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Příloha č. 1: Organizační struktura ČS. 

 

Předseda 

představenstva a 

generální ředitel 

Místopředseda 

představenstva a 

1. náměstek 

generálního 

ředitele 

Člen 

představenstva a 

náměstek 

generálního 

ředitele 

Člen 

představenstva a 

náměstek 

generálního 

ředitele 

Člen 

představenstva a 

náměstek 

generálního 

ředitele 

Pavel Kysilka Dušan Baran Daniel Heler Jiří Škvoraga 
Heinz 

Knotzer 

Úsek kancelář 

společnosti 
Úsek účetnictví a daně 

Úsek řízení bilance 

finanční skupiny ČS 
Úsek distribuce 

Úsek právní služby a 

compliance 

Úsek firemní 
komunikace 

Úsek kontroling a 
plán 

Úsek investiční 
bankovnictví 

Úsek přímé 
bankovnictví 

Úsek centrální řízení 
rizik 

Úsek interní audit Úsek řízení majetku 
Úsek finanční trhy - 

obchodování a prodej 
Úsek kartové centrum 

Úsek řízení úvěrových 

rizik a úvěrový servis 

Úsek lidské zdroje 
Odbor majetkové 
účasti a realitní 

investice 

Úsek finanční trhy - 

Retail Distribution 

Úsek řízení 
retailových produktů a 

procesů 

Úsek kontroling 
úvěrového rizika 

řízení portfolia 

Úsek marketing  Úsek financování 

Úsek region západ - 

oblastní pobočky v 
regionu 

Úsek bezpečnost 

Úsek zpracování 
transakcí 

 Úsek firemní klientela 

Úsek region východ - 

oblastní pobočky v 

regionu 

Oddělení podpora 

Úsek zpráva 

klientských účtů 
 Úsek realitní obchody 

Úsek externí prodej a 

kooperace 
 

Úsek Back Office 

finančních trhů 
 

Úsek komunální 

financování 

Odbor řízení 

retailových segmentů 
 

Úsek zpracování 

obchodů 
 

Odbor Group Large 

Corporates 

Odbor finanční 

plánování a analýzy 
 

Úsek IT  
Oddělení podpora 

obchodů 
  

Úsek procesní 

centrum 
    

Odbor ekonomické a 

strategické analýzy 
    

Odbor řízení kvality 

služeb 
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Příloha č. 2: Formulář. 

FORMULÁŘ PRO ZAZNAMENÁVÁNÍ POZOROVÁNÍ NONVERBÁLNÍ 

KOMUNIKACE V ČS 

       

Pozorování č. 

         
Datum 

pozorování:       

Pozorovaný bankéř č. 

Čas pozorování:        

         

ZÁKLADNÍ INFORMACE O HMOTNÉM PROSTŘEDÍ: 

Stůl: 

  

Židle: 

PC: 

         

Přivítání:   

         

Kam si sedá bankéř: 

  

 Kam si sedá klient: 

  

     

     

         

         

Nonverbální komunikace:       

Nohy: 

      

Natočení těla, ramen: 

      

Ruce: 

      

Gestikulace: 

      

Hlava: 

      

Oči, pohled: 

      

Mimika: 

      

Doteky: 

      

         

         

Rozloučení se:   

         

         

Mé poznámky, komentář: 
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Příloha č. 3: Dotazník pro bankéře ČS. 

Milí respondenti, 

ráda bych vás tímto požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřen na školení, 

marketingovou komunikaci. 

Tento dotazník je určen zaměstnancům a zaměstnankyním České spořitelny (dále jen ČS) 

v Novém Jičíně. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplněním mi pomůžete k úspěšnému 

vypracování bakalářské práce na VŠB – TUO. 

Děkuji za váš čas a spolupráci, Aneta Polášková  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Účastníte se nabízených školení pro zaměstnance? 

a. Ano (přejděte prosím k otázce č.2) 

b. Ne (přejděte prosím k otázce č.5) 

 

2. Jak často školení absolvujete? 

a. 1x týdně 

b. 2x měsíčně 

c. 1x za půl roku 

d. 1x ročně 

e. méně než 1x ročně 

 

3. Na jaké téma jsou školení zaměřena? 

 (možnost označit více odpovědí) 

a. komunikace se zákazníky 

b. bankovní etiketa 

c. představení nových produktů a služeb, které budou nabízeny klientům 

d. zaučení na nové technologie (software, počítačové programy) 

e. time management (jak si rozvrhnout čas) 

f. jak se vyrovnat se stresem 

g. jiné ……………………………………………………………………………… 

(Pokud jste zvolili možnost A, přejděte k následující otázce č.4.) 

(Pokud jste nezvolili možnost A, přejděte k otázce č.5) 

 

4. Je předmětem školení i nonverbální komunikace (řeč těla)? 

a. Ano, vždy 

b. Ano, někdy 

c. Velmi okrajově 

d. Vůbec 
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5. Co podle Vás ovlivňuje zákazníky při rozhodování o koupi bankovních produktů a 

služeb? (Přiřaďte následujícím položkám hodnotu 10=nejdůležitější až 1=nejméně důležité) 

a. šíře a množství nabízených služeb 

b. přehlednost nabízených produktů a služeb 

c. ceny produktů a služeb 

d. reklamní prospekty a letáčky 

e. komunikace bankéře s klientem 

f. příjemné prostředí interiéru 

g. profesionální chování personálu 

h. příjemné vystupování bankéře 

i. reklama (v TV, v časopisech, billboardy) 

j. doporučení známých 

 

6. Co považujete při komunikaci s klientem za nejdůležitější? (Prosím ohodnoťte 

následující položky od čísla 7=nejdůležitější po číslo 1=nejméně důležité) 

a. podání co nejvíce informací o nabízených produktech a službách 

b. oční kontakt 

c. podání ruky při zahájení a ukončení rozhovoru 

d. správné a zdvořilé vyjadřování 

e. přiměřená gestikulace 

f. věnování plné pozornosti zákazníkovi 

g. rychlost vyřízení požadavku (nezdržovat zákazníka) 

 

7. Jakou váhu přikládáte nonverbální komunikaci při jednání s klienty? (1=nejmenší 

váha, 5=největší váha) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

8. Jsem spokojen/a s prací v ČS? 

a. Velmi spokojen/a 

b. Spokojen/a 

c. Nespokojen/a 

d. Velmi nespokojen/a 
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9. Jsem spokojen/a se svou pracovní náplní? 

a. Velmi spokojen/a 

b. Spokojen/a 

c. Nespokojen/a 

d. Velmi nespokojen/a 

 

10.  Jsem spokojen/a s atmosférou na pracovišti a v pracovním kolektivu? 

a. Velmi spokojen/a 

b. Spokojen/a 

c. Nespokojen/a 

d. Velmi nespokojen/a 

 

11. Jsem spokojen/a s pracovním prostředím, zázemím, zařízením interiéru? 

a. Velmi spokojen/a 

b. Spokojen/a 

c. Nespokojen/a 

d. Velmi nespokojen/a 

 

12. Vaše pohlaví? 

a. Žena 

b. Muž 

 

13. Váš věk? 

a. méně než 20 let 

b. 21-30 let 

c. 31-40 let 

d. 41-50 let 

e. více než 50 let 

 

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní škola 

b. Střední škola (výuční list) 

c. Střední škola s maturitou 

d. Vyšší odborná škola 

e. Vysoká škola 
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15. Jak dlouho pracujete v ČS? 

a. méně než 1 rok 

b. 1-2 roky 

c. 2-5 let 

d. 5-10 let 

e. více než 10 let 
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Příloha č. 4: Výsledky dotazování zachyceny numericky a 

graficky. 
 

Otázka č. 1 

1. Účastníte se nabízených školení pro zaměstnance? 
počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. Ano 10 100,0% 

b. Ne 0 0,0% 

 

 
 

Otázka č. 2: 

2. Jak často školení absolvujete? 
počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. 1x týdně 3 30,0% 

b. 2x měsíčně 2 20,0% 

c. 1x za půl roku 5 50,0% 

d. 1x ročně 0 0,0% 

e. méně než 1x ročně 0 0,0% 
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Otázka č. 3 

3. Na jaké téma jsou školení zaměřena? 
počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. komunikace se zákazníky 9 31,0% 

b. bankovní etiketa 4 13,8% 

c. představení nových produktů a služeb, které budou  

nabízeny klientům 
9 31,0% 

d. zaučení na nové technologie (software, počítačové 

programy) 
5 17,2% 

e. time management (jak si rozvrhnout čas) 1 3,4% 

f. jak se vyrovnat se stresem 0 0,0% 

g. Jiné (Jak na klienty) 1 3,4% 

 

 

 
 

 

 

Otázka č. 4 

4. Je předmětem školení i nonverbální komunikace (řeč 

těla)? 

počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. Ano, vždy 2 20,0% 

b. Ano, někdy 3 30,0% 

c. Velmi okrajově 2 20,0% 

d. Vůbec 3 30,0% 
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Otázka č. 5 

5. Co podle Vás ovlivňuje zákazníky při rozhodování o 

koupi bankovních produktů a služeb? (Přiřaďte následujícím 

položkám hodnotu 10=nejdůležitější až 1=nejméně důležité) 

počet bodů 

důležitosti 

procentuální 

vyjádření 

a. šíře a množství nabízených služeb 32 7,3% 

b. přehlednost nabízených produktů a služeb 38 8,7% 

c. ceny produktů a služeb 79 18,1% 

d. reklamní prospekty a letáčky 20 4,6% 

e. komunikace bankéře s klientem 63 14,4% 

f. příjemné prostředí interiéru 28 6,4% 

g. profesionální chování personálu 47 10,8% 

h. příjemné vystupování bankéře 52 11,9% 

i. reklama (v TV, v časopisech, billboardy) 18 4,1% 

j. doporučení známých 60 13,7% 

 

 

 



 

4 

 

Otázka č. 6 

6. Co považujete při komunikaci s klientem za 

nejdůležitější? (Prosím ohodnoťte následující položky od 

čísla 7=nejdůležitější po číslo 1=nejméně důležité) 

počet bodů 

důležitosti 

procentuální 

vyjádření 

a. podání co nejvíce informací o nabízených produktech a 

službách 
26 10,9% 

b. oční kontakt 43 18,1% 

c. podání ruky při zahájení a ukončení rozhovoru 15 6,3% 

d. správné a zdvořilé vyjadřování 35 14,7% 

e. přiměřená gestikulace 29 12,2% 

f. věnování plné pozornosti zákazníkovi 62 26,1% 

g. rychlost vyřízení požadavku (nezdržovat zákazníka) 28 11,8% 
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Otázka č. 7 

7. Jakou váhu přikládáte nonverbální komunikaci při jednání 

s klienty? 

počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. Vůbec 1 10,0% 

b. Malou 1 10,0% 

c. Střední 2 20,0% 

d. Velkou 2 20,0% 

e. Maximální 4 40,0% 

 

 
 

Otázka č. 8 

8. Jsem spokojen/a s prací v ČS? 
počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. Velmi spokojen/a 2 20,0% 

b. Spokojen/a 7 70,0% 

c. Nespokojen/a 1 10,0% 

d. Velmi nespokojen/a 0 0,0% 
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Otázka č. 9 

9. Jsem spokojen/a se svou pracovní náplní? 
počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. Velmi spokojen/a 0 0,0% 

b. Spokojen/a 9 90,0% 

c. Nespokojen/a 1 10,0% 

d. Velmi nespokojen/a 0 0,0% 

 

 
 

Otázka č. 10 

10.  Jsem spokojen/a s atmosférou na pracovišti a 

v pracovním kolektivu? 

počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. Velmi spokojen/a 2 20,0% 

b. Spokojen/a 8 80,0% 

c. Nespokojen/a 0 0,0% 

d. Velmi nespokojen/a 0 0,0% 
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Otázka č. 11 

11. Jsem spokojen/a s pracovním prostředím, zázemím, 

zařízením interiéru? 

počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. Velmi spokojen/a 2 20,0% 

b. Spokojen/a 8 80,0% 

c. Nespokojen/a 0 0,0% 

d. Velmi nespokojen/a 0 0,0% 

 

 
 

Otázka č. 12 

12. Vaše pohlaví? 
počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. Žena 10 100,0% 

b. Muž 0 0,0% 
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Otázka č. 13 

13. Váš věk? 
počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. méně než 20 let 0 0,0% 

b. 21-30 let 5 50,0% 

c. 31-40 let 2 20,0% 

d. 41-50 let 3 30,0% 

e. více než 50 let 0 0,0% 

 

 
 

Otázka č. 14 

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. Základní škola 0 0,0% 

b. Střední škola (výuční list) 0 0,0% 

c. Střední škola s maturitou 6 60,0% 

d. Vyšší odborná škola 1 10,0% 

e. Vysoká škola 3 30,0% 

 

 
 



 

9 

 

Otázka č. 15 

15. Jak dlouho pracujete v ČS? 
počet 

odpovědí 

procentuální 

vyjádření 

a. méně než 1 rok 2 20,0% 

b. 1-2 roky 3 30,0% 

c. 2-5 let 2 20,0% 

d. 5-10 let 0 0,0% 

e. více než 10 let 3 30,0% 

 

 
 


