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Začneme oblíbenou 
měnou… 



Která měna budí v Češích největší sympatie? 

46 %  
KORUNA 

16 % 
ŠVÝCARSKÝ FRANK 

13 % 
EURO A DOLAR 

Češi jsou patrioti, koruna je nejsympatičtější měnou. 

…nejmenší sympatie naopak budí RUBL (0,5%) a DIRHAM (0,3%)  



A co platební karty? 



Jakou barvu platební karty by si Češi zvolili?  

Modrá 24 % 

Zlatá  14 % 

Zelená  11 % 

Červená 8 % 

Fialová  7 % 

Nejvíce Čechů by si zvolilo modrou. 

Černou by si častěji vybrali 
obyvatelé Prahy a svobodní   



A jaký by chtěli na kartě mít obrázek nebo motiv?  

66 % Obecné motivy 16 % Vlastní fotky 

Nejčastěji obecné motivy jako přírodu.   

6 % Bez konkrétního 
motivu 

4 % Osobní fotografie  
 
3 % Domácí mazlíčci  
 
2 % Vlastní děti  

6 % Příroda, krajina 
 
3 % Květiny  
 
3 % Psi 

2 % Něco abstraktního 
 

2 % Motivy spjaté s 
bankou 
 

1 % Něco originálního 



A nakonec se podíváme na 
komunikaci bank… 



8 

Preferují Češi v komunikaci své hlavní banky spíše 
serióznost nebo vtip? 

47 % 
SERIÓZNOST 

42 % 
VTIP 

Češi jsou trochu více konzervativní, 

ale zejména vysokoškoláci, mladí lidé a obyvatelé Prahy 
oceňují i vtip. 

11% NEVÍ 



Která reklama na finanční společnost se vybaví jako první?  

25 % 

9 % 
9 % 

5 % 4 % 
2 % 

2 % 1 % 

„Česká spořitelna. 
Chápeš? Tati, chrápeš!“ 

„Komerční banka: Sumó 
zvedne vlny i podnikání.” 

„Zelené reklamy na Air Bank 
s rozplácnutým bankéřem 

staré banky.“ 

„Fio banka.    
Reklama s 
Kohákem.” „GE Money a její kocour, 

který nemá chybu.“ 

„Raiffeisenbank a 
elegantní pán. 

Reklamy od Air Bank si pamatuje nejvíce Čechů. 



A jak jsou lidé schopni přiřadit reklamní slogany 
ke konkrétním bankám?  

190 let jsme 
vám blíž 

 (73 %) 

I banku 
můžete mít 

rádi  
(71 %) 

Páníček … a já 
mám na krku 

placení 
 (61 %) Přejete si úklid 

mylorde?   
(53 %) 

Ááá Česko… nový 
domov můj 

 (46 %) 
Ikona mobility 

 (43 %) 
Jsme banka 

inspirována klienty  
(42 %) 



Metodika a kontakty 

Tomáš Macků 
Research & Communication Director 

tomas.macku@ipsos.com 
GSM: +420 774 646 799 

Výzkum byl realizován agenturou Ipsos v období od 13. do 19. května  2015 na reprezentativním  vzorku dospělé 
internetové populace ve věku 18-65 let metodou on-line dotazování. Velikost vzorku byla 1003 respondentů. 

Ipsos je největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska ročního dosaženého obratu.  
Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. 
Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 87 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr 
a zpracování dat a využívá know-how 10 specializovaných divizí. 
Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. 
 

Ipsos je dlouhodobým Partnerem Zlaté koruny.  
V případě bližšího zájmu o výsledky nás kontaktujte.  

Radek Jalůvka 
General Manager CZ & SK 
radek.jaluvka@ipsos.com 
GSM: +420 603 432 205 

Na Příkopě 22, Slovanský dům, 110 00 Praha 1 Heydukova 12, 811 08 Bratislava 

www.ipsos.cz        www.ipsos.com        www.ipsos.sk 


