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1 Přílohy 
 

1.1 Příloha č. 1 Dotazník 
 

ÚVOD JEDNÁNÍ 

1 Jak probíhalo uvítání na pobočce text 

2 Jak na Vás zapůsobilo přivítání na pobočce? text 

3 Přivítal Vás pracovník zdvořilým pozdravem?  ano 

(Dobrý den/Dobré odpoledne atd.) ne 

4 Udržoval s Vámi pracovník přiměřený oční 

kontakt? 
ano 

ne 

5 Působil pracovník upraveně?  ano 

ne 

Pokud ne, zdůvodněte v komentáři.   

6 Představil se Vám pracovník v úvodu jednání? ano 

(Pro kladné hodnocení je dostačující, když se 

pracovník představí alespoň příjmením = klient ví, s 

kým jedná) 

ne 

7 Podal Vám pracovník v průběhu schůzky ruku? ano 

Kladně hodnoťte, pokud k podání ruky došlo kdykoli v 

průběhu schůzky.  
ne 

8 Rozloučil se s Vámi pracovník zdvořilým 

pozdravem? 
ano 

(Pro kladné hodnocení je dostačující, když se 

pracovník rozloučí nebo popřeje hezký den.) 
ne 

Pokud ne, zdůvodněte v komentáři.   

PROSTŘEDÍ 

9 Popište, kde s Vámi pracovník jednal. text 

  Kde přesně probíhalo jednání, jak to na Vás působilo.   

PŮSOBENÍ ZAMĚSTNANCE 

10 Popište, jaký byl pracovník. Zaznamenejte, jak se 

k Vám pracovník choval. 

text 

11 Měl jste pocit, že Vás pracovník poslouchá? ano 

(neskákal Vám do řeči, přitakával, věděl pracovník o 

čem je řeč atd.) 
ne 

Pokud ne, zdůvodněte v komentáři.   

12 Působilo na Vás dotazování pracovníka přirozeně, 

příjemně?  
ano 

  (Nebylo to nepříjemné, nepůsobilo jako "výslech" 

otázky na sebe navazovaly)? 
ne 

  Pokud ne, zdůvodněte v komentáři.   

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB 

13 Popište, jak probíhalo zjišťování potřeb na 

schůzce. 
text 
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Např. Jak se Vás pracovník ptal na Vaše potřeby, jak 

zjišťoval, jaký budete účet potřebovat nebo jak budete 

účet využívat? Ptal se Vás na zajištění, na volný čas 

apod. 

  

14 Bylo množství informací přiměřené Vašim 

potřebám? 
ano 

(Nebyl/a jste zahlcen/a informacemi, které jste 

nevyžadoval/a?) 
ne 

Pokud ne, zdůvodněte v komentáři.   

15 Byly pro Vás informace jasné a srozumitelné? ano 

(Byly Vám vlastnosti produktu představovány 

jednoduše a pozitivně? Pracovník nepoužíval odborné 

výrazy, kterým byste nerozuměl/a apod.) 

ne 

Pokud ne, zdůvodněte v komentáři.   

16 Ověřoval si v průběhu rozhovoru Vaše 

porozumění? 
ano 

(Pokládal doplňující otázky k produktům? Zda jsou 

jejich parametry jasné/srozumitelné?) 
ne 

NABÍDKA PRODUKTŮ 

17 Popište, jak probíhala nabídka produktů ze strany 

pracovníka 
text 

Např. Nabídl Vám více produktů, používal nějaké 

pomůcky, představil Vám výhody produktu apod. 

  

18 Jaké produkty a služby Vám pracovník nabídl:   

Pokyn: Pokud ANO, napište název produktu   

D01.1 Osobní účet ano/ne 

D01.2 Půjčka ano/ne 

D01.3 Kreditní karta ano/ne 

D01.4 Spořicí účet ano/ne 

D01.5 Termínovaný vklad  ano/ne 

D01.6 Hypotéka ano/ne 

D01.7 Konsolidaci půjček ano/ne 

D01.8 Kontokorent ano/ne 

D01.9 Životní pojištění ano/ne 

D01.10 Produkt pro investování (fondy, dluhopisy, 

atd.) 
ano/ne 

D01.11 Cestovní pojištění  ano/ne 

D01.12 Životní pojištění ano/ne 

D01.13 Penzijní pojištění ano/ne 

D01.14 Jiné, vypište:   

19 Používal pracovník názorné pomůcky a 

propagační materiály? 
ano/ne 

(Např. používal letáky, propagační materiály, 

ukazoval na obrazovce, tabletu apod.) 
  

Pokud ne, zdůvodněte v komentáři.   

20 Představil Vám bankéř internetbanking? ano/ne 

Pokud ANO, popište, jak internetbanking představil   
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21 Představil Vám bankéř smartbanking (mobilní 

bankovnictví)? 
ano/ne 

Pokud ANO, popište, jak smartbanking představil 

(mobilní bankovnictví) 
  

KONEC JEDNÁNÍ 

22 Nabídl Vám pracovník možnost uzavřít smlouvu? ano/ne 

Hodnoťte pozitivně, pokud měl pracovník zájem o 

uzavření produktu, i například na další schůzce. 
  

23 Vzal si na Vás pracovník kontakt? ano/ne 

    

24 

Sdělil Vám pracovník, jaké doklady musíte mít v 

případě, že si chcete založit účet? 

ano/ne 

Pokud ANO, popište.   

25 Zmínil možnost mobility (převodu účtu ze 

současné banky)? 

ano/ne 

Pokud ANO, popište.   

DOJEM Z NÁVŠTĚVY 

26 Popište, jak na Vás působila značka banky po této 

návštěvě? 
text 

27 Změnil se Váš pohled na tuto banku po dnešní 

návštěvě? 

text 

28 Co se týká této návštěvy, co se Vám nejvíce líbilo a 

s čím jsem byl/a spokojen/a? 
text 

Uveďte konkrétní příklady:   

29 Co se týká této návštěvy, co se Vám nelíbilo a s čím 

jsem byl/a nespokojen/a? 
text 

Uveďte konkrétní příklady:   

EMOCIONÁLNÍ STOPA 

30  Jaký z níže uvedených obrázků vyjadřujících 

pocity nejlépe vystihuje Vaše pocity po jednání? 1. Zklamání 

V komentáři zdůvodněte. 2. Odbytý / Ignorovaný 

  3. Apatický / Nevzrušený 

  4. Unavený 

  5. Nuda 

  6. Znepokojení / Rozrušení 

  7. Zmatek 

  

8. Pod mou úroveň / 

Nechávám si odstup 

  

9. Vyvedený z míry/cítí se 

trapně 

  10. Provinění 

  11. Podráždění 

  12. Nemám zájem / Odmítám 

  13. Zneužívaný/Oklamaný 

  14. Pobouření / Nenávist  

  15. Šok / Vyděšený 
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  16. Skeptický / Mám pochyby 

  17. Překvapení / Ohromení 

  18. Zvědavý, mám zájem 

  19. Vděčný / Úleva 

  20. Normální, obyčejný 

  21. Toužící 

  22. Klid/Pohoda 

  23. Rozveselený 

  24. Důvěra 

  25. Potěšený / Šťastný 

  26. Hřejivý, jako doma 

  27. Soulad/Harmonie 

  28. Bezstarostnost / Volnost 

  29. Inspirace/Nápad 

  30. Přitahován / Okouzlení 

  31. Láskyplný 

  32. Oceňovaný / Neobyčejný 

  33. Hrdost / Sebedůvěra 

  34. Nadšení / Dychtivý 

31 Na základě Vaší návštěvy pobočky, doporučil/a 

byste služby této banky také svým přátelům a 

známým?  

0 rozhodně ne -10 rozhodně 

ano 

Pokyn: Pro svou odpověď prosím, použijte stupnici od 

nuly do deseti, na níž 0 znamená „rozhodně ne“ a 10 

znamená „rozhodně ano". Můžete prosím popsat, co 

možná nejpřesněji, důvody Vaší předešlé odpovědi? text 

 

 

1.2 Příloha č. 2 Scénář 
 

Termín 

Sběr dat: listopad – prosinec 2019 

Dotazník musí být vyplněn a odevzdán do 12 hodin po ukončení návštěvy. 

  

Přílohy 

Přílohy musí být nahrány do deníku i do portálu iShopForIpsos společně s dotazníkem: 

• AUDIO ZÁZNAM Z NÁVŠTĚVY 

• SCAN/FOTO VŠECH MATERIÁLŮ, KTERÉ ZÍSKÁTE 

• FOTOGRAFIE POBOČKY 

Pojmenujte všechny přílohy bez použití diakritiky: 

Název projektu_Datum_Typ přílohy 
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(prosím použijte následující formát pro datum YYMMDD)  

 Všechny přílohy musí být nahrány samostatně – každý dokument/obrázek/audio musí mít 

svůj vlastní název. 

 

Veškeré přílohy (kromě audia) si anonymizujte od svých osobních údajů 

 

Úvod nahrávky 

Před vstupem na pobočku zapněte diktafon. Uveďte své jméno, adresu pobočky, záminku a 

datum. Diktafon zaholdujte/uzamkněte tlačítka a uschovejte na místo, odkud Vám nevypadne, 

ale hovor bude slyšitelný. Nahrávky k dotazníku již lze přikládat v jakékoli velikosti.  

 

Váš profil 

• dle Vaší reálné situace – informace sdělujte až po dotazu bankéře a odpovídejte podle 

pravdy  

• Rok narození 

• Pohlaví 

• Zaměstnání 

• Vzdělání 

• Měsíční příjem 

• Bydlení 

• Děti  

• Informace týkající se používání Vašeho běžného účtu uveďte pravdivě (počet běžných 

transakcí, výběry z bankomatů, výše úspor, zda máte půjčku, kontokorent, kreditní 

kartu, penzijní připojištění, hypotéku, stavební spoření, životní pojištění) 

• Bankéř se může doptávat na to, jak využíváte internetové bankovnictví (na vaši 

spokojenost) 

 

Průběh jednání 

 

Přímo na pobočce se orientujte podle navigace a hledejte volného bankéře, který by se Vám 

mohl věnovat. 

Sledujte, zda se Vás někdo ujme, nasměruje Vás. Pozorujte, zda Vás někdo pozdraví.  
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Cílem návštěvy je zhodnotit přístup pracovníka k novému klientovi. Pracovníkovi sdělte, 

že přemýšlíte o založení běžného účtu a přišel/a jste se zeptat na detailnější informace. U 

své nynější banky nejste plně spokojen/a a chcete se zeptat, jak to chodí v jiných bankách. 

Během jednání se chovejte přirozeně, můžete se doptávat nebo být pasivním klientem. 

Sledujte, jak si o Vás pracovník zjišťuje informace, zda si je někam zapisuje. Pozorujte, 

zda Vám pracovník bude chtít představit nějaké další produkty. V případě, že ano, nechte 

si představit jeho nabídku. Pokud se Vás pracovník zeptá na Vaše plány, odpovídejte dle 

skutečnosti. 

V závěru jednání sledujte, zda Vám pracovník navrhne uzavření nějakého produktu, zda 

si bude chtít domluvit další termín schůzky/telefonického kontaktu. 

Pozorujte, zda bude pracovník požadovat telefonní číslo nebo e-mail pro další kontakt. Také 

sledujte, zda Vám pracovník předal vizitku. Předávejte své vlastní číslo a sledujte, zda se 

Vám pracovník ozve. 

 

 

1.3 Příloha č. 3 Charakteristiky respondentů 
 

Respondent č. 1 

• Žena 

• 42 let 

• Místo bydliště: do 5 000 obyvatel (Středočeský kraj) 

• Vzdělání – střední s maturitou 

• Má zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: Česká spořitelna 

 

Respondent č. 2 

• Žena  

• 45 let 

• Místo bydliště: 100 000 obyvatel a více (Praha) 

• Vzdělání - vysokoškolské 

• Nemá zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: UniCredit Bank 
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Respondent č. 3 

• Muž 

• 51 let 

• Místo bydliště: 100 000 obyvatel a více (Brno) 

• Vzdělání – střední s maturitou  

• Má zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka:  Komerční banka 

Respondent č. 4 

• Muž 

• 36 let 

• Místo bydliště: 5 000 – 99 000 obyvatel (Kralupy nad Vltavou) 

• Vzdělání - Vysokoškolské 

• Nemá zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: Česká spořitelna 

Respondent č. 5 

• Žena  

• 25 let  

• Místo bydliště: 100 000 obyvatel a více (Plzeň) 

• Vzdělání - Vysokoškolské 

• Nemá zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: ČSOB 

Respondent č. 6 

• Muž 

• 26 let 

• Místo bydliště: 100 000 obyvatel a více (Praha) 

• Vzdělání - střední bez maturity 

• Má zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: Česká spořitelna 
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Respondent č. 7 

• Žena  

• 19 let 

• Místo bydliště: 5001 – 99 000 obyvatel (Hradec Králové) 

• Vzdělání -  základní  

• Má zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: ČSOB 

Respondent č. 8 

• Muž 

• 22 let 

• Místo bydliště: 100 000 obyvatel a více (Praha) 

• Vzdělání – střední bez maturity 

• Má zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: Fiobanka 

Respondent č. 9 

• Muž  

• 21 let 

• Místo bydliště: 5001 – 99 000 obyvatel (Hradec Králové) 

• Vzdělání – střední s maturitou 

• Nemá zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: Komerční banka  

Respondent č. 10 

• Muž 

• 29 let  

• Místo bydliště: 100 000 obyvatel a více (Praha) 

• Vzdělání – vysokoškolské 

• Nemá zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: Komerční banka 
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Respondent č. 11 

• Žena  

• 26 let 

• Místo bydliště: 100 000 obyvatel a více (Praha) 

• Vzdělání – střední s maturitou 

• Nemá zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: ČSOB 

Respondent č. 12 

• Žena 

• 21 let 

• Místo bydliště: 100 000 obyvatel a více (Praha) 

• Vzdělání – střední s maturitou 

• Nemá zkušenost s měřením zákaznické zkušenosti 

• Hlavní banka: Česká spořitelna 

 


