vkladové bankomaty a čtečky 

čárových kódů. Tyto tři služby mohou být poskytovány jedním bankomatem nebo z těchto 

služeb mohou být nabízeny pouze jedna či dvě služby. Na devíti místech v MS kraji jsou 

zřízeny bankomaty pro nevidomé. Jedná se o bankomat ve Frýdku-Místku, dva bankomaty 

jsou zřízeny v Karviné, tři bankomaty pro nevidomé jsou v Opavě a další tři se nachází 

v Ostravě. (Zdroj: webové stránky České spořitelny).  

 

 

2.4 Organizační struktura akciové společnosti 

Dle § 154 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku (dále jen ObchZ) je akciová společnost 

definována jako: „Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o 

určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Firma společnosti musí obsahovat 

označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ nebo zkratku „a.s.“.“   

V Části druhé, Hlavy I., Dílu V., Oddílu 4 jsou uvedeny Orgány akciových 

společností.   

„Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.“ (§184 ObchZ). Akcionář se 

účastní valné hromady, která se koná nejméně jednou za rok, osobně nebo v zastoupení. Je 

svolána představenstvem, případně jeho členem. Působnost, usnášení schopnost a další 

informace jsou uvedeny v obchodním zákoníku. (§181 – 184a ObchZ). 

„Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím 

jménem.“ (§ 191/1 ObchZ). Není-li uvedeno jinak, za představenstvo jedná navenek 

jménem společnosti každý člen představenstva. „Členové představenstva, kteří zavazují 

společnost, a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku.“ (§191 ObchZ). 

„Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti.“ (§191/1 ObchZ). „Členové 

představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a 

zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 

osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.“ (§194/5 ObchZ). Pro členy představenstva 

platí zákaz konkurence. (§196 ObchZ). 

http://www.csas.cz/
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„Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti.“ (§197/1 ObchZ). „Dozorčí rada svolává valnou 

hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.“ (§199 ObchZ).  „Dozorčí rada musí mít 

nejméně tři členy.“ (§200/1 ObchZ).  „Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem 

představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku 

jednat jménem společnosti.“ (§200/4 ObchZ).   

Tabulka, která je uvedena v Příloze č. 1, je přehlednou tabulkou znázorňující 

organizační struktury ČS pro Českou republiku. V čele stojí předseda představenstva a 

generální ředitel. Ten je zastoupen místopředsedou a prvním náměstkem generálního 

ředitele. Dále jsou zde ve vedení další členové představenstva a náměstci generálního 

ředitele. Tito lidé mají pod svým vedením úseky různých profesních oblastí a zaměření. 

(Zdroj: Výroční zprava ČS k datu 31. 12. 2011). 
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3 Teoretická východiska osobního prodeje 

V této kapitole je využito deduktivní metody, což znamená postup od všeobecného 

ke konkrétnímu. Základním teoretickým východiskem je marketingový mix ve službách. 

Tento marketingový mix zahrnuje „7P“. Autor myšlenky „7P“ je Cowell, který klasický 

marketingový mix „4P“ Product (produkt), Price (cena), Place (místo), Promotion 

(marketingová komunikace), rozšířil ještě o další tři položky, kterými jsou People (lidský 

faktor), Physical evidence (materiální prostředí), Process (procesy). (Černý, 2003).  

V modelu „7P“ je výchozím prvkem marketingová komunikace. Z marketingové 

komunikace vychází marketingový komunikační mix, který zahrnuje šest nástrojů, mezi 

nimiž je i prvek osobního prodeje. (Foret, 2006). 

 

 

3.1 Marketingový mix ve službách 

Obecně se marketingový mix v organizacích služeb definuje jako soubor 

kontrolovatelných prvků, které organizace využívá k ovlivňování zákazníků. Nástroje 

marketingového mixu musí tvořit harmonický celek, který si navzájem neodporuje, musí 

odpovídat situaci na trhu a v organizaci, a také intenzita využívaných nástrojů musí být 

dostatečně vysoká. (Kotler, Armstrong, 2004). 

Pojmem produkt je označován výrobek, služba, nabízený sortiment, obal, značka a 

další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují, zda nabízený produkt uspokojí jejich 

očekávání. Je nutné stanovit jádro produktu. Tím je myšlena podstata toho, proč zákazníci 

přicházejí. Dále je nutno ujasnit, co chce organizace nabízet a v jaké oblasti služeb se chce 

pohybovat. (Kotler, Armstrong, 2004). 

Cena je jediným zdrojem příjmu mixu. Symbolizuje hodnotu produktů či služeb, 

čímž se stává rozhodovacím kritériem pro zákazníky. Díky ceně je možné rozlišit 

konkurenčně nabízené služby. (Kotler, Armstrong, 2004). 

Místo je velmi důležité především z pohledu image. Prostředí, kde se poskytují 

produkty a služby, ovlivňuje zákazníka, ale i zaměstnance. Místo uvádí, kde bude daná 

služba nabízena, a to i z pohledu dostupnosti. (Kotler, Armstrong, 2004). 

Lidský faktor hraje zásadní roli ve službách. Zaměstnanci osobně ovlivňují 

nabízené služby, jejich kvalitu i hodnotu. Přímo působí na spokojenost zákazníků. 

Předpokladem pro dobře poskytnutou službu je vyškolený personál, který zná nabízené 

produkty. (Hesková, Štarchoň, 2009). 
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Materiální prostředí obklopuje zaměstnance i zákazníky a působí na jejich 

smysly, aniž na to zaměřují svou pozornost. Svou roli zde hrají také očekávání, 

psychologické faktory a emoce. Na základě toho jsou reakce zákazníků buď kladné – jsou 

ochotni vracet se a dávat dobré reference, nebo naopak záporné – přání odejít nebo 

vyhnout se budoucímu kontaktu. (Foret, 2006). 

Procesy zahrnují postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy a rutiny, pomocí 

nichž je služba poskytována zákazníkovi. Je nutné vložit nějaké vstupy (materiály, práci, 

energii, informace a technologii), aby bylo dosaženo požadovaných výstupů v podobě 

produktů a služeb. (Foret, 2006). 

Marketingová komunikace bude rozpracována blíže a podrobněji v následujících 

subkapitolách této práce.  

 

 

3.2 Marketingová komunikace a její aplikace v bankovnictví 

Obecná teorie mezilidské komunikace je předlohou, z níž vychází teorie 

marketingové komunikace. Marketingová komunikace zahrnuje všechny nástroje, jejichž 

prostřednictvím společnost komunikuje s hlavní cílovou skupinou, což jsou stávající nebo 

potenciální zákazníci, aby podpořila produkty, služby a image společnosti. Další, neméně 

důležité, cílové skupiny, se kterými musí společnost komunikovat, jsou akcionáři, finanční 

instituty, vládní organizace či média a tisk. (Kotler, Armstrong, 2004). 

Obecným cílem marketingové komunikace je vytvořit ve společnosti povědomí o 

dané organizaci. Prostřednictvím marketingové komunikace podnik iniciuje zájem o 

poskytované služby, snaží se zákazníky zaujmout a přesvědčit je k nákupu.  

Konkrétními cíli marketingové komunikace je vytvářet a stimulovat poptávku po 

institutem nabízených produktech a službách. Dále jsou na konkurenčních trzích pomocí 

komunikačních aktivit hledány možnosti, jak svou společnost odlišit od konkurence.   

Veškeré komunikační cíle by měly souviset se všeobecnými, strategickými a 

dlouhodobými cíli dané organizace. Komunikační mix je přímo závislý na charakteru 

produktu či služby, na segmentu, kterému je nabízen, a také na momentálním životním 

cyklu, ve kterém se produkt či služba nacházejí. (Hesková, Štarchoň, 2009).  

K efektivní komunikaci se zákazníkem je potřeba zvládnout tři základní 

komunikační dovednosti. Tím je za prvé aktivní naslouchání. Dobří prodejci umí 

naslouchat potřebám zákazníka a dávají svou pozornost najevo. Díky tomu získávají od 
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zákazníka více informací a prostřednictvím toho mohou lépe porozumět jeho sdělením a 

potřebám. (Filipová, 2011). 

Dalším nástrojem je ovlivňování partnera. Tím je myšlena snaha změnit názor či 

postoj zákazníka. Výzkumem bylo zjištěno, že na klienty působí především emoce a city. 

Nabídka produktů a služeb by tedy měla být zaměřena na přání, potřeby, sny a představy 

zákazníků. (Filipová, 2011). 

Třetí a poslední dovedností je odstraňování poruch v komunikaci. Tyto dovednosti 

jsou základními předpoklady pro úspěšný prodej produktů a služeb. Významnou roli zde 

hraje schopnost empatie. Tato schopnost vcítit se do klienta napomáhá pochopit jeho 

individuální potřeby a přání. Díky tomuto poznatku může bankéř vyjít maximálně vstříc 

jeho požadavkům. (Filipová, 2011). 

 

 

3.3 Nástroje marketingového komunikačního mixu ve službách 

Komunikační mix zahrnuje šest nástrojů, které jsou využívány při marketingové 

komunikaci ve službách.  

Jedním z nástrojů je reklama. Je charakteristická tím, že je placená, neosobní a 

masová. Jedná se o jednosměrnou formu komunikace, která využívá k přenosu informací 

média. Hlavní přenos reklamního sdělení probíhá prostřednictvím  rádia, novin a časopisů 

a v poslední době také internetu. Cílem reklamy je ovlivnit postoj zákazníků a zvýšit 

povědomí o nabízených produktech a službách. (Foret, 2006). 

Podstatou podpory prodeje je časově omezený program, jehož cílem je 

zatraktivnit nabídku produktů a služeb poskytnutím výhody. Nástroji podpory prodeje jsou 

slevy, soutěže pro zákazníky, reklamní a dárkové předměty a věrnostní programy. Cílem je 

krátkodobé zvýšení prodeje a zmírnění důsledků plynoucích z jedné z vlastností služeb, 

kterou je pomíjivost. (Kotler, Armstrong, 2004). 

Vztahy s veřejností, dnes známější pod názvem Public Relations (zkráceně PR) 

jsou dalším prvkem komunikačního mixu. PR je nástroj pro budování a posilování image 

organizace. Jedná se o komunikaci s médii, která zahrnuje také krizovou komunikaci či 

sponzoring. (Kotler, Armstrong, 2004). 

V současné době je nejrychleji rozvíjejícím se nástrojem internetová komunikace. 

Výhodou je globální dosah. Jsou využívány webové stránky, přímý marketing v podobě 

emailů klientům, reklamy a v neposlední řadě sociální sítě. (Foret, 2006). 
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Přímý marketing je levnější alternativou osobního prodeje. Adresný nástroj 

zahrnující takové aktivity, které organizaci umožní, aby oslovila velkou skupinu zákazníků 

přímo. S těmi zákazníky, kteří projeví zájem, přejde organizace k nástroji osobního 

prodeje. (Kotler, Armstrong, 2004). 

Osobní prodej je rozpracován blíže a podrobněji v následujících subkapitolách této 

práce. 

 

      

3.4 Charakteristika osobního prodeje 

Osobní prodej je nejstarší formou přímé komunikace s trhem. Jedná se o jeden 

z nástrojů marketingového komunikačního mixu. Podstatou je dvoustranná osobní 

komunikace, při níž je cílem úspěšný prodej služby, uzavření smlouvy a poskytnutí 

informací zákazníkovi. Jedná se o efektivní nástroj marketingové komunikace v případech, 

kdy společnost chce změnit preference a stereotypy zákazníků. (Foret, 2006). Důležitým 

aspektem je budování a posilování vztahů s klienty.  

„Vztah s druhým člověkem se začíná vytvářet dokonce před prvním kontaktem.“ 

(Černý, 2003, s. 32). Prvním kontaktem bankéře s klientem může být i telefonický hovor či 

psaní si emailů a na základě toho je utvořen názor na druhého člověka, aniž by se kdykoli 

potkali. Někdy je to vědomě vytvářený pohled na člověka, jindy je to zcela nevědomě. 

První dojem se velmi snadno utvoří, ale obtížně se poté mění. Co je viditelné na první 

pohled, okamžitě a bezprostředně rozhoduje o tom, zda zákazník, se kterým bankéř hovoří, 

pocítí vůči němu sympatie a důvěru či antipatie a pocity nejistoty. První dojem a vizáž je 

zásadní. (Černý, 2003). 

Výhodou osobního prodeje je, že poskytovatel služby má přímý vliv na klienty a 

může se zákazníky vybudovat dlouhodobé a dobře fungující vztahy. Tato osoba 

poskytovatele je velmi důležitá, protože může přímo a ihned reagovat na požadavky 

klientů. Bankéř má okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků. Další předností je možnost 

informovat zákazníky o účinném využívání nabízených produktů a služeb. Bankéř také 

poskytuje klientům okamžitou slovní čí názornou instruktáž, jak správně používat nabízené 

produkty a služby. (Foret, 2006).  

Naopak nevýhodou jsou vysoké náklady, jak finanční tak časové, které jsou 

s osobním prodejem spjaty. Negativní stránkou věci je omezený rozsah působení osobního 

prodeje například oproti reklamě, která je více masová a může oslovit více klientů 
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najednou. Navíc je zde i horší kontrola bankéřů při působení na klienty a při prezentaci 

nabízených produktů a služeb. Chybné a mylné působení jednoho z bankéřů, který může 

být v jednu chvíli ovlivněn svými negativními emocemi a který si nezachová profesionální 

postoj, může tímto svým chováním dlouhodobě způsobit škody na dobrém jméně a image 

společnosti. (Foret, 2006). V tomto případě je velmi náročné zajistit, aby byla stejná služba 

poskytována vždy stejně a vhodným způsobem. 

Příčinami nedorozumění mohou být nesrozumitelně vyjádřené myšlenky a 

informace, používání slov a formulací, kterým zákazník nerozumí, přílišná odbornost, 

nepozornost a nezájem jedné ze stran, kdy dochází ke zkreslení podávaných informací, či 

odmítavé předsudky jedné ze stran komunikující dvojice. (Černý, 2003). 

Osobní prodej napomáhá harmonizovat nákup pomocí konkrétních přání a 

očekávání klientů. Díky přímé interakci kontaktního zaměstnance lze zákazníkovi 

prezentovat image a poslání společnosti a také představit služby, které poskytuje. Důležité 

je zapojit zákazníka přímo do vytváření koncepce služeb, či nechat jej otestovat návrhy 

pilotních projektů. Osobní prodej by však měl být prováděn ohleduplně, aby oslovení 

klienti neměli pocit, že je na ně vyvíjen nátlak. (Foret, 2006). 

 

3.4.1 Kroky osobního prodeje 

Programy prodejních školení se shodují v šesti krocích, které tvoří účinný proces 

prodeje. Těmito kroky dle Academie Mercurii jsou: 

1) Průzkum trhu a identifikace potenciálních zákazníků; 

2) Kontakt zákazníků – důležité je získat co nejvíce informací o zákaznících a 

díky tomu zvolit vhodný způsob jejich oslovení; 

3) Prezentace – v tomto kroku je využíváno pravidla „AIDA“ – Attention 

(získání pozornosti), Interest (udržení zájmu),  Desire (vzbuzení touhy), Action 

(dosažení akce). Jedná se o zjištění potřeb zákazníka, popis produktu a služby, 

které jsou nabízeny. Dále je zde snaha vzbudit zájem a přání vlastnit daný 

produkt či službu (Zdroj: webové stránky Optimal-marketing); 

4) Řešení připomínek – je důležité profesionálně informovat zákazníky. Důležitý 

je pozitivní přístup k připomínkám a otázkám zákazníků. Zákazníci mají vždy 

mnoho dotazů ohledně vlastností, ceny či platebních podmínek; 

5) Uzavření obchodu – v této fázi zákazníci souhlasí s koupí, je s nimi sepsána 

smlouva a jsou dohodnuty další podmínky; 
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6) Udržování kontaktu – jedná se o důležitý krok. Díky tomu lze získat zpětnou 

vazbu od zákazníků a vyhodnocení jejich spokojenosti. 

(Zdroj: webové stránky Academia Mercurii). 

 

3.4.2 Nároky na prodejce 

V sektoru služeb hraje důležitou roli lidský faktor. Jelikož osoba prodejce může 

přímo ovlivnit prodej nabízených produktů a služeb, jsou na ni vyvíjeny specifické nároky. 

Osoba prodejce má tři funkce: 

1) Prodejce může ovlivnit zákazníka při rozhodování o koupi produktů a služeb, 

2) další úkol prodejce je zprostředkovat informace klientům o nabízených 

produktech a službách, 

3) poslední funkce je poskytnout servis. Tím je myšleno sepsání smlouvy, dodání 

výrobku či zajištění provedení služby a zaškolení zákazníka, jak daný produkt 

či služby využívat.  

(Zdroj: webové stránky I-maturita). 

 

 

3.5 Význam nonverbální komunikace 

Pojem nonverbální komunikace se překládá jako řeč těla, tedy komunikace mezi 

lidmi bez použití slov. Jsou zde zařazeny tyto projevy: držení těla, gestikulace, mimika, 

pohledy a další výrazy, kterými člověk vyjadřuje své postoje a názory. Většinou bývá tento 

projev pod hranicí vědomí a lidé jej také vnímají spíše podvědomě. Umění nonverbálně 

komunikovat se lze v průběhu života naučit a dále se v něm zlepšovat. (Lewis, 2010). 

Řeč těla může významně ovlivnit pracovní, společenský či osobní kontakt mezi 

lidmi. Je zde upřednostňováno, jak je daná informace sdělována, než co přesně je tím 

sdělováno. (Lewis, 2010). 

Má-li někdo vnímavou či intuitivní povahu, znamená to, že má schopnost rozumět 

nonverbálním signálům druhého člověka a díky tomu je může srovnávat s jeho verbálními 

projevy. Ženy jsou v tomto směru vnímavější než muži, což je způsobeno historickým a 

genetickým vývojem. (Pease, 2001). 
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3.5.1 Signály řeči těla 

Neslyšitelnou řeč těla a její signály je možno rozdělit do následujících čtyř 

základních podskupin: 

Symboly jsou signály, které lze převést doslovně nebo do slov v rámci konkrétní 

významové oblasti. Je možné zde uvést příklad využívaný hojně v běžném životě, a to je 

vztyčený palec nahoru, který se užívá dokonce i na sociálních sítích a obecně značí, že je 

to skvělé. Všechny symboly nemusí být znázorňovány pomocí rukou. Člověk nakrčující 

nos vyjadřuje nechutenství či nepříjemný zápach, nebo pokrčením ramen dává najevo 

nejistotu. Může se ovšem stát, že některé symboly jsou specifické jen pro určitou kulturu a 

jejich neznalost nebo chybné použití může vést k nedorozumění.  

Ilustrátory, doprovodné ilustrativní gestikulace, jsou přímo využívány při řeči pro 

zdůraznění sdělení, naznačení souvislostí, nakreslení obrázku ve vzduchu, vysvětlování 

cesty kudy kam. Ve většině případů jsou vyjadřovány pomocí rukou a paží. Problém může 

nastat, nejsou-li ilustrátory synchronní s mluvou. Výsledkem je nepříjemný a stresující 

dialog, i když účastníci hovoru podvědomě nebudou vědět, proč tomu tak je. 

Regulátory usměrňují a řídí používané signály. Jsou to především signály změn. 

Určují tedy započetí a ukončení komunikace. Jako klasický příklad je zde možno uvést 

podání ruky. Mohou být též použity pro naznačení, že má řečník pokračovat, zrychlit nebo 

zpomalit tempo řeči, nebo pro vyjádření žádosti, že má předat slovo dalšímu. V tomto 

případě se nejčastěji používá kývání hlavou na souhlas a pohledy. Když chce řečník předat 

slovo jinému, nejen že klesne hlasem, ale obvykle pohlédne dolů, sklopí buď hlavu nebo 

oči, nebo hlavu a oči zároveň. Naopak chce-li si řečník udržet slovo, musí se vyvarovat 

očnímu kontaktu, čímž druhé straně ztíží možnost přerušení. 

Adaptéry jsou pohyby, gesta a další činnosti, které používáme pro zvládnutí emocí 

a řízení reakcí. Nejčastěji se vyskytují ve stresových situacích nebo je-li pociťována 

nejistota. V případě, že je člověk rozrušený, tře si ruce, hraje si se svým oděvem nebo si 

pročesává vlasy rukou. (Lewis, 2010). 

 

3.5.2 Význam řeči těla v bankovnictví 

Zvládnutí řeči těla je důležité nejen v osobním, ale i v profesním životě a díky 

tomuto umu lze dosáhnout vytyčených pracovních cílů a úspěchů. Mnoho informací je 

mezi lidmi předáváno prostřednictvím gestikulace, mimiky, pohledů, držení těla a dalších 

projevů, které jsou mnohdy předávány a přijímány nevědomě.  
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V knize Tajná řeč těla byl uveden příklad pojednávající o obchodním zástupci 

z pojišťovnické společnosti, který měl úspěch v uzavírání obchodů se svými klienty, 

ovšem pouze tehdy, prodával-li tváří v tvář. Pokud se jednalo o telefonický hovor s klienty, 

uzavíral smlouvy méně často. Autor knihy se zamýšlí, proč tomu tak je. Odpověď byla po 

provedení výzkumu jasná. Za jeho úspěchy stálo dokonalé zvládnutí umění řeči těla. 

(Lewis, 2010).  

 

Přivítání a rozloučení 

„Způsob, jak někdo podává a tiskne ruku při pozdravu, v nás zanechává první a 

nikoliv bezvýznamný dojem.“ (Adamczyk, Bruno, 2008, s. 36).  

Z pohledu nonverbální komunikace je to zahajující a ukončující prvek konverzace a 

měl by být samozřejmostí. Lidé podávají ruku na přivítanou a při loučení způsobem, 

kterým vyjadřují, v jaké situaci se nacházejí a s kým právě budou jednat nebo s kým hovor 

ukončili. „Ruce jsou „kontaktním“ orgánem. Tvoří něco jako samostatný komunikační 

kanál pro přenos informací mezi vnitřním a vnějším prostředím.“ (Tegze, 2007, s. 251). 

 

Kde kdo sedí 

Dle poznatků z oblasti nonverbální komunikace, má každý jedinec kolem sebe 

prostor, který se roztahuje a smršťuje podle toho, s kým a v jaké situaci komunikuje. Tyto 

zóny jsou znázorněny na níže uvedeném Obr. 3.1. V oblasti bankovního jednání by měla 

být dodržena osobní zóna. Ta je dle středoevropských zvyklostí 46 – 120 centimetrů. 

(Filipová, 2011). 

 

Obr. 3.1 Prostorové vzdálenosti. (zdroj obr.: Pease, 2001). 

 

Sedí-li jedinci, kteří spolu komunikují, u kulatého stolu, vytváří se mezi nimi 

neformální, uvolněná atmosféra. Kulatý stůl je ideálně využíván pro povzbuzení hovoru 

mezi lidmi. Kulatý stůl také vyjadřuje stejné společenské postavení lidí, kteří u něj sedí, 



20 

 

protože u kulatého stolu není nikdo, kdy by například jako u obdélníkového stolu seděl „v 

čele“. Ten, kdo sedí v čele stolu, má bezpochyby významnější společenské postavení než 

lidé, se kterými u tohoto jednoho stolu zasedá. (Pease, 2001). 

 

Pozice nohou 

 „…hledejme souvislosti mezi změnou posedu a prožíváním vnitřní nepohody, 

neklidu a napětí, které se těmito pohyby projevují a uvolňují.“ (Tegze, 2007, s. 233, 

zkráceno autorem). Dle nonverbální komunikace směřují nohy (tím jsou myšlena kolena a 

špičky nohou) tam, kam je obrácen zájem jedince.   

Pozice sedu, při které má jedinec nohu přes nohu, je nejoblíbenější posed této 

generace. Tento způsob sezení je vnímán jako uzavření nebo jako usnadnění kontroly 

okolních podnětů. Zkřížené nohy tedy vyjadřují obranný či odmítavý postoj. Ovšem u žen 

je tato pozice sedu těžko interpretovatelná z důvodu, že mnohé z žen byly od mládí vedeny 

k tomu, aby seděly „jako dámy“. (Pease, 2001). 

  

Gestikulace rukou 

Nadměrná či žádná gestikulace nepůsobí přirozeně. Klient, se kterým bankéř jedná, 

bude mít z rozhovoru nepříjemný pocit. Protože je i gestikulace rukou vnímána nevědomě, 

zákazník v podstatě nebude vědět, proč se necítí v dané situaci s bankéřem příjemně. 

Gestikulace by měla být přiměřená konkrétní situaci. Každý jedinec se v dané 

situaci chová jinak. Z toho důvodu i gestikulace bude rozdílně intenzivní u 

temperamentního člověka v porovnání s introvertem.  

 

Natáčení těla, trupu a hlavy 

„Tělo naznačuje, kam směřuje mysl.“ (Pease, 2001, s. 104). Natáčí-li někdo 

k druhé osobě pouze hlavu, ale tělo a nohy směřují od ní, ať už k jiné osobě, nebo 

k východu z místnosti, naznačuje tímto chováním svůj momentální postoj k dané situaci.  

 

Mimika 

„Mimické svalstvo je jedním z nejdůležitějších prostředků sociální komunikace. 

Lidská tvář je jedním z nejdůležitějších prostředků identifikace druhé osoby.“ (Tegze, 

2007, s. 305, zkráceno autorem).  

Z pohledu nonverbální komunikace je oční kontakt velmi důležitý. „Když se setkají 

pohledy dvou lidí, dojde k zintenzivnění prožitku sociálního kontaktu.“ (Tegze, 2007, s. 
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320). Svaly kolem očí spolu s očními víčky se zvětšují či zmenšují, a tím upravují 

propustnost informací, které jsou získány při rozhovoru, dovnitř či ven. 

Úsměv je další z mimických projevů obličeje. Jedná se o zdvořilostní výraz, který 

je spojován s příjemným vystupováním jedince.  

 

V době, kdy se na trhu bankovních služeb vyskytuje silná konkurence, je potřeba 

zaměřit se na individuální požadavky každého klienta, dát mu pocit jedinečnosti a 

nabídnout mu pro něj ty nejlepší produkty a služby za odpovídající cenu.  

Bankovní institut poskytuje především nehmotné služby. Z tohoto důvodu je nutné 

přesvědčit zákazníka o výhodnosti koupě a navodit mu pocit jistoty. Na každého člověka 

působí prostředí budovy, zařízení interiéru, ale především osoba poskytovatele, který by 

měl vystupovat profesionálně a seriózně. Pokud bude s řečí těla bankéře něco v nepořádku, 

může to klienta odradit od koupě. Bankéř by měl ovládat svou nonverbální komunikaci a 

vědět, jak ji využívat při své profesi. Řeč těla by měla být v souladu s tím, co je řečeno, 

aby nedocházelo k nedorozumění.  
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4 Metodika práce 

Praktická část této bakalářské práce je založena na marketingovém výzkumu. 

„Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní informace o 

situaci na trhu.“ (Foret, 2006, s. 93). Jedná se o zjišťování informací o bankéřích. Vedle 

základních informací jako je pohlaví, vzdělání a věk, také to, jestli se zaměřují na 

nonverbální komunikaci se zákazníky.  

Metodika práce zahrnuje primární a sekundární zdroje dat. Primární zdroje dat 

v sobě zahrnují pozorování a dotazování bankéřů. Sekundární zdroje dat jsou čerpány 

z literatury, interních materiálů ČS, prospektů a internetu.  

 

 

4.1 Pozorování 

Marketingový výzkum pro tuto práci zahrnuje pozorování. Pozorování je nejstarší a 

nejvýznamnější metoda vědeckého zkoumání. (Tegze, 2007). Jedná se o cílené sledování a 

zaznamenávání zrakově vnímatelných jevů. To vše probíhá bez zásahu pozorovatele. 

(Zdroj: webové stránky I-podnikatel). 

 

4.1.1 Přípravná fáze pozorování 

Definování problému 

Komunikace všeobecně je součástí každodenního života. Stejně jako verbální 

projevy jsou používány i projevy neverbální. V bankovním sektoru hrají obě části 

komunikace důležitou roli, a z toho důvodu bude výzkum proveden na téma nonverbální 

komunikace. 

Pro metodu pozorování jsem se rozhodla proto, že řeč těla se tímto způsobem 

nejlépe zaznamenává a následně analyzuje. Metodou pozorování bude možné zkoumat, jak 

bankéři využívají nonverbální komunikaci při jednání s klienty. Dále bude okrajově 

pozorováno, jak na tuto řeč těla reagují zákazníci a jaká je jejich řeč těla. 

 

Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je pozorovat řeč těla bankéřů při jednání s klienty a následně 

provést analýzu zjištěných dat. Výsledná data pozorování by měla být důkazem, že správně 

využívaná řeč těla, kterou bankéři vědomě a cíleně využívají, je důležitým a rozhodujícím 

faktorem při osobním prodeji na bankovním trhu a může vést ku prospěchu společnosti. 
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Metodika výzkumu 

Jako první bylo nutné zažádat o povolení pohybovat se v prostorách pobočky ČS a 

mít možnost provádět tam pozorování bankéřů. Získala jsem potřebná povolení od dvou 

team-leaderů bez jakýchkoli problémů.  

Dále byl sestaven formulář pro pozorování klientů, který je uveden v Příloze č. 2. 

Do tohoto formuláře budou zaznamenávána data z pozorování. 

Pozorování bude zaměřeno především na přivítání a rozloučení se s klientem, na 

gestikulaci rukou, mimiku tváře, pozici nohou bankéře. Předmětem pozorování také bude, 

jakou řeč těla má klient, jak sedí, jakou pozici zaujímají jeho ruce a nohy. Těmito signály, 

které jsou ve většině případů vysílány nevědomě, lidé projevují svou spokojenost či 

nespokojenost s právě probíhající situací. 

 

Základní a výběrový soubor 

Velikost základního souboru bude čítat čtrnáct osobních bankéřů ČS, jejichž náplň 

práce zahrnuje především osobní jednání s klienty. Konkrétně se jedná o třináct žen a 

jednoho muže. Základní soubor čtrnácti osobních bankéřů se rovná výběrovému souboru. 

 

Časový harmonogram 

Časový harmonogram pozorování uvedený v Tab. 4.1 byl vytvořen v říjnu roku 

2012, kdy byla získána potřebná povolení. Tato pozorování měla být prováděna v různých 

měsících, dnech i časech, aby byla škála poznatků z pozorování co nejvíce různorodá.  

 

Tab. 4.1 Časový harmonogram pozorování.  

  
2012 

říjen 

2013 

březen 

2013 

duben 

Definování problému x     

Zahájení spolupráce s ČS x     

Tvorba formuláře pro pozorování  x     

Pozorování bankéřů ČS x x x 

Zpracování dat z pozorování     x 

 

Rozpočet 

Rozpočet na pozorování byl ve výši nákladů na tisk formulářů, do kterých byly 

zaznamenávány poznámky a postřehy z pozorování. Tento formulář je uveden v Příloze č. 

2. 
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4.1.2 Realizační fáze pozorování 

Sběr údajů 

Pozorování bylo zaměřeno na nonverbální komunikaci bankéřů s klienty během 

jejich běžných pracovních dní. Bylo provozováno z povzdálí, bez přímého vědomí 

samotného bankéře, aby výsledky pozorování byly objektivní, bez zkreslení, ke kterému by 

mohlo dojít snahou bankéřů o co nejlepší výsledek. 

Tato pozorování byla provedena v různých dnech a časech. Probíhalo ve třech 

měsících školního roku: v měsících říjen 2012, březen a duben 2013. Pozorování bylo 

realizováno v úředních dnech, a to v pondělky a středy, kdy jsou bankéři více vytížení, ale 

taky mimo tyto úřední dny, konkrétně ve čtvrtky, kdy pracovní tempo je volnější. 

Pozorování byla provedena v časech 9:00-10:00 a 13:00-14:30. 

 

Zpracování dat 

Veškeré poznatky pro zpracování a analýzu dat byly zaznamenávány do předem 

připravených formulářů, které jsou uvedeny v Příloze č. 2.  

Zaznamenána data byla vyhodnocována na základě odborných knih, které se 

zabývají tématem nonverbální komunikace. 

 

Složení souboru 

Skutečná velikost pozorovaného souboru za jeden den byla 25 % z celkového počtu 

čtrnácti osobních bankéřů. Během jednoho pozorování není možné zachytit celkový soubor 

pracujících bankéřů najednou, proto byla pozornost pokaždé zaměřena na tři až čtyři 

z bankéřů.  

Jediný problém při realizaci a vyhodnocování této fáze tkvěl v tom, že většina 

bankéřů ČS je ženského pohlaví. Z toho důvodu je tento průzkum zaměřen jen na ženy 

v pozicích osobních bankéřů, z čehož mohou vyplývat zkreslené a jednostranně zaměřené 

výsledky pozorování.  

 

 

4.2 Dotazování 

Nejprve bylo nutné stanovit zkoumaný soubor a vybrat konkrétní zkoumané osoby. 

Následovalo rozložení problému a vymezení jeho vlastností, na které byl výzkum zaměřen. 

Když byly specifikovány výše určené body, bylo nutné vytvořit dotazník, na základě něhož 
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byly zjištěny hodnoty sledovaných vlastností každého bankéře ČS. Dotazník, který byl 

předložen na vyplnění bankéřům ČS, je uveden v Příloze č. 3. Poté bylo nutné udělat 

statistické zpracování a shrnutí zjištěných hodnot. Na závěr byly interpretovány výsledky 

výzkumu a navržena praktická doporučení. (Foret, 2006). 

 

4.2.1 Přípravná fáze dotazování 

Definování problému 

Pro porovnání výsledků pozorování bylo nutné se na problematiku nonverbální 

komunikace podívat i z druhé strany. Z tohoto důvodu byl sestaven dotazník pro bankéře 

ČS, který je uveden v Příloze č. 3. a který se především zaměřuje na verbální i neverbální 

komunikaci s klienty a na to, zda bankéři řeči těla přikládají důraz, či nikoliv. 

 

Cíle výzkumu 

Cílem dotazování by mělo být zjištění, jakou váhu bankéři přikládají nonverbální 

komunikaci s klientem. Tato výsledná data budou použita na porovnání s výsledky metody 

pozorování, zda se odpovědi bankéřů shodují s tím, co dělají. 

 

Metoda výzkumu 

Na začátku bylo potřebné stanovit si výzkumný problém. Poté byla vybrána 

skupina bankéřů, kterých se dotazování bude týkat. Byl vytvořen dotazník skládající se 

z celkem patnácti otázek.  

Otázky jsou seřazeny tématicky do čtyř kategorií. První zahrnuje sérii otázek na 

probíhající školení, možnosti účasti a zaměření nabízených školení. Druhá skupina otázek 

se zaměřuje na nonverbální komunikaci, zda ji bankéři přikládají důkaz, či nikoli.  Další se 

zabývá spokojeností bankéřů s prací a atmosférou v ČS. Poslední kategorie zahrnuje 

obecné otázky o respondentovi, jako je věk, vzdělání a pohlaví. Dotazník je zcela 

anonymní.  

Dotazník, který bude předložen na vyplnění bankéřům ČS, je uveden v Příloze č. 3. 

 

Základní a výběrový soubor 

O vyplnění dotazníku bylo požádáno čtrnáct osobních bankéřů a dva privátní 

poradci. Velikost základního souboru tedy čítá celkem šestnáct bankéřů ČS. Jedná se o 
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patnáct žen a jednoho muže. Základní soubor šestnácti bankéřů se rovná výběrovému 

souboru. 

 

Časový harmonogram 

Časový harmonogram dotazování uvedený v Tab. 4.2 byl vytvořen v říjnu roku 

2012, kdy byla získána potřebná povolení. Na vyplnění dotazníku byl stanoven jeden týden 

na přelomu března a dubna roku 2013. 

 

Tab. 4.2 Časový harmonogram dotazování. 

 

 

Rozpočet 

Rozpočet na dotazování byl roven výši nákladů na vytištění dotazníků, které byly 

předány bankéřům k vyplnění. Tento dotazník je uveden v Příloze č. 3. 

 

4.2.2 Realizační fáze dotazování 

Sběr údajů 

Dotazníky v počtu čtrnácti kusů byly dne 28. března 2013 předány na pobočce ČS 

team-leaderovi s požadavkem o vyplnění osobními bankéři. Další dva dotazníky byly 

k vyplnění předány privátním bankéřům. Na vyplnění měli osm pracovních dní. Vyplněné 

dotazníky byly vyzvednuty dne 9. dubna 2013. 

Při převzetí dotazníků bylo zjištěno, že pouze deset z celkového počtu bankéřů bylo 

ochotno vyplnit dotazník a vrátit jej zpět k analýze. Dva osobní bankéři byli vytíženi 

natolik, že z časových důvodů neměli možnost jej vyplnit. Návratnost dotazníků tedy byla 

63 %.  

 

Zpracování dat 

Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že byla možnost analyzovat pouze 63 % 

odpovědí bankéřů z celkového počtu dotázaných.  

  
2012 

říjen 

2013 

únor 

2013 

březen 

2013 

duben 

Definování problému x       

Zahájení spolupráce s ČS x       

Tvorba dotazníku   x     

Vyplňování dotazníků bankéři ČS     x x 

Zpracování dat z vyplněných dotazníků       x 
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Otázky byly položeny tak, aby na uvedené škále mohli respondenti určit, co je 

podle nich nejdůležitější a co méně důležité. Další otázky byly kladeny tak, aby 

respondenti mohli zatrhnout jednu z nabízených možností.  

Položku, kterou bankéři dali na první místo ve své škále, byla ohodnocena 10 body. 

Položku, kterou dali na poslední místo, byla ohodnocena 1 bodem. Body byly sečteny a 

převedeny na procenta. Jednotlivá procenta dávají dohromady 100%. 

 

Složení souboru respondentů 

Výběrový soubor čítá deset bankéřů. Podle odpovědí v dotazníku bylo zjištěno, že 

dotazník vyplnily pouze ženy, žádný muž. Proto mohou být očekávány nesrovnalosti při 

analýze a výsledky mohou být, díky tomuto demografickému ukazateli, zkresleny.  

Věkové zastoupení bankéřů lze vyčíst z Obr. 4.3. Všichni bankéři ČS jsou starší 20 

let. Polovina z celkového počtu bankéřů je do věku 30 let včetně. Ve věku 31-40 let je 

v ČS 20 % bankéřů. Zbylých 30 % zahrnuje věkovou kategorii do 50 let. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 4.3 Věkové zastoupení bankéřů ČS. 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání bankéřek lze vyčíst z níže uvedeného Obr. 4.4. Všichni 

bankéři mají minimálně dokončenou střední školu s maturitou. Vyšší odborné vzdělání má 

10 %  bankéřů. Vysokoškolský diplom získalo 30 % z dotazovaných respondentů. 
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Obr. 4.4 Nejvyšší dosažené vzdělání bankéřů ČS. 

 

Délku pracovního poměru v ČS zachycuje Obr. 4.5. Méně než jeden rok zde 

pracuje 20 % dotazovaných, 30 % v ČS pracuje dva roky. Pět let je v pracovním poměru 

20 % bankéřů. Více než deset let zde pracuje 30 % respondentů. 

 

Obr. 4.5 Délka pracovního poměru bankéřů ČS.
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5 Analýza současné situace 

Současná situace v ČS byla analyzována pomocí dvou výzkumných metod: 

pozorování a dotazování bankéřů ČS.  

Pozorování bylo zaměřeno na nonverbální komunikaci bankéřů s klienty. 

Dotazování bylo sestaveno takovým způsobem, aby byly otázky zaměřeny především na 

názory bankéřů co se týče řeči těla, a jaký ji přikládají důraz v osobním prodeji. Blíže jsou 

tyto metody rozpracovány v subkapitolách 4.1 Pozorování a 4.2 Dotazování této práce. 

 

 

5.1 Analýza současné situace dle dotazníku 

Otázky položené v dotazníku jsou seřazeny tématicky do čtyř kategorií: nabízená 

školení, komunikace s klienty, spokojenost bankéřů s pracovní náplní a jejich pohlaví, věk, 

vzdělání.  

Konkrétně byly řešeny pouze tři bloky z nich: školení, komunikace s klienty a 

spokojenost bankéřů. Čtvrtý blok otázek, který zahrnuje věk, pohlaví, dosažené vzdělání a 

délku pracovního poměru v ČS, byl rozpracován ve výše uvedené subkapitole 4.2.2 

Realizační fáze dotazování – Složení souboru respondentů.  

 

Nabízená školení 

Dle výsledků dotazování se 100 % respondentů účastní nabízených školení. 

Tabulka a graf k tomuto výsledku dotazování jsou uvedeny v Příloze č 4. Liší se pouze 

četností účastí na daných školeních, což je možno vyčíst z níže uvedeného Obr. 5.1 

 

Obr. 5.1  Jak často navštěvují zaměstnanci ČS školení. 
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Dle analýzy druhého stupně uvádějí bankéři, kteří pracují v ČS méně než jeden rok 

a zároveň mají školení 2x měsíčně, že předmětem školení je vždy téma nonverbální 

komunikace. 

Na Obr. 5.2 jsou graficky zachycena data vypovídající o tématech probíraných na 

školeních. Nejčastějším tématem (32%) je komunikace se zákazníkem. Ovšem pouze 50% 

všech školení je podle výpovědí respondentů zaměřeno na nonverbální komunikaci se 

zákazníkem.  

Dalšími nejčastějšími tématy jsou představení nových produktů a služeb (31%) a 

také zaškolení zaměstnanců na nové technologie (17%). Tyto a další informace lze vyčíst 

z níže uvedeného Obr. 5.2. 

 

Obr. 5.2  Témata nabízených školení. 

 

Dle analýzy druhého stupně vypovídali respondenti, kteří spadají do věkové 

kategorie 21-30 let, že nejčastějšími tématy na školeních bývá komunikace se zákazníky, 

představení nových produktů a zaučení na nové technologie.  

 

Komunikace s klientem 

V níže uvedeném Obr. 5.3 je zachyceno, které z nabízených možností, z pohledu 

bankéřů, ovlivňují zákazníky při koupi produktů a služeb. Dle výsledků z dotazníků 

zákazníky nejvíce ovlivňuje při koupi cena nabízených produktů a služeb. Tato možnost 

zaujímá 18,1 % z celkového souboru. Dle analýzy druhého stupně tuto možnost na první 

místo umístily všechny bankéřky, které vystudovaly vysokou školu.  

Komunikace bankéře s klientem ovlivňuje zákazníky při rozhodování o koupi ze 

14,4 % z celkového počtu. Z 13,7 % je rozhodující při koupi bankovních produktů 
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doporučení známých. Tyto tři nejdůležitější položky a další procentuální zastoupení jsou 

zaznamenány v níže uvedeném Obr. 5.3.  

 

Obr. 5.3  Co podle bankéřů ovlivňuje zákazníky při rozhodování o koupi. 

 

Při komunikaci s klientem bankéři považují jako nejdůležitější a rozhodující aspekt 

věnování plné pozornosti zákazníkovi. Tato nabízená varianta získala 26%, což je 

zachyceno v Obr. 5.4. Dále je podle bankéřů z 18% důležité udržovat se zákazníky oční 

kontakt. Tato položka se umístila jako druhá nejvyšší. Nejméně důležité je podle bankéřů 

podání ruky (6,3%).  

 

Obr. 5.4  Co bankéři považují za nejdůležitější při komunikaci s klienty. 

 

Dle analýzy druhého stupně všichni bankéři, kteří vystudovali vysokou školu, 

považují za nejméně důležité podání ruky klientům. Bankéři, kteří mají studium ukončené 

maturitním vysvědčením, dali na první místo důležitosti věnování plné pozornosti 

zákazníkům. Totéž se domnívají dva ze tří vysokoškolsky vzdělaných bankéřů.  

Z celkového počtu dotazovaných respondentů 40% z nich přikládalo maximální 

důležitost nonverbální komunikaci při jednání s klienty. Dalších 40% z celkového počtu 
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dotazovaných hodnotili řeč těla jako středně důležitou. Posledních 20% z nich přikládalo 

řeči těla malou až žádnou váhu. Tato data jsou uvedena v tabulce a grafu v Příloze č. 4.  

 

Spokojenost bankéřů 

Všichni, až na 10% dotazovaných bankéřů, odpověděli kladným způsobem na sérii 

otázek, které byly zaměřeny na spokojenost s prací v ČS. Výsledky jsou zřejmé z níže 

uvedeného Obr. 5.5. 

Dle analýzy druhého stupně je jedna ze tří bankéřek, které pracují v ČS přes deset 

let, nespokojena s pracovní náplní.  

 

Obr. 5.5  Spokojenost bankéřů s prací. 

 

 

5.2 Analýza současné situace dle pozorování 

Pozorování bylo zaměřeno především na bankéře ČS a jejich řeč těla. Okrajově 

bylo toto pozorování zaměřeno na nonverbální reakce klientů jednajících s daným 

bankéřem.   

Pozorování bylo zaznamenáváno do předem připraveného formuláře, který je 

uveden v Příloze č. 2. Analýza nonverbální komunikace byla provedena po částech dle 

zaměření a v závěru je uvedená celková analýza řeči těla bankéřů. 

 

Přivítaní a rozloučení 

Přivítání klienta podáním ruky vykonává pouze jedna z bankéřek, a to ne u všech 

klientů, které obslouží. Při loučení podává ruku jen jedna z nich a opět pouze u malého 

procenta obsloužených klientů.  
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Mimika a gestikulace jsou vhodné a přiměřené situaci přivítání a rozloučení se. 

Bankéřky se na klienty vždy usmějí, pokynou hlavou na pozdrav a rukou naznačí, aby se 

klient posadil.   

 

Kde kdo sedí 

Bankéř sedí u hranatého stolu a před sebou má počítač (dále jen PC). Klienti si 

sedají ke kulatému stolu a mohou si vybrat ze dvou míst k sezení, která jsou v níže 

uvedeném náčrtu uvedena pod písmeny A a B.  

Klienti si z 67% sedají na místo A. Na tomto 

místě sedí přímo proti bankéři. Zbylých 33% zákazníků 

si sedá na místo B. Toto místo je situováno jakoby za 

bankéře, a tak mu zákazníci mohou vidět do PC.   

 

Obr. 5.6 Jednací místo v ČS. 

 

Pozice nohou 

Z pozorování v ČS vyšlo najevo, že pouze 18% bankéřů při komunikaci s klientem 

směřuje nohama směrem ke klientovi. Zbylých 82% bankéřů směřuje nohama rovně pod 

stůl. Nohu přes nohu dává pouze jeden z pozorovaných bankéřů.  

Z pozorování vyšlo najevo, že 67% zákazníků směřuje nohama směrem k bankéři, 

který jej obsluhuje. Z toho vyplývá, že nadpoloviční většina zákazníků věnuje bankéři svou 

plnou pozornost, kdežto bankéři věnují zákazníkům podvědomě pozornost minimální.  

 

Pozice rukou a gestikulace 

Ve většině případů si bankéři při komunikaci podepírají rukou bradu či mají 

spojené ruce se zaklesnutými prsty zvednuté do úrovně obličeje tak, jak je zobrazeno na 

obrázcích uvedených v kapitole 6 Návrhy a doporučení.  

Gestikulace bankéřů je minimální a nevýrazná. Pokud nějaká gestikulace rukou je, 

jedná se o názornou gestikulaci, při které drží v ruce propisku a gestikulují pomocí ní.  

 

Natočení těla, trupu a hlavy 

Pouze 33% bankéřů se při komunikaci s klientem k němu otáčí celým tělem a sedí 

k němu přímo. Zbylých 67% sedí natočeno tělem k PC a ke klientovi natáčejí pouze hlavu.  
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Doteky a tělesný kontakt 

Základním tělesným kontaktem mezi bankéřem a zákazníkem je podání ruky. Tato 

část nonverbální komunikace je rozpracována v kapitole 3.4.2 Význam řeči těla 

v bankovnictví a v kapitole 6 Návrhy a doporučení. 

Během pozorování nebyl s klienty navázán žádný tělesný kontakt. Bankéřky si 

pouze pohrály se svými vlasy, upravovaly si účes či se letmo dotýkaly svého obličeje.  

 

Mimika 

Mimika je u bankéřů ČS velmi nevýrazná až žádná. Použil-li bankéř úsměv, bylo to 

při loučení. Oční pohyby jsou také řazeny do mimiky obličeje. V 66% případů, kdy se 

bankéři otočili čelem k zákazníkovi, navázali oční kontakt. Ve zbylých 34% se bankéři na 

klienta nepodívali.  

 

 

5.3 Výsledná analýza současné situace 

Bankéři se účastní nabízených školení, ale z důvodu, že nonverbální komunikace je 

předmětem těchto školení jen okrajově, znalosti v této oblasti nejsou ucelené. Pokud se 

ovšem ve svém osobním zájmu této části komunikace nevěnují bankéři individuálně.  

Většina bankéřů se ke klientům chová podle svého nejlepšího uvážení. Jsou zdvořilí 

a mají příjemné vystupování. Unikají jim ovšem základní detaily řeči těla, které nejsou na 

první pohled viditelné, ale podvědomě je vnímá každý jedinec. V tomto ohledu by bylo 

vhodné doplnit si základní prvky nonverbální komunikace.  

Dle výsledků dotazování na jednu stranu bankéři nonverbální komunikaci přikládají 

důraz a je podle nich důležitá. To je ovšem jen teoretické hledisko. Na druhou stranu 

v praxi základní nonverbální prvky, jako je například podání ruky, nevyužívají a také tento 

prvek v dotazníku ohodnotili jako nejméně důležitý.  
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6 Návrhy a doporučení 

Na základě metody pozorování a dotazování byla zjištěna aktuální situace v ČS. 

Některé projevy nonverbální komunikace jsou vhodné a přiměřené pracovní náplni, jiné 

jsou zcela vynechány a ignorovány. V této kapitole jsou uvedeny základní chyby bankéřů a 

návrhy na jejich eliminování.  

 

Zahájení a ukončení konverzace 

Při zahájení a ukončení konverzace by bankéři měli vždy klientovi podat ruku. Je to 

zdvořilé gesto, které zahajuje a ukončuje komunikaci mezi lidmi. Existují tři druhy podání 

ruky. Prvním typem podání ruky je dominantní, který vyjadřuje nadvládu na Obr. 6.1. 

Nabízená dlaň směřuje dolů. Druhý způsob, jak podat ruku, je submisivní, který vyjadřuje 

postoj podřízenosti. Při tomto podání ruky směřuje nabízená dlaň vzhůru, viz Obr. 6.2. 

Třetí typ podání ruky vyjadřuje rovnost mezi partnery, zachyceno Obr. 6.3. Tyto tři postoje 

při podání ruky jsou zcela nevědomé. (Pease, 2001).  

 

 

 

 

Obr. 6.1 Dominantní.           Obr. 6.2 Submisivní.   Obr. 6.3 Rovnost. 

(zdroj obr.: Pease, 2001). 

 

Bankéřům ČS bych doporučila, aby svým klientům vždy při zahájení a ukončení 

rozhovoru podávali ruku, nejlépe způsobem naznačujícím rovnost, a to z toho důvodu, že 

bankéři jsou tady pro klienty, plní jejich přání a požadavky. Bankéřům bych doporučila 

vědomě se zaměřit na způsob podání ruky a na pevnost stisku. Tím vším bankéři mohou 

dát klientovi najevo, že je zde vítán a že je s ním jednáno s úctou a respektem.  

 

Kde kdo sedí 

Dle Obr. 5.6, který je uveden v kapitole 5.2 Analýza současné situace dle 

pozorování – Kde kdo sedí,  je pobočka ČS vybavena kulatými stoly, ke kterým klienti 

zasedají. Dle mého názoru, je to ideální řešení pro komunikaci bankéřů se zákazníky, chce-

li bankéř zákazníky o něčem přesvědčit. V tomto směru zde není nic, co by bylo třeba 

měnit či upravit.  
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Osobní zóna, která je dle středoevropských zvyklostí 46 – 120 centimetrů, je 

v případě ČS dodržena. Tato výše uvedená vzdálenost klienta od bankéře je dostačující 

k tomu, aby měli při jednání zajištěné potřebné soukromí, a zároveň to není moc blízko, 

aby měl klient pocit, že bankéř již zasahuje do jeho soukromého prostoru. Tento prostor (v 

odborné literatuře označován jako „intimní prostor“) je dle evropských měřítek 15 – 46 

centimetrů. Do tohoto prostotu jsou obvykle puštěni pouze členové rodiny a nejbližší 

přátelé. Proto v této oblasti nonverbální komunikace není, podle mého názoru, nutné cokoli 

měnit. 

 

Pozice nohou 

Zkřížené nohy vyjadřují obranný či odmítavý postoj. Ovšem u žen je tato pozice 

sedu těžko interpretovatelná z toho důvodu, že mnohé z žen byly od mládí vedeny k tomu, 

aby seděly „jako dámy“. Je ovšem vhodné a pochopitelné, obleče-li si bankéřka sukni, aby 

seděla s nohama přes sebe.  

Zde bych doporučila, aby bankéřky při komunikaci s klientem vědomě natáčely 

nohy směrem ke klientovi, a to i v případě, sedí-li s nohama překříženýma přes sebe. 

Bankéři dají tímto klientovi najevo svou plnou pozornost, které si zákazníci nemusí 

vědomě všimnout, ale podvědomě je toto gesto vnímáno.  

 

Gestikulace rukou 

Dle pozorování bylo zjištěno, že bankéři mají ruce nejčastěji v pozicích, které jsou 

zobrazeny na níže uvedených obrázcích.  

Jakmile si posluchač začne podepírat bradu, dává tím najevo, že se ho začíná 

zmocňovat únava a že se začíná nudit. Tato situace je znázorněna na Obr. 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 Podepírání brady.  Obr. 6.5 Spojené ruce.  

(zdroj obr.: Pease, 2001).   
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Obr. 6.5 znázorňuje gesto prozrazující nespokojenost či negativní postoj. V případě, 

kdy jsou ruce jedince sepjaté ve výši obličeje, hůře se s tímto jedincem jedná, než kdyby 

sepjaté ruce měl položené na stole před sebou. Vytváří si tímto jakousi barieru. 

Bylo by vhodné, aby se bankéři zaměřili na to, v jaké pozici mají ruce a nevytvářeli 

si bariéry, díky nímž se klienti cítí odmítnuti a nevítáni. Bankéři by měli sedět uvolněně 

s rukama položenýma volně na stole před sebou.  

 

Natočení trupu, těla a hlavy 

Jak už bylo uvedeno výše v kapitole 5.2 Analýza současné situace dle 

pozorování, na základě pozorování bylo zjištěno, že pouze 33% bankéřů se při 

komunikaci s klientem k němu otáčí celým tělem a sedí k němu přímo. Zbylých 67% sedí 

tělem k PC a natáčejí pouze hlavu ke klientovi. Sedí-li a dívají-li se na zákazníky z boku, 

vyvolává to pocity kritiky a malého zájmu.  

Bankéři by se měli snažit, pokud je to možné a podmínky to dovolují, při 

komunikaci s klientem sedět čelem a přímo k němu. Dávají mu tak najevo svou plnou 

pozornost. Klient se díky tomu bude cítit spokojeně a odnese si z jednání s bankéřem 

příjemné pocity, díky nimž se nebude obávat a vyhýbat kontaktu s bankovním ústavem.  

 

Doteky a tělesný kontakt 

Dle výsledků pozorování bylo zjištěno, že tělesný kontakt s klientem je minimální, 

až žádný. Základním tělesným kontaktem s klientem by mělo být podání ruky. Tato 

problematika byla již podrobněji rozpracována výše v kapitole 3.4.2 Význam řeči těla 

v bankovnictví. Toto je jediný dovolený kontakt s klientem, který je přijatelný a 

neinvazivní. Na podání ruky by měla být zaměřena největší část pozornosti bankéřů, což 

již bylo doporučeno na začátku této kapitoly.  

Bankéřky si při komunikaci se zákazníky pohrály se svými vlasy, upravovaly si 

účes či se letmo dotýkaly svého obličeje. Tyto doteky, především u žen, jsou běžné, 

protože ženy mají tendenci se udržovat krásné a upravené. V tomto případě není nutné 

cokoli napravovat. Je to naprosto přirozené.  

 

Mimika 

Mimika bankéřů ČS je velmi nevýrazná. Toto je v pořádku, protože dle autora 

knihy Neverbální komunikace Oldřicha Tegze (2007, s. 307): „Od bankéře nebo někoho, 

kdo má spravovat naše peníze, očekáváme mimickou „ukázněnost“. Bankéři by měli 
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zachovávat vážnou tvář spojenou s příjemným vystupováním. Je vhodný lehký úsměv, 

který zpříjemní zákazníkovi pobyt v bance.  

Zde jsou má doporučení velmi omezená z toho důvodu, že mimické projevy jsou 

z velké části vrozenou záležitostí a těžko se dají ovlivnit vědomě. Mimické svaly, i když 

jen na mikrosekundu, reagují instinktivně. Pokud člověk není trénovaný tzv. „pokec face“ 

(přeloženo lidovým rčením „Nehnout ani brvou“), jeho mimické projevy budou těžko 

ovladatelné. Uvedu zde pouze jediné doporučení, které je adekvátní situaci. Bankovní 

sektor není místem pro grimasy či pošklebky. 

 

 

6.1 Souhrnná autorova doporučení 

Mé prioritní doporučení je setrvat v četnosti školení. Ovšem předmětem školení by 

mělo častěji být téma nonverbální komunikace bankéřů s klienty. Bankéři si tímto rozšíří 

obzory, dostane se jim více informací z této oblasti komunikace, a díky tomu se budou 

moci dále profesně rozvíjet. Pokud na tuto oblast komunikace není na školení prostor, 

doporučila bych přečíst některou z odborných publikací pojednávající na téma řeč těla, což 

by pro začátek mohlo být dostačující.  

Situace v ČS je v zásadě dobrá. Není nutné provádět radikální změny a zásahy. 

Budova a prostory ČS jsou decentní a čisté. Pobočka je zařízena účelně, vkusně a moderně. 

Prostory jsou vzdušné a nestísněné. Bankéři jsou oblékáni vhodně a přiměřeně svému 

povolání. Doporučila bych tedy setrvat v nynějším stavu, či zvážit změny, které povedou 

ke zlepšení neverbální komunikace se zákazníky. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy osobního prodeje se zaměřením na 

nonverbální komunikaci bankéřů. Základem výzkumu bylo pozorování bankéřů při 

běžných pracovních dnech a vyhodnocování řeči jejich těla. Následně bylo provedeno 

dotazování těchto bankéřů na téma osobního prodeje a marketingové komunikace. Na 

základě výsledků výzkumu byla provedena analýza současné situace a byly doporučeny 

návrhy na zefektivnění nonverbální komunikace.  

Z výzkumu vyplynulo, že momentální situace na pobočce ČS v Novém Jičíně je 

uspokojivá, ovšem při využívání detailů z oblasti nonverbální komunikace by mohla být 

lepší. Využijí-li bankéři při nabízení produktů a služeb a při komunikaci se zákazníky 

vědomě prvky řeči těla, zákazníci to zajisté na úrovni nevědomého vnímání zaregistrují, a 

pobyt v bance se jim zpříjemní.  

Z tohoto důvodu bych navrhovala začlenit do témat školení i základní poznatky 

z oblasti nonverbální komunikace. To může vést k porozumění sebe sama a tyto znalosti 

řeči těla mohou vést ke zkvalitnění profesního, ale také osobního života. Především bych 

na školení zahrnula témata týkající se pozic nohou, gestikulace rukou a mimiky. Toto jsou 

stěžejní oblasti řeči těla. Podání ruky je každému známá a přirozená věc a není proto podle 

mě nutné se touto oblastí blíže zabývat. Navrhovala bych ovšem uvést podání ruky při 

vítání a loučení do každodenní praxe.  

Spolupráce s pobočkou ČS v Novém Jičíně probíhala bez větších problémů. Jediný 

zádrhel nastal při vyplňování dotazníků, které z časových důvodů nemohli někteří bankéři 

vyplnit. Ale i přes to jsem měla k dispozici dostatek podkladů k provedení analýzy. 

Zdroje, ze kterých jsem pro tuto práci čerpala, byly dostupné v českém jazyce. 

Z internetových zdrojů byly čerpány především informace týkající se ČS. Informace 

ohledně marketingové, verbální a neverbální komunikace jsem čerpala z odborné literatury 

zabývající se touto problematikou. 

Nonverbální komunikace je všeobecně opomíjenou částí sociální komunikace mezi 

lidmi. V běžném životě na ni není kladen důraz, a z toho důvodu může docházet k různým 

nedorozuměním mezi lidmi. Zvládnutí základních prvků nonverbální komunikace dokáže 

každý jedinec a je ku prospěchu všech.  

V době, kdy na trhu bankovních služeb vládne silná konkurence, je nutné se odlišit 

od těchto rivalů. Bude-li se klást důraz na zdánlivě nepotřebné detaily, odliší to danou 

organizaci od konkurence. Klientským přístupem založeným nejen na běžných verbálních 
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projevech, ale také na projevech nonverbálních, kterými jsou podání ruky, oční kontakt a 

další prvky, může dát společnost najevo plnou pozornost zákazníkovi. Má-li zákazník 

pocit, že je vítaný a že je o něj dobře postaráno, bude se rád vracet a šířit mezi svými 

známými kladné reference.  
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