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Člověk, lidská bytost, 
zákazník, spotřebitel – 
jedno, jak nás uzlíčky plné 
problémů, stresu, strachu 
a různorodých emocí 
nazvete. Na začátku i na 
konci každého byznysu je 
právě taková bytost. 

Jsem hluboce přesvědčen,  
že pochopení, jak nám 
lidem pomoct s našimi 
životy, je základem 
každého zdravého 
a dlouhodobého byznysu. 

Proto jsme se rozhodli 
vyrazit do džunglí jejich 
životů a alespoň částečně 
odkrýt, co se v nich skrývá.  
Věřím, že taková sonda 
nabourá stereotypní  
vnímání a donutí nás 
zamyslet se, jak život 
našich zákazníků zlepšit. 
Je to jediná smysluplná 
cesta k obratu a zisku...

Lukáš Vynikal





Když jsem před nějakým časem přišla do ČS, 
dostalo se mi od Lukáše Vynikala zadání: 
 
„Zjisti nám, jak žijí lidé, kterým už z domova ode-
šly děti. Chceme je pochopit, poznat. A třeba pak 
pro ně něco zajímavého dokážeme vymyslet.“  
Víc než ráda. 

Jezdit po republice a navštěvovat lidi přímo 
u nich doma, pozorovat je a povídat si.  
To je práce, která výzkumníka prostě baví.  
A co teprve když pracujete v týmu dalších zapá-
lených lidí, kteří do toho jdou ochotně s vámi.
Projekt se nakonec rozrostl na popis klienta 
v jakékoliv fázi. A výsledkem je tato kniha.  
Odpovídá na otázky, jak žijí lidé v různých  
životních etapách. Jaký je jejich životní styl?  
O čem se baví, co řeší, čeho se obávají? 
Kniha Etapy dává nahlédnout do života lidí, 
klientů banky. Pomůže vám pochopit potřeby 
a obavy a snad vás bude také inspirovat k tomu, 
jak můžeme svým klientům pomoci. Může ji mít 
po ruce jak člověk na pobočce, tak v centrále.
Přeji příjemné čtení

Lenka Korečková





„Uff. Tak to byla depka. Takhle bych nechtěl žít.  
Ti budou za 10 let tam, kde jsou ti Novákovi 
z Třince. Pamatuješ?”

Lenka  na to: „No to si úplně nemyslím.  
Jen žijí ve shonu, ale je to harmonie.”  

Zrovna se vracíme z Brna a diskutujeme v autě 
o tom, co jsme právě zažili na dalším z našich 
rozhovorů. Rodinka — manželé kolem padesáti 
let, devatenáctiletý syn. Pán očividně prožívá 
krizi středního věku a jeho žena mu to ani trochu 
neulehčuje. Asi po půl hodině říká náhle Lenka:
  
„Máš recht, budou z nich jednou Novákovi.  
Žijou si každý svým životem. Vůbec se nepotkávají.”

„Tak vidíš.”

Pokud to chcete zažít na vlastní kůži i vy,  
můžete se začíst do autentických příběhů,  
které jsou nedílnou součástí této knihy.

Marek Šubr



50 rozhovorů  
po městech a vesnicích 
celé České republiky.

A taky:
16 interních workshopů,
9 měsíců usilovné práce, 
4 výzkumníci,
12 segmenťáků,
1 kouč MM,
1 ajťák, 
 
to byl náš tým.



Všechny etapy 
s námi prožili:

Pavla Ficová
Petr Šmíd
Alice Martinovská
Anna Pospíšilová
Jana Poorsaeedová
Kateřina Hájková 
Kateřina Ševčíková
Jan Zeman
Jiří Ilčík 
Marian Bačák
Petr Bobysud
Radim Kindl
Stanislav Krůžela
Štěpán Zacha
Václav Čadek 

Všem děkujeme.  
Byla to krásná práce.



„Život vždycky stál,  
stojí a bude stát za to,  
aby ho člověk dožil. 

Ono se s ním popravdě  
ani nic víc dělat nedá.“

Jan Werich
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Mladí



Mladí Češi, kteří 
žijí ze dne na den 
a budoucnost příliš 
neplánují. Zpravidla 
studenti nebo nováčci 
na pracovním trhu.



Jsou mladí, na prahu samostatného života. 
Někteří z nich ještě studují a jsou závislí na 
kapesném, jiní mají čerstvě práci a učí se 
hospodařit s penězi. Rozdíly v příjmu hodně 
určují rozdíly v jejich životním stylu. Ně-
kteří stále bydlí u rodičů a požívají výhody 
mamahotelu, jiní se už vrhli do samostat-
ného bydlení, ať už s kamarády, s přítelem/
přítelkyní, nebo sami. To opět určuje jejich 
životní styl. 

Odlišují se i tím, jestli mají nějaký výrazný 
koníček, nebo ne. Pokud ano, stávají se 
součástí zájmové komunity a do koníčku 
investují svůj čas a peníze. Na rozdíl od lidí, 
kteří se ničemu pravidelně nevěnují, mají 
nějaký směr a cíle.

Studenti obecně více sní, než žijí reálný život. 
Nemají jasné plány. Mají vágní představu 
o budoucnosti. Avšak těší se na ni a věří, že 
na tom budou dobře, že budou žít v nadstan-
dardu. Možná i lépe než jejich rodiče. Jsou 
otevření, chtějí cestovat za poznáním a učit 
se nové věci.

Vnímají nepřeberné množství možností. 
Zkoušejí. Hledají vlastní cestu. Do ničeho  
se však nevrhají proaktivně. Často spíše 
reagují na příležitosti.

Jsou hodně komunikativní. Mají hodně 
kamarádů, ať už pro zábavu, nebo proto, že 
jsou to inspirativní kontakty. Je jim jedno, 
jestli jde o reálné, nebo virtuální vztahy. Tě-
mito vztahy si naplňují potřebu někam patřit. 
Oproti starším generacím jsou naprosto bez 
předsudků. Nemají žádné vzory.

Postoj ke škole a k práci je jiný než u star-
ších generací. Školu nepokládají za vstu-
penku do práce. Mnozí studují jen to, co 
je baví a zajímá. Po ukončení studia často 
uvažují o další škole. Práce je musí zajímat, 
částečně bavit a hlavně je nesmí svazovat 
rutinou a stereotypem.

Trendy je nekouřit a sportovat. Sportují rádi –  
ať už kvůli kondici a vzhledu, nebo kvůli so-
ciálnímu kontaktu. Ze všech životních etap 
mají na sport nejvíc času.

Bez ohledu na věk identifikujeme dva cha-
raktery: True Millennials, kteří aktivně žijí 
změnou, a Snílky, kteří se pohybují spíše 
v oblacích.



Dokud bydlí u rodičů, jsou v podstatě bez-
starostní a žijí spontánně ze dne na den. 
V momentě, kdy si zařídí samostatné bydle-
ní, dochází k jistému vystřízlivění. Na řadu 
přichází spousta povinností, se kterými se 
musí každý vypořádat a s nimiž souvisí ná-
hlá nutnost hospodaření s penězi. Můstkem 
mezi životem trochu v oblacích a realitou, 
která má nějaké směřování, je pak vstup do 
vážného vztahu a společné bydlení. 

Existuje ještě další mezník, který mění 
zaběhnutý styl života, a sice začátek práce. 
To je moment, kdy člověku najednou vzroste 
příjem a má více peněz pro sebe. Zároveň 
však radikálně ubude volný čas. Pro mladé 
je důležité budovat si vlastní síť kontaktů. 
Nástup do práce znamená i v tomto ohledu 
velký posun.

Jak prožívají 
setkání 
s realitou? 





Co je pro 
ně typičtější 
než pro ostatní 
etapy?

Aneb co víme z rozsáhlého kvantitativního 
měření (Zdroj: MML data 2015, 15 000  
respondentů ročně ve věku 12–79 let).

Životní styl 

Moderní, akční. Zábava, internet,  
sociální sítě. Touha odlišit se,  
bezstarostnost. Impulzivita.

Hodnoty

Ambice profesní i příjmová .
Zážitky, změna, sport, vzhled, 
krása, život bez závazků.



Finance

Neřeší finance, nechávají to na jiných.
Rádi si dopřávají výjimečné věci.
Omezená spořivost. Mají nejméně bank. 

Média

Kino, internet, OOH.
Časopisy pro mládež,  
ICT, exkluzivní, bezplatné.   
 

Spotřeba
 
Preference značky, módy, nových věcí. 
Vliv obalu, moderní zboží, technologie. 
Předmíchané alkoholické nápoje, pleťová 
kosmetika, žvýkačky a tyčinky.  



Obavy

Aby nebyli sami

„Potřebuju mít kolem sebe pár kámošů, abych 
měl kdykoliv možnost vyrazit s někým ven.“ 

Nejistota  
a špatná rozhodnutí

„Když se mám rozhodnout o práci nebo 
ubytování, cítím se nesvůj. Vím, že neumím 
dobře zvážit všechna pro a proti. Je to pro 
mě prostě nová situace.“



Rutina, stereotyp a nuda

„Nebudu dělat práci jen pro peníze jako naši. 
Chci dělat něco, co mě bude bavit.“  
„Hlavně aby byla nějaká zábava. Jak se 
jeden den nudím, je všechno špatně.“

Pracovní vytíženost

„Nechci dřít od nevidím do nevidím.  
Chci mít dost volného času pro sebe.“

Nedostatek 

„Peněz moc nemám, tak jsem radši doma. 
Doma nic neutratím.“ 



True Millennials



Většinou studenti, 
kteří se těší na svou 
budoucnost a věří,  
že se budou mít dobře, 
že budou žít v luxusu 
a nadstandardu  
a že na to budou mít.  
 
Mají plány a představy, 
jen zatím nevědí, jak 
na to. Jsou otevření 
vůči kulturám, nemají 
žádné předsudky. Často 
chtějí studovat nebo žít 
v zahraničí.  
 
Cítí se být více 
Evropany než Čechy. 
 
Změny jsou součástí jejich života. Nemají 
problém měnit školu a práci, která je nebaví. 
Rádi zkouší nové věci. Oproti Snílkům 
(viz dále) jsou však poměrně aktivní, mají 
své koníčky, mají docela nabitý program. 
Trendy je fitko a běhání s patřičnou aplikací 
v mobilu.  
 
Mají rádi dobrodružství a výzvy. Chtějí být 
jiní. Jsou to individualisti, kteří však tolerují 
ostatní. Nemají problém vyjít s každým. 
Budují si své profily na sociálních sítích 
a mají spoustu kontaktů. Virtuální i reálné 
vztahy se stávají povrchnějšími. 

Vyrůstali v rodinách porevoluční genera-
ce, která rodičovství odkládala. Rodiče jim 
věnovali maximum péče, a proto jsou velmi 
sebevědomí a nebojí se vyjádřit svůj názor. 
Zároveň jsou díky výchově svým způsobem 
zhýčkaní, nemají vštěpené pevné mantinely, 
jako měly dřívější generace. To může vést 
k neschopnosti řešit krizové situace. Je to 
vidět i v jejich obavě vzít na sebe zodpo-
vědnost (postarat se o sebe, najít si svého 
doktora, vyřídit věci na úřadě) a učinit něja-
ké rozhodnutí (např. o výběru školy, práce, 
partnera).

Jde o typickou generaci Y, která staví na 
jiných hodnotách a zaujímá jiné postoje, než 
měly předchozí generace. V současnosti 
se nedá odhadovat, jací budou, až opravdu 
dospějí, až založí rodiny, až zestárnou. Ne-
zbývá nám než počkat.



Pondělí je vyloženě flákací. Už jsem se na něj 
docela těšil. Škola mi začíná až zítra, ale už 
jsem na kolejích a mám pohodu. Dospal jsem se 
a teď se u počítače cpu jídlem od mámy. Chatuju 
s klukama z kapely a hodnotíme sobotní koncert. 
To byla zase jízda.

Hraju na elektriku v plesové kapele. Teda hrál 
bych radši v něčem, co bude mít lepší zvuk.  
Baví mě big bandy a jazz. No jo, ale na tom se 
nedají vydělat peníze. A ty já potřebuju. Rád 
si žiju trochu na vysoké noze, rád si užívám 
a dopřávám lepší kluby, lepší oblečení, hodně 
utratím v hospodách a kavárnách. A v zábavovce 
nám to hodí každý víkend slušnou sumu. A jsme 
fajn parta. Tak co.

Hudba mě baví moc. Tím fakt žiju. Sice studu-
ju VŠE, kterou mi doporučili naši a se kterou 
mám asi nějakou šanci pak uspět v práci. Ale 
od příštího roku k tomu budu paralelně chodit 
i na konzervatoř. Mám to náhodou vymyšlené. 
Rozhodně nechci jednou dřít od nevidím do 
nevidím jako naši. Chci mít nějakou zajímavou 
práci – něco v podnikatelské sféře nebo mar-
ketingu nebo prostě něco kreativního. Nebo na 
poloviční úvazek učit na škole. To by se mi taky 
docela líbilo. Ale jen jako menší job, abych měl 
nějakou jistotu příjmu. No a k tomu budu dělat 
hudbu – ideálně formou záskoků u nějaké dobré 
kapely nebo se chytím u muzikálu. V hudbě chci 
dosáhnout technické dokonalosti. V tom chci 
být fakt dobrej.

Taky mě v tom podporuje táta. Někdy si říkám,  
že chtěl taky mít svoji kapelu. Nikdy o tom ne-
mluvil, ale to, jak mi kupuje kytary a je ochotnej 
mi hraní všelijak umožnit… To přece není jen 
tak. Někdy se ho musím zeptat. Táta je vůbec 
fajn. Obdivuju ho. Vybudoval si po revoluci svůj 
podnik s gastronomií a je úspěšnej.

Hudba, 
hudba 
a zase hudba



No nic, obejdu koleje a zkusím někoho přemluvit 
na pivo. Někdy si takhle vyrazíme. Někdy se to 
protáhne i do rána. I když asi ne tak často, jak by 
si člověk myslel. Kluci kolikrát radši zůstávají na 
pokoji a paří na počítači. Jeden aby se toho piva 
skoro doprošoval. A o sportu ani nemluvím. Já 
dřív hrával hodně aktivně tenis. Teď už ne. Čas 
by asi i byl, ale když nemáte parťáky? Tady se 
utrhnou spíš holky a jdou na nějaký tancování 
do fitka nebo skákat na trampolínky. To je teď asi 
nějaká vlna nebo co. Jo, pár kluků chodí posi-
lovat, ale to mě zase nebaví. … „Petře, nech ten 
komp, zvedej se, jdeme na pivo.“



Snílci



Často studenti a single 
jedinci. Případně mají 
partnery, které ale 
neberou zatím úplně 
vážně a nijak s nimi 
neplánují společnou 
budoucnost. Jejich 
potřebou je žít ze dne 
na den a užívat si.

Bydlí zpravidla u rodičů nebo na kolejích. 
Jsou z velké části (nebo úplně) závislí na 
penězích rodičů. V tomto věku nacházíme 
typologicky spíše „mamánky“ než nějaké 
„rebely“, které by soužití s rodiči iritovalo 
a podněcovalo k nějakým aktivitám. 

Dá se o nich říct, že se teprve rozkoukávají. 
Čekají, „až to přijde, až je něco zaujme“.  
Neangažují se. Mají sny a představy, ale 
reálně nic neplánují a nic pro ně nedělají. 
Nejsou proaktivní, spíše reaktivní. Na nové 
příležitosti pak reagují otevřeně a spon-
tánně. Můžeme to nazvat konzervativním 
postojem ke změnám.

Sbírají zážitky. Sami nic nevytváří, nepro-
vokují, nejdou do ničeho extravagantního. 
Jde spíše o konzumování zábavy. Odmítají 
rutinní práci, která by je nebavila a svazo-
vala jim ruce. Proto neberou vše a umí si 
diktovat podmínky. Přitom sní o své úspěšné 
budoucnosti v dostatku peněz a materiálním 
zajištění. Vzhlížejí k luxusu.



5:45. Zvoní mi budík. Ne, nevstávám do práce. 
Jdu si zaplavat. Pohyb mám ráda a není nic 
lepšího než si protáhnout tělo ranním plaváním. 
Plavat chodím třikrát týdně. Většinou cho-
dím plavat sama. Kamarádek v Olomouci moc 
nemám. Kamarádím se hlavně s Jarkou a Petrou. 
Holky se mnou nemohou chodit plavat, vstávají 
totiž v podobný čas do práce.

Já do práce nevstávám. Žádnou ještě nemám. 
Školu jsem dokončila před půl rokem a zatím 
jsem na žádnou pořádnou nenarazila. Chtěla 
bych pracovat v sociálních službách.  
Tento obor mám také vystudovaný. Sociální ob-
last máme v rodině. Moje matka je také sociální 
pracovnice, otec pracuje ve věznici a starší 
sestra je zdravotnicí na detoxikačním oddělení 
protialkoholní léčebny. Najít práci v této oblasti 
ale není jednoduché. Na několika pohovorech 
jsem již byla, ale nikdy to nevyšlo.  
Zatím se mi moc nechce obcházet různá zařízení 
s životopisem v ruce. Snad to někde vyjde.

Zatím stále bydlím u rodičů, máme spolu krásný 
vztah. Rodiče na mě s hledáním práce netlačí. 
Ráda bych se už osamostatnila, ale doma mi nic 
neschází. Na domácnost přispívat nemusím, ale 
o kapesné si už také nerada říkám. Snažím se 
vydělat si něco na brigádách a šetřím každou 
korunu. Nemám ani moc představu, kolik rodiče 
platí za byt. Až si najdu práci, všechno si to 
musím zjistit a pak půjdu bydlet sama. 

Plánů mám 
spoustu, 
ale…



Jednou bych chtěla velkou rodinu, hodného 
manžela. Děti chci alespoň tři. Úplně vidím, jak 
si hrají na naší velké zahradě. Budeme bydlet 
v domě v Olomouci a já budu šťastná. Kluka ještě 
nemám, ale nějakého určitě najdu. Chci, aby byl 
upřímný, uměl se o nás postarat a také aby si stál 
za svým názorem. Aktivně jej zatím nehledám, 
myslím, že jsem na vážný vztah ještě docela 
mladá. Rodina je pro mě nejdůležitější, práce 
a kariéra mě šťastnou určitě neudělají.
Celkově jsem spíš introvert, ale potřebuji kolem 
sebe lidi. Nemusí jich být mnoho. Spíš pár,  
ale těch, kterým mohu věřit. Olomouc je pro mě 
srdeční záležitost. Nedovedu si představit, že se 
z Olomouce odstěhuji. Ani za prací bych se nikdy 
nestěhovala. Nejvíc nesnáším konflikty.  
Když se chce někdo hádat, raději ustoupím 
a smířím se s nepravdou. A taky vlastně nesná-
ším změny. Potřebuji v životě jistoty, kterých 
teda zatím moc nemám. :)

No a co budu dělat po plavání? Uvařím něco na 
oběd. Naši jsou rádi, když se zapojuji do chodu 
domácnosti. Snad jim bude můj oběd chutnat. 
Odpoledne si na chvíli zdřímnu. Vstávala jsem 
přece už před šestou hodinou. Odpoledne větši-
nou „proflákám“. Ráda si čtu knížky. Teď zrovna 
čtu knížku od Paula Coelha. Moc ráda se dívám 
na sitcomy, třeba na Přátele nebo Simpsonovy. 
Občas někam zajdu s kamarádkami. Třeba na 
kafe. Ale víte, jak to mám s penězi. Moc jich není, 
tak čas raději trávím doma. Doma nic neutratím. :)

Jednou bych chtěla hodně cestovat, ale zatím 
nevím, kde na to vezmu peníze. Kam chci jet, 
také moc nevím, prostě budu cestovat.  
 
Plánů mám hodně, ale zatím pro ně moc nedě-
lám. Snad se mi to všechno splní. Ale když nad 
tím tak přemýšlím, jsem teď vlastně spokojená 
a moc změn najednou taky škodí.



Zííívááám. Na hodinách je půl třetí ráno, jdu 
si lehnout. Mám v 11 přednášku, takže žádný 
spěch z postele být nemusí. Kdybych nepřišel, 
nic se nestane, znáte to, ale už jsem nebyl minu-
lý týden, takže radši půjdu.

Seriály mi žerou dost času, ale co chcete.  
Jsem první rok na výšce, rozvrh mám od pondělí 
do čtvrtka, a jestli půjdu do školy, záleží jen na 
mně. Prostě změna oproti dennodennímu vstá-
vání na gymplu. Tady si to můžu dělat po svém. 
Volný čas trávím buď u počítače, kde hledám 
veškeré informace, nebo s klukama. Mám tady 
spolužáky z gymplu, takže občas zajdeme do 
hospody nebo zasportovat. Většinou řešíme  
školu nebo holky. Ale hlavně tu školu. Řešíme, 
jaké předměty kdo má, co potřebuješ, abys 
udělal zkoušku, na které předměty musíš chodit 
a na které ne. Co se týče sportu, u ničeho moc 
nevydržím. Chci zkusit všechno. Ve škole  
florbal, o víkendech hlavně kolo.

Na střední jsem byl premiant, škola šla lehce, 
proto jsem si vybral elektro. Ne, že by mě to 
nějak extra bavilo, ale je to těžký a prestižní obor 
s dobrým uplatněním, tak to snad bude dobrá 
volba. Stejně beru výšku jen jako prostředek 
k dosažení titulu. Nechci být zaměstnanec a ne-
chat se od firmy vysávat. Chodit do práce jen 
pro peníze, každodenně od sedmi do půl čtvrté, 
to nechci… Chci být nezávislý. Vstávat, kdy se 
mi zachce, koupit si, co se mi bude líbit. Chci 
nakupovat a prodávat cenné papíry, spekulovat 
na růst, pokles, v tom vidím zlatý důl. 

Když tomu 
věříš



Nechci moc pracovat, jen si užívat. Četl jsem 
o chlapíkovi, který to tak dělá, Kiyosaki se jme-
nuje. Založil jsem si účet u brokerů a zkouším to 
teď nanečisto. Čtu hodně článků o investování. 
Zatím nevím, jak přesně začít, ale cítím, že to 
přijde samo, když tomu budu věřit. 

Takhle jsem chtěl mámě koupit na Vánoce 
počítač. Věděl jsem, že potřebuji 25 tisíc. Neměl 
jsem plán, jak toho dosáhnout. Nějaké peníze 
jsem vydělal na brigádě, něco jsem měl našet-
řeno z kapesného. Chybělo mi pět tisíc. Skoro 
jsem začal pochybovat, ale když přišlo ubyto-
vací a prospěchové stipendium, měl jsem dost 
a mámě počítač koupil. Stejně to půjde i v životě. 
Když tomu věříte, dosáhnete toho.

Zatím si musím vystačit se šesti tisíci na měsíc. 
Akorát zaplatit koleje, jídlo a hospodu. V létě 
půjdu na brigádu, něco navíc se hodí. S klukama 
pak vyrazíme zdolat Gerlachovský štít, rozlučko-
vá akce před plánovaným odjezdem na studijní 
Erasmus.



Postoj 
k penězům 
a jejich role

Mladí nemají moc peněz. Věří si ale, že 
jich budou mít dostatek. Asi i víc, než měli 
jejich rodiče.

Snílci se potýkají s nízkou finanční gramot-
ností. Nemají jasnou představu o finančních 
produktech, banky vůbec neřeší. Zato umí 
hospodařit s málem. Musí vyjít s kapesným, 
ať je sebenižší.



Nástroj

Peníze jsou prostředek (na rozdíl od jejich 
rodičů, pro které jsou peníze hodnotou). 
Z tohoto důvodu se např. nebojí půjčovat si.

Sociální potřeba

Peníze ještě nejsou existenciální potřeba 
jako u rodin s dětmi.



Postoj 
k bance

Mladí lidé vnímají banku jako něco, co 
funguje na pozadí všeho dění, ale nezajímají 
se o to. Pro studenty je banka dokonce jen 
ústav, kde mají zadarmo studentský účet. 
Jinak ji neřeší.

Banka spadá do oblasti osobní administra-
tivy, kterou často ještě obstarávají rodiče 
(stejně jako doktory, úřady apod.).

Moc nevnímají rozdíly mezi jednotlivými 
bankami, nemají předsudky. To může být 
dobrá příležitost pro ČS.

Dokud vystačí s běžným účtem, nevidí 
důvod, proč za něj platit víc, než je běžné 
v nových bankách.

Banku nevnímají jako partnera, který jim 
nabídne nějakou přidanou hodnotu.  
Ještě nepřišla ta správná doba pro banku. 

Kromě běžného účtu, na kterém operují 
s kapesným nebo prvními výplatami, berou 
v potaz stavební spoření založené kdysi 
jejich rodiči. S tím do budoucnosti (někdy 
i velmi blízké) počítají. S prvním zaměstná-
ním si ho většinou převádějí na sebe.





Zkušenost 
s Českou 
spořitelnou

ČS je tradiční banka, ve které rodiče často 
zakládají svým dětem první účet. Ty s ním 
vyrůstají. Velmi pozitivně je vnímán student-
ský účet ČS. Kromě něj však mladí nevidí 
žádnou přidanou hodnotu, kterou by ČS 
nabízela.



Pozitiva 

Studentský účet zadarmo. 
Superlevná studentská 
půjčka.

Negativa

V momentě, kdy končí studentské obdo-
bí a začnou se účtovat poplatky, nastává 
masivní odchod do jiných bank za účty zdar-
ma. Dokud vystačí s běžným účtem i poté, co 
ukončili školu, nevidí důvod, proč platit víc, 
než je běžné v nových bankách.



Co především 
čekají od ČS?

Nízké poplatky

Pomocná ruka 
 
„ČS má otevřít bránu do světa financí.“
Nemají žádné velké požadavky, proto nevidí 
důvod, proč platit víc než jinde. Potřebují 
se zorientovat ve světě financí. Uvítali by 
pomoc s tím, jak vše správně administrovat, 
nastavit trvalé příkazy apod. Jde o základní 
finanční transakce a produkty, kterých se 
musí přestat bát a sžít se s nimi.

„Nastupuju poprvé do práce, tak mi naši 
řekli, ať už si stavebko platím sám. Navíc 
bych si chtěl co nejdřív najít vlastní bydlení. 
To bude hroznýho papírování a machinace 
s penězma.“

Příležitost pro ČS 
 
Nenásilné doručování přidané hodnoty 
služeb ČS už v této chvíli, i když se stanou 
zajímavými klienty v horizontu několika let.



Na co by 
slyšeli? 

Finanční gramotnost 

U Snílků, kteří by si měli umět 
představit, co je brzy čeká.

„Zasvěcení“ 

Ve smyslu průvodcovství 
(ať už osobně, nebo spíš přes 
hravé a poutavé aplikace).



Témata, 
která řeší
Insighty pro banku:
Pozn.: Ke všem tématům bylo v rámci projektu 
Etapy vymyšleno několik nápadů, které 
mohou sloužit jako podklady pro inovaci 
produktů a služeb. Jsou k dispozici v týmu 
Customer Knowledge.

Work-life balance

Častá představa Mladých je, že nebudou 
„dřít jako jejich rodiče“ a že budou mít 
dostatek volného času. Jdou do života s tím, 
že z tohoto svého požadavku nebudou chtít 
ustoupit.

Nechci dělat nic stereotypního. 
Chci dělat to, co mě baví, něco, co je kreativ-
ní. Práce musí dávat smysl. Nechci obětovat 
veškerý čas práci. Chci mít čas na sebe. 
Chci se seberealizovat. Chci vydělat dost 
peněz (na svůj životní styl) za co nejméňe 
práce.

Žít na úrovni

Představa, že se budou mít dobře, 
že budou žít v nadstandardu, je hluboko 
zakořeněná. Mladí jsou o tom prostě  
přesvědčeni.  

Baví mě chodit do dobrých restaurací.
Rádi se potkáváme v „lepších“ klubech a ka-
várnách. Jsem zvyklý kupovat si jen kvalitní 
jídlo. Jdu po zajímavých a fakt dobrých 
značkách.



Bydlení

Evergreen napříč všemi etapami.  
Tématem mladých v rámci bydlení je často 
osamostatnění a hledání vhodného bydlení 
za dostupnou cenu.

Chci se odstěhovat od rodičů a bydlet třeba 
skromně, ale sám… nebo s partou kamarádů/
studentů. Chci bydlet s partnerem a musíme 
vyřešit financování, když ještě nejsme svoji.
Potřebuji se přestěhovat za prací. Mám svůj 
byt, nechci ho pustit, ale musím si sehnat 
ještě nějaké bydlení ve městě, kde studuji.
Mám svůj byt, ale na rok odjíždím do Turec-
ka, tak bych ho chtěla pronajmout.  
Chci jiné bydlení, než jaké mi nutí naši.

Obavy z hypotéky:
Nemám dost peněz, abych si vzal hypotéku.
Mám problém s potvrzením příjmů. Hypotéka 
je složitá, nerozumím tomu a bojím se, abych 
nenaletěl (dlouhodobý závazek).

Budování sociální sítě

Široká sociální síť (ať už virtuální,  
nebo reálná) je výrazem určitého statusu. 
Proto je to časté téma. Na rozdíl od přede-
šlých generací je budování sociální sítě 
u současných mladých naprosto vědomé  
už od náctých let.

Chci se na Facebooku občas něčím pochlubit.
Baví mě sledovat, co dělají ostatní. Chci mít 
kontakty, které jsou pro mě inspirací… 
… zajímají se o stejný koníček jako já.
… které se mi v budoucnu můžou nějak hodit.
Trochu mi řeší obavu, že zůstanu sám. Na 
Facebooku mám vždycky nějaké kontakty.



Témata, 
která řeší

Cestování

Mladí chtějí cestovat, chtějí zážitky, chtějí 
poznávat místa, lidi, kultury. Na rozdíl od 
dřívějších generací jim nejde ani tak o to, 
moci se pochlubit, kde všude byli. Chtějí se 
prostě bavit.

Chci cestovat a poznávat. Kde na to vzít pe-
níze? Chci mít nějaké informace dopředu –  
zejména ohledně bezpečnosti, infrastruktu-
ry, doktorů apod. Uvítal bych nějaké referen-
ce nebo záruky. Každé větší cestování s se-
bou nese spoustu organizačních záležitostí, 
které sežerou čas: letenky, ubytování, cesta, 
půjčení auta, parkoviště, platby v zahraničí, 
pojištění atd.

Specificky pro studenty:  
Baví mě se pochlubit, že jsem  
něco sehnal levněji než ostatní.

Auto

Pro mladé je auto často otázkou statusu. 
I když ho někdy potřebují pro cesty do 
školy nebo do práce, chtějí se s ním i trochu 
„chlubit“. 

Potřebuji být mobilní, dojíždět do školy/práce.
Chci auto, které bude dobře vypadat. Chci 
se s ním chlubit. Mohl bych si koupit auto od 
rodičů, ale nevím, jak na to. Sháním po baza-
rech menší, ale bezpečné auto „na rozbití“.



Sport

Sport je in. Mladí jsou často k nějakému 
sportu vedeni od útlého dětství. Puberta je 
pak období, kdy se ukáže, jestli v tom budou 
pokračovat, nebo ne. Ve sportu je tématem 
to, co je zrovna trendy. A to je v současnosti 
běhání a fitko.

Chci vypadat dobře. Chci dělat něco pro 
svoje zdraví. Sportovat se teď nosí, je to 
trendy. Chodím do fitka, protože se tam mimo 
jiné seznamuju se zajímavými lidmi. Sportem 
se dobře vyplní volný čas, když jsem sám. 
Při sportu si chci pořádně odpočinout od 
práce. Je trendy si sport trackovat a dávat si 
mety, soutěžit mezi sebou.

Nakupování

Mladí nakupují naprosto spontánně a rádi. 
Často jen tak pro radost. Rádi střídají 
a zkouší nové značky. Nákupy tak předsta-
vují výraznou položku v jejich rozpočtu.

Utrácím hodně za oblečení, drobnou elektro-
niku. Nakupuji naprosto spontánně. Naku-
puji pro radost. Rád zkouším nové značky. 
Nezůstávám dlouho věrný žádné značce. 
Chci se nakoupenými věcmi odlišit.





Bez rodiny



Mladí pracující lidé, 
kteří (ještě) nezaložili 
rodinu. Jak mladé páry, 
které už o rodině do 
budoucna uvažují, tak 
singles, kteří žijí sami 
a třeba i ve vyšším 
věku sami zůstali. 



Skupina lidí, kteří se už plně osamostatnili 
od rodičů, a to mentálně i finančně. Když ro-
diče vypomůžou, jde jen o jednorázové větší 
obnosy. Už za sebe převzali zodpovědnost. 

O své budoucnosti už mají poměrně kon-
krétní představu. Oproti studentům nesní 
o nemožném. Už se měli tu čest setkat 
s realitou a jejich sny a plány jsou založeny 
na konzervativně materiálních hodnotách. 
Jejich cílem je dosáhnout úspěchu. Touží 
po něm. Ukazateli úspěchu jsou pak vlastní 
dům, auto, vlastní rodina a ideálně ještě 
nějaká zajímavá finanční suma na účtu.

Jediné nemateriální téma je pro ně cestová-
ní. Cestují rádi a hodně (pokud na to mají). 
Užívají si to, dokud mohou. Často mají pocit, 
že až budou mít děti, budou se muset v tomto 
směru omezovat. Fotkami ze svých cest se 
rádi chlubí. V tomto směru jsou to trochu 
„sběrači zážitků“.

Práce se stává náplní a prostředkem k vý-
dělku. Chtějí, aby je práce bavila, ale pro 
peníze a jistotu jsou ochotni něco překous-
nout a obětovat.

Vytváří si své vlastní hnízdo pro samostatné 
bydlení, ať už pro sebe, nebo pro život v páru 
a do budoucna plánovanou rodinu. Bydlení 
je klíčové téma, o kterém se často baví a kte-
ré aktuálně řeší.

Řídne jim sociální síť. Zůstávají jim přátelé, 
kteří jsou na podobné sociálně-ekonomické 
úrovni. U ostatních funguje česká závist. 
Odpadávají také kontakty na lidi s jinými 
zájmy a ti, kteří na sebe už nemají čas. S pra-
cí jim však přirozeně přibývají profesionální 
kontakty, které vyhledávají záměrně jako 
„vhodné“ konexe, které se jim můžou jednou 
hodit. 

Zdravý životní styl je trendy. Zdraví, kvalit-
ní jídlo a sport jsou jediná výrazná témata 
(kromě bydlení), o kterých se baví, čtou 
a sledují je.

V tomto kmeni rozlišujeme dva charaktery, 
a sice Zahnizďovače, kteří už se potkali 
s realitou a plánují svoji budoucnost, a Pout-
níky, kteří stále hledají a doufají v rodinnou 
budoucnost.



Práce je v tomto období důležitý milník,  
který dodává lidem připravujícím se na ro-
dinný život jistotu. Zároveň je pro ně náplní, 
jsou ochotni jí něco obětovat. Díky práci se 
jim přirozeně rozšiřuje sociální síť relevant-
ních kontaktů. Zajímavé je, že zároveň s tím 
jim však ubývají povrchní známosti a kama-
rádství z dětství. Sociální síť se stabilizuje 
na určité socioekonomické úrovni.

Bydlení je klíčové téma. Jak Zahnizďovači, 
tak Poutníci se v této životní fázi usazují. 
Poprvé si reálně zajišťují vše sami – 
jak organizačně, tak finančně. Začínají  
si plánovat život realističtěji.

Jak prožívají
osamostatnění?





Co je pro 
ně typičtější 
než pro ostatní 
etapy?
Zdroj: MML data 2015, 15 000 respondentů 
ročně ve věku 12–79 let.

Životní styl

Nezávislí, vzdělaní.
Rychlý životní styl, zážitky,  
ne závazky. Snaha se odlišit.
Problém samoty.   

Hodnoty

Manželství je přežitek. 
Dítě a rodina jsou zátěž,  
kterou teď nemíníme podstupovat.
Svoboda, volnost, společnost. 



Finance 

Dostatek peněz,  
peníze jako zdroj štěstí.
Příjmová ambice, spoření. 

Spotřeba 

Preference značky, zahraničního zboží.
Tequila, vodka a whisky, letecká doprava, 
festivaly, pivo, depilace, chlazená  
a mražená jídla.  

Média

Kino, internet. 
Časopisy exkluzivní, o cestování,  
o přírodě, sportovní.  



Obavy

Rutina, stereotyp a nuda

„Nebudu dělat práci jen pro peníze jako naši. 
Chci dělat něco, co mě bude bavit.“  
„Hlavně aby byla nějaká zábava.  
Jak se jeden den nudím, je všechno špatně.“

Pracovní vytíženost

„Nechci dřít od nevidím do nevidím.  
Chci mít dost volného času pro sebe.“



Nabourané vztahy  
s rodiči a sourozenci

„Po smrti táty jsme se s mámou a ségrou 
rozhádali. Štve mě to. Cítím se jako vykoře-
něnej a ukřivděnej.“ „Až jednou budeme se 
sestrou dědit, bojím se, že to neproběhne 
hladce a že se rozejdeme. Přitom ona a její 
děti jsou jediná moje rodina, když nemám 
vlastní.“

Nedostatečná rezerva

„Vím, že nemám dostatečnou finanční re-
zervu. A protože jsem sám, nedělá mi tento 
pocit moc dobře.“



Zahnizďovači



Bydlí s partnerem, 
se kterým to myslí 
vážně. Plánují si 
společnou budoucnost, 
a mají tudíž potřebu 
vybudovat si „hnízdo“, 
kam za nějaký čas 
přibydou děti. Zapadá 
to do jejich klasického 
obrázku sebe samých 
v sociálním prostředí.  
 
Chtějí naplnit své 
očekávané sociální role 
(mám partnera, mám 
práci, mám kontakty, 
jsem úspěšný, mám 
kde bydlet, vypadám 
dobře). To často vede 
k určité stylizaci a hraní 
očekávaných rolí. 
Budují si status.

Vydělávají si a jsou na rodičích spíše ne-
závislí (i když ti je občas stále podporují, 
nicméně už ne pravidelnými částkami).  
Práci potřebují pro pocit jistoty příjmu 
a uplatnění sebe sama. Zároveň ale odmítají 
pracovní stereotyp a rutinu. Vše, co dělají, je 
má bavit. Jde jim především o skloubení pra-
covního a osobního života – řeší čas, musí 
plánovat, uvědomují si hodnotu času.

Důležitá je pro ně síť kontaktů. Některé 
kamarády mají ze škol a z okolí. Ale často si 
své kontakty (nelze mluvit přímo o kamará-
dech) vybírají podle toho, jak se jim budou 
hodit – ať už k budovanému statusu, nebo 
v budoucnosti.



Po návratu z procházky chystám pro nás dva 
večeři. Dělám jídlo zvlášť pro sebe a zvlášť pro 
přítele, já jsem vegetariánka, ale celkem ráda 
vařím, tak mi to ani nevadí. Při vaření nemusím 
nad ničím přemýšlet, jen mi hlavou plynou myš-
lenky a zážitky z uplynulého dne…

Dnešek utekl nějak rychle. Dopoledne pár hodin 
ve škole v Plzni. Přednášek mám teď docela 
málo, když končím bakaláře, naštěstí je to auto-
busem do Plzně tady od nás kousek. Pak klasic-
ky skočit k mamce do bytu vyvenčit psa. Stavuju 
se tam pokaždý, když jsem ve městě a stíhám. 
Rony by jinak byl celej den zavřenej, když je 
mamka v práci. Škoda, že dneska nevyšlo kafe 
s mamkou ve městě, často se takhle potkáme 
aspoň na chvilku. Po procházce s Ronym podél 
řeky pak hned na autobusák a domů, abych 
napsala pár stránek bakalářky, no, moc mi to ale 
nešlo. To je tak vždycky, když je termín odevzdá-
ní ještě daleko… Aspoň že se doma cítím tak 
příjemně, když tu teď trávím tolik času. Jsme tu 
už rok a náš byt je super, konečně bydlíme spolu 
a zařizujeme si ho úplně podle svýho, navíc nám 
ho strejda pronajímá za skvělou cenu.  
A je fakt, že i okolí je tu krásný… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dneska bylo nádherně a přítel přišel z práce cel-
kem brzo, takže jsme ještě vyrazili společně ven. 
Milujeme procházky místní přírodou… Ale stejně 
bych jednou ráda bydlela ve vlastním bytě ve 
městě. Aspoň v Plzni, i když nejlepší by pro mě 
byla Praha. To se ale Jirkovi vůbec nezamlouvá. 
Potřebuje prý ke svýmu životu být blíž přírodě. 
Pro něj je ideálem domek na vesnici. Kompro-
misem by tak byl domek ve městě, ale kde na to 
vzít? No uvidíme, celkem často se kvůli tomu 
dohadujeme, naštěstí nás ještě vlastní bydle-
ní úplně nepálí… Pro nás dva zatím tenhle byt 
úplně stačí a i náš novej mazlíček kocour Alvin 
tu má dost prostoru na svoje prolejzky. Je to bir-
manská kočka s papírama, moje velká chlouba. 
Můj svět se teď točí hlavně kolem něj! 

Svět podle 
Alvina



To Jirka se zase nadchnul pro focení, takže si 
teď na procházky vždycky bere svoji zrcadlov-
ku. Abych se nenudila, dělám mu v plenéru 
občas modelku. :-) Jakmile má volnou chvilku, 
dohledává na internetu k foťáku nejrůznější 
příslušenství a objednává ho pak ze zahraničí. 
Vlastně už nakupujeme přes internet skoro 
všecko, i oblečení a občas koupíme přes internet 
i jídlo, většinou se tak totiž dá všechno sehnat 
výhodnějc. Samozřejmě využíváme Slevomat, 
když tam narazíme na něco, co nás zaujme. Jirka 
má obdivuhodnou morálku, pokud jde o spoře-
ní. Prostě si řekne, kolik chce za měsíc na účtu 
uspořit, a to taky dodrží. Dokáže na ty peníze 
nesáhnout, i když je má na svém běžném účtu. 
Nejvíc ušetřených peněz teď investuje asi do 
toho focení. To já zas utrácím hlavně za oble-
čení. Ale jinak spoříme na cestování, to je náš 
největší společnej koníček, i když jsme zatím 
nikde moc nebyli. 

Teď je naším největším snem podívat se do Ja-
ponska. Průběžně koukáme na letenky. Je fakt, 
že já peníze zatím obecně moc neřeším, takže 
většinu zaplatí Jirka. Já si zatím jen občas při-
vydělám tím, že pohlídám známejm děti, od taťky 
mám alimenty a mamka mě taky podporuje. Navíc 
mi rodiče už před lety založili stavební spoření 
a penzijní připojištění, takže do začátku mám už 
něco naspořeno. To Jirkova rodina moc nefun-
govala, takže musí být už dlouho soběstačný, 
vlastně už od svých 18 let. Je starší než já, 
a začíná teď už dokonce sám mluvit o tom, že 
bychom mohli mít dítě, ale já o tom zatím nechci 
ani slyšet, vždyť ještě nemám ani dodělanou 
školu. Zrovna dneska jsem si podala přihlášku 
na magistra do Prahy na mezinárodní vztahy.  
Už ne na francouzštinu a angličtinu, pokračovat 
v tom mi nedává moc smysl. 

Jednou bych chtěla pracovat v nějaký meziná-
rodní firmě, třeba jako asistentka ředitele. Ale to 
je ještě daleko. Teď budu raději myslet na hasičský 
bál, který nás čeká v sobotu. Přítel je dobrovolný 
hasič a letos organizace plesu připadla na naši 
obec. Užijeme si kolem toho s kamarády spoustu 
starostí, ale už se těšíme… Tak! Večeře je hotová. 
Jdeme si k ní pustit nějaký film. Musím uznat, že 
Jirkův nákup televize na splátky nebyl zas tak 
špatný nápad, i když já osobně jsem byla hodně 
proti půjčování si na cokoli. ;-)  Dobrou chuť!



Chtěla bych mít děti a rodinu. Chtěla bych 
ideálně baráček za Prahou a psa. Chtěla bych se 
zdokonalit v angličtině, hlavně kvůli cestování, 
ale i práci. Chtěla bych se taky naučit na prknu, 
snowboardu. S přítelem hrajeme tenis a v tom se 
chci taky zlepšit.

Prostě bych chtěla udělat ještě spoustu věcí 
a na to potřebuji peníze. Proto chci mít vlastní 
firmu, projekt, který mě nebude stát moc času 
a vydělá hodně peněz. Taková firma mně dá 
dostatek peněz tak, abych si mohla splnit 
svoje přání.

Dneska žiju a bydlím v Praze a jsem ráda. Někdo 
nemá rád ten smrad, ale já mám Prahu ráda. 
Je tady víc kam jít, jsou tu kluby, posilovny, 
restaurace a tak. V Praze jsem dlouho, táta byl 
v Mariánských Lázních kulturní referent a dostal 
tady pracovní místo. A já jsem ráda, že jsme šli 
do Prahy, tenkrát tam byla hodně mafie, samý 
špatný věci, samá vypálená diskotéka, hrozný 
věci. A myslím si, že bych nebyla tam, kde jsem, 
nebýt této změny.

 

 
 
Nejvíc času mně zabírá moje práce, mám mode-
lingovou agenturu. Hned po škole jsem začala 
pracovat – dělala jsem hodně právě modeling, 
hostesku a potom, když jsem si nasbírala kon-
takty, tak jsem si založila tuhle agenturu. Mám 
ji už 10 let, každá modelka by chtěla mít takhle 
potom agenturu, ale je to těžký, velká konkuren-
ce. Je to každý sen, ale málokterá to uskuteční, 
je to těžký, holek je hodně, ale klientů málo.

Chtěla 
bych…



Mně se to podařilo, protože jsem se s každým 
snažila seznámit a navázat kontakt. Když jsem 
byla na těch akcích, bylo mi blbý si za to brát 
peníze, že jsem je zajistila, dlouho jsem to takhle 
dělala, ale pak jsem si říkala, nemůžu to takhle 
dělat, chci mít peníze, chci se mít dobře, chci 
cestovat, takže jsem se začala snažit. Nejdřív mi 
bylo hloupý si na to půjčovat, ale pak se to změ-
nilo. Říkala jsem si, že je škoda, že jsem mohla 
mít i víc klientů, ale stalo se.

Splnila jsem si tím sen. Po škole jsem dělala asis- 
tentku, máma je taky asistentka, chtěla ji mít ze 
mě samozřejmě taky, takže jsem dělala v Živnos-
tenský pojišťovně a pak jsem dělala na minister-
stvu. Pak jsem dělala mobilní telefony, tam jsem 
byla jako asistentka generálního ředitele, ale to 
mě nebavilo, sedět od rána do večera u počítače, 
nikam se nehnout, chtěla jsem být svým pánem 
a tím, že jsem pak dělala ten modeling a hostes-
ku, jsem si mohla vzít akci, kdykoli jsem chtěla, 
takže mi to začalo vyhovovat, no a potom už to 
zpátky nejde vrátit, abych byla zavřená v kan-
celáři. Přítel dělá 18 let u filmu, může si kdykoli 
odjet. Kdybych byla zaměstnaná, nemohla bych 
s ním. Proto jsem chtěla dělat na sebe a to se 
mně teď daří.

Užívám si, že teď nemusím díky firmě řešit, jestli 
na něco mám, anebo ne. Rádi s přítelem cestu-
jeme. Hlavně za exotikou. Nejsem ten typ, co se 
vyvalí na pláž, ale oba máme rádi dobrodružství. 
Tenhle rok se chystáme na Zéland. Přítel koupil 
letenky… Taky chodím do posilovny a cvičím 
jógu, člověk se tím zpevní. Do fitka chodím 
jedině s kamarádkou. Posilovna mě moc nebaví, 
každý měsíc se mně strhávají peníze na perma-
nentku. Asi to přeruším. Budu chodit jen běhat, 
na brusle.



Poutníci



Singles bez dětí.  
Nežijí v dlouhodobém 
vztahu, ovšem zpravidla 
ne z vlastní vůle. 
Vztah se jim prostě 
zatím nevydařil. Čím 
jsou starší, tím jsou 
s tímto svým stavem 
smířenější. Přesto ale 
stále doufají v zázrak, 
jsou otevření, nejsou 
rezignovaní. 

Mladší ještě věří v budoucí rodinu. Ať tak či 
tak, střídají se u nich pocity vyrovnanosti 
a marnosti. Aby si kompenzovali prázdnotu 
ve svém bytě, mají často domácího mazlíčka, 
o kterého se se vší láskou starají. A zároveň 
se obklopují množstvím kamarádů. Zvládají 
i několik partiček. Nezřídka jsou to právě 
oni, kdo tyto party organizuje a stará se, aby 
stále fungovaly.

Ženy chtějí bydlet v moderním designovém 
bytě (tvoří si ho i samy pro sebe), zatímco 
muži nelpí ani na tomto. Nemají motivaci – 
proč zařizovat hezké bydlení, když není pro 
koho.

Jsou v podstatě skromní. Umí se radovat 
z drobností a z běžných věcí. Jsou svobodní 
ve smyslu „mohu si dělat, co chci“. Někdy 
mají svého velkého koníčka nebo aktivitu, 
kterou si vyplňují volný čas. Na svůj životní 
styl jsou zvyklí, a čím jsou starší, tím méně 
jsou ochotní k jakékoliv změně. Mají i své 
drobné sny, které by si mohli splnit. Ale v je-
jich skromnosti a stereotypu je to kolikrát 
vůbec nenapadne.



Sobota ráno. Probudil mě v 6:30 kocour,  
co mi shodil ze stolu lžičku na talíř. Dal jsem 
tedy kočičkám najíst a ještě jsem si šel pospat 
až do 9:30. V sobotu ke mně vždycky chodí 
otec, elektrotechnik, konzultovat, co potřebuje 
stáhnout z internetu pro svou práci, protože sám 
doma internet nemá. Tak jsme v 10 hodin spolu 
zasedli na dvě hoďky k počítači, potřeboval 
nějaké katalogové listy součástek a tak. Potom 
jsem si šel uvařit oběd a po jídle jsem si dal zase 
šlofíka. V zimě mohu spát prakticky pořád. 

Ovšem dneska je v Prostějově hokej, hrajeme 
s Mostem, který je před námi v tabulce třetí od 
konce. Na hokej jsem přestal chodit, protože 
se na ty výkony nedalo dívat, ale dneska půjdu. 
Snad to těm našim borcům vyjde. Tak to nakonec 
vyšlo, vyhráli jsme. Po hokeji jsme šli oslavovat 
do hospody, domů jsem došel až o půlnoci, na-
krmil jsem kočky a šel spát. No a tady by se dalo 
skončit… To je tak nějak můj život v jednom dni.
 
Se svým životem jsem spokojenej už od dětství. 
Beru to tak, že co se má stát, to se stane. Život 
starého mládence se vším všudy. Zvykl jsem si 
na své pohodlí, jistý stereotyp, ale neznamená 
to, že bych se nudil. Kolikrát se spíš nezastavím. 
Když samozřejmě zapomeneme na toho šlofíka. 

Nechci ženu za každou cenu. Aby doma ze mě 
někdo dělal blbce nebo jsme měli děti a za pět 
let se rozvedli. Neříkám, že jsem rezignovanej. 
Ale naproti tomu tedy taky úplně nejdu.
Dělám ajťáka v jedné menší firmě. Provozu-
je automaty v hospodách. Hazard. Obnáší to 
klidně i výměnu papíru v tiskárně. Práce se 
nebojím. A peníze mi stačí takové, abych měl 
pro sebe k jídlu, hlavně pro kočenky a sem tam 
na pivo a hokej. A to teď tak akorát mám. Kámoš 
mě tahá ke kellnerovcům do Brna. Větší prachy. 
Ale dojíždění. To mi za to nestojí. S novými 
zákonodárci z EU hrozí, že do dvou let přijdu 

Když to 
funguje, 
nevrtej do 
toho



o práci. Nepříjemné to je, rezervu jsem měl, ale 
už nemám. Ale já půjdu klidně dělat i školníka. 
Nějak se uživím. Po práci nikoli legraci. Ale 
další práci. Dobrovolnou a zadarmo. Pořád je 
kolem mě někdo, kdo potřebuje opravit počítač, 
rozchodit internet, poladit satelit. Stále mi 
zvoní telefon. V našem paneláku pořád někomu 
pomáhám. Zas na druhou stranu nějaké opravy 
v domácnosti, netěsnící baterie, protékající 
záchod, to není nic pro mě. To zas na oplátku 
pomůže někdo mně. A tak to má být. 
 
A také ještě jezdím za kámoškou do vedlejší 
vesnice. Pořídila si barák a k němu i spousty 
koček. Veterináři stojí plno peněz, tak já jí 
na ně přispívám. Dřív mi chodila na oplátku 
uklízet. Ale teď má nového přítele, tak úklid už 
nelze. To neva. Přispívám na kočičky dál. Ale 
tenčí se mi kvůli tomu rezerva. Budu muset 
popřemýšlet, co s tím dál. Aspoň že na nedělní 
úklid už mám novou kámošku. Sice se ukázala 
být poměrně inteligentní, ale posledně se opila 
jako blbec. Vadilo mi to ale jenom trochu. 
 
No a aby byl výčet úplný, mám dvě skvělé hos-
podské party. Jednu hokejovou a jednu už snad 
od základky. Jsou v ní lidi různých vzdělání,  
doktoři, právníci, ale i zedník, instalatér, já,  
obyčejný ajťák. Nikdo si na nic nehraje. Už je 
tedy akce jen jednou za dva měsíce, kde jsou ty 
časy, kdy byly pravidelné čtvrtky.  
 
No jo, všichni mají své rodiny. Chápu to. Beru 
tuhle realitu. Ani můj největší kámoš není to, 
co býval. Kde jsou ty časy, kdy před ním žádná 
neutekla. 
 
Dovolená? No hlavně na mě nechoďte s ně-
jakou dovolenou u moře, někde se plácnout. 
Zavřít se doma, číst, číst a číst. Takhle vypa-
dá má ideální dovolená. MLB. Major League 
Baseball. Ano, tak to je sen. Zaletět si do 
Ameriky. Na baseball. Hrával jsem ho. To bych 
chtěl zažít. A přijde mi, že to není tak nereálné. 
 
Konec psaní o mém životě. Vypínám monitor 
z roku 95, kvalitnější než ty nové, beru na nohy 
prestižky, digitálky s kalkulačkou z dob filmu 
Bony a klid a vyrážím za klukama na jedno. 
 
Když to funguje, tak do toho nevrtej.



Postoj 
k penězům 
a jejich role

Zahnizďovači a Poutníci se ve světě financí 
poměrně dobře orientují. Umí si plánovat  
finanční budoucnost. Vydělávají. Zahnizďovači  
jsou poprvé vystaveni situaci společného 
soužití a přemýšlení. Chtějí vyřešit společné 
financování s partnerem.



Nástroj

Peníze jsou prostředek pro zážitky  
– cestování, luxus apod.

Měřítko úspěchu

Peníze na účtu jsou pro ně materiálním  
důkazem vlastní úspěšnosti.



Postoj 
k bance

V tomto životním období končí zpravidla 
nárok na studentský účet zdarma, a klient  
se tak poprvé rozhoduje, jestli zůstane 
u stávající banky, nebo přejde jinam.  
 
S pravidelnými výplatami a převzetím zod-
povědnosti sami za sebe začínají mít mladí 
od banky nějaká očekávání. Tato očekávání 
jsou poměrně ambiciózní a odpovídají spíše 
konceptu Blue než současnému béžovému 
přístupu.





Zkušenost 
s Českou 
spořitelnou
ČS nemá přidanou hodnotu.  
Někdy mají negativní zkušenost související 
s vysokými poplatky a příliš přísným  
schvalováním úvěrů.



Negativa

Vysoké poplatky. 
Téměř nulové  
zhodnocení úspor.  
Masové nabídky  
direct marketingu.  
Nerelevantní produkty 
a informace.  
Chybí individuální  
přístup ke klientovi. 
Nepružnost.

Pozitiva

Bezpečná banka. 
Tradice.



Co především 
čekají od ČS?

Finanční plán 
Zhodnocení i malých úspor 
Individuální přístup 
 
Relevantní nabídky 
 
Zahnizďovači a Poutníci potřebují pomoc 
s finančním plánováním. Jejich očekávání 
jsou vysoká – chtějí bankou trávit co nejmé-
ně času, ale o to efektivněji. Chtějí, aby je 
bankéř znal a automaticky optimalizoval 
jejich portfolio tak, aby kumulovali majetek.

„Nějaké peníze vyděláme. Jsme i schopní 
ušetřit. Na dovolenou máme tady jednu 
obálku, na auto druhou. No ale asi to není 
optimální způsob plánování…“



Na co by 
slyšeli? 

Finanční plán šitý na míru 
 
Zdravé finance 
 
U Zahnizďovačů ve smyslu optimalizace, 
zhodnocení; u Poutníků na téma úspory.

Férovost

 
Informace i o konkurenci, otevřenost,  
možnost svobodné volby.



Témata, 
která řeší
Insighty pro banku:
Pozn.: Ke všem tématům bylo v rámci  
projektu Etapy vymyšleno několik nápadů,
které mohou sloužit jako podklady pro 
inovaci produktů a služeb. Jsou k dispozici 
v týmu Customer Knowledge.

Work-life balance

S nástupem do práce se stává hodnota 
času důležitější než kdy dřív. Na rozdíl od 
starších generací nechtějí mladí obětovat 
práci naprosto vše. Nejsou v tomto ohledu 
už tak naivní jako studenti, přesto si svůj 
čas chrání a trvají na něm.

Práce mi musí dávat smysl. Když mě baví, 
jsem práci ochoten něco obětovat, abych 
uspěl. Chceme si udělat rezervu na budouc-
nost. Ale zároveň si chceme i užívat.
Potřebujeme už víc peněz, protože nesníme 
o nadstandardu, ale už ho žijeme. 
Práce mě musí bavit.

Žít na úrovni

Mít se dobře – to je krédo života mladých 
párů i singles. Je to částečně otázka urči-
tého statusu, částečně jsou k tomu vycho-
váni, jsou na to zvyklí. Moci si dopřát určitý 
nadstandard je dělá šťastnými.

Rádi chodíme do dobrých restaurací.
Zakládáme si na tom, že nakupujeme  
kvalitní jídlo. Bydlení je něco jako výkladní 
skříň toho, jak se nám daří. Chci hezky byd-
let, mít byt vydesignovaný jako z časopisu.



Bydlení

Ať už sám/sama, nebo s partnerem/partner-
kou, chtějí bydlet samostatně a pohodlně. 
Bydlení je velké téma napříč všemi segmen-
ty. U Zahnizďovačů jsou zde ovšem specific-
ké požadavky.

Chci už tak nějak „zahnízdit“ , tedy zařídit
si hezké bydlení, možná i větší. Chci bydlet 
s partnerem a musíme vyřešit financování, 
i když ještě nejsme svoji.  Zůstanu bydlet 
v domě po rodičích, a zařídím pomocí hypo-
téky  nové bydlení pro ně. C hci   si po smrti 
mámy  byt zrekonstruovat . 
 
 Ženy, i když žijí samy ,  si chtějí zařídit hezké 
bydlení podle obrázků v časopisech.  Na 
rozdíl od toho muži řeší   bydlení až pro ženu  
nebo rodinu a nelpí na moderním  designu.

Obavy z hypotéky:
Nemám dost peněz, abych si vzal hypotéku.
Mám problém s potvrzením příjmů. Hypotéka 
je složitá, nerozumím tomu a bojím se, abych 
nenaletěl (dlouhodobý závazek).

Auto

Auto je tématem podobně jako u studentů. 
Potřeba mobility. V případě párů se někdy 
řeší i druhé auto pro partnera.

Potřebuji být mobilní, dojíždět do práce.
Auto je důkazem mého úspěchu.  
Už potřebujeme větší auto, plánujeme rodinu.  
Potřebujeme druhé auto pro manželku.

Cestování

Mladí chtějí cestovat, chtějí zážitky,  
chtějí poznávat místa, lidi, kultury. 
U této generace, která je na pomezí  
generace X a Y, je cestování částečně  
také otázkou statusu.

Chci cestovat a poznávat. Kde na to vzít pení-
ze? Chci mít nějaké informace dopředu –  
zejména ohledně bezpečnosti, infrastruktu-
ry, doktorů apod. Uvítal bych nějaké referen-
ce nebo záruky. Každé větší cestování s se-
bou nese spoustu organizačních záležitostí, 
které sežerou čas: letenky, ubytování, cesta, 
půjčení auta, parkoviště, platby v zahraničí, 
pojištění atd.



Témata, 
která řeší

Budování sociální sítě

Od mládí jsou dnes lidé zvyklí na to, že si 
budují svoji sociální síť. S tím, jak stárnou, 
se mění důraz ze šíře sítě více na kvalitu. 
Tématem jsou teď častěji „vhodné“ kontakty.

Chci mít kontakty, které jsou pro mě inspirací…
… zajímají se o stejný koníček jako já.
… které se mi v budoucnu můžou nějak hodit.
Sháním množství „lajků“, abych z toho měl 
časem opravdový business. Jde mi o to, 
mít v kontaktech někoho zajímavého, kdo mi 
„dodá prestiž“; může se mi to hodit.

Hospodaření ve dvou

V momentě, kdy si mladí najdou přítele/ 
přítelkyni, začínají přirozeně společně hos-
podařit. Je velkou otázkou, jak na to. Neumí 
se rozhodnout, která cesta je nejlepší. 

Mít obálky? Mít společný účet? Nebo jeden 
účet na společné věci a pak každý svůj? 
Nebo úplně každý svůj? Chceme dosáhnout 
pocitu, že máme společné peníze, a neřešit, 
kolik kdo má a kolik kdo platí – náš účet se 
nemá jmenovat podle mě nebo partnerky. 
A zároveň být chráněný a mít stejné pravo-
moci. Když si chceme pořídit společné byd-
lení, vůbec nevíme, jak to správně a rozumně 
ufinancovat.



Mazlíčci

Mazlíčci jsou vítanými společníky mladých, 
zejména singles. Lidé utratí např. za psa  
1 000 až 2 000 Kč měsíčně. Jsou ochotni za 
ně utratit i větší množství peněz (někdy jim 
kupují kvalitnější potraviny než sami sobě). 

Je to kamarád, pro zábavu. Chci mít spo-
lečnost, zahnat samotu (hodně mazlíčků 
u singles). Mít mazlíčka obnáší spoustu 
starostí: strava, zdravotní péče (preventivní 
× neočekávaná), kam umístit zvíře, když 
jedeme na dovolenou, náhrada, když zvíře 
způsobí škodu. Chci svému psu dopřát so-
ciální kontakty (šlechtitelství). Mazlíček je 
trochu otázka outfitu, musí „ladit“.

Sport

Sportovní aktivita se stává důležitou sou-
částí života ve smyslu vybalancování práce 
a času stráveného u počítače a na pracov-
ních schůzkách. Jde také o možnost setká-
vání se s přáteli nebo potkávání nových lidí. 

Chci sportovat, ale nemám na to už tolik 
času. Chci vypadat dobře. Chci dělat něco 
pro svoje zdraví. Sportem se dobře vyplní 
volný čas, když jsem sám. Při sportu si chci 
pořádně odpočinout od práce. Chodím do 
fitka, protože se tam mimo jiné seznamuju  
se zajímavými lidmi.





Rodiny



Mluvíme zde o párech, 
které čekají miminko, 
stejně jako o úplných 
rodinách, kde děti 
ještě žijí s rodiči ve 
společné domácnosti. 
Plánováním 
a narozením dítěte 
se od základů mění 
dosavadní život páru. 
Děti jsou středobodem 
vesmíru a zároveň 
hnacím motorem života 
rodin. 



Na příchod dětí se mladý pár těší a prožívá ho 
už v představách. Proto si ho asi do jisté míry 
idealizuje. S dětmi a jejich vývojem pak do-
chází k vystřízlivění. Rodina řeší situace, které 
si dopředu nedokázala vůbec představit. 

Různé fáze s sebou nesou různé prožitky 
a potřeby. Největším společným jmenovate-
lem pro rodiny je vytíženost a náhlá nutnost 
dobře se navzájem organizovat. Plánují svůj 
čas i finance. Nic jiného jim ani nezbývá. 
Od taxikaření s dětmi do škol, na kroužky, 
víkendy až po nákupy. Plánování se propi-
suje i do způsobu nakupování, který už není 
spontánní (jako u mladších segmentů), ale 
podle seznamu s výrazným vlivem dětí. Ro-
diny mají peněženky nejvíc nadité věrnost-
ními kartami.

V tomto shonu je jediným záchytným bodem 
společný čas u večeře a televize.

Někdy jsou sami méně šťastní, např. v práci, 
ale vědí, že „jistý“ příjem je v této životní fázi 
nutný. Nemohou si dovolit riskovat. 

Vysoce si cení společně stráveného času. 
Jsou rádi, že se jim časem uvolní ruce a děti 
se trošku osamostatní. 

Klíčové téma pro rodiny je domov. Potřebují 
dostatečně velké a příjemné hnízdo. Pokud 
mají prostředky nebo si mohou půjčit, dají je 
určitě do bydlení – do stavby domu, koupě 
nebo rekonstrukce bytu, anebo aby si kou-
pili další byt, který bude do budoucna pro 
děti. V bydlení se raději uskromní rodiče, ale 
prostor pro dítě vždy najdou i v nejskromněj-
ších podmínkách.

Upozaďují své pocity a potřeby, důležitější 
je pro ně blaho dětí. Rodičům chybí čas pro 
sebe sama, často si na toto téma postesk-
nou, nicméně to berou jako dočasný fakt. 
Radost z dětí a pýcha na ně jim to kompen-
zují. A naplno si užívají řídkých chvil, kdy 
vyrazí někam sami (na pivo s klukama, zacvi-
čit si s kamarádkou a pak ještě na sklenku 
vína apod.). Mají méně přátel, než tomu bylo 
dříve, není už tak jednoduché domluvit se na 
společných akcích. 

Na druhou stranu vznikají sousedské komu-
nity pro volný čas i vzájemnou výpomoc.

Všichni stojí o status ideální rodiny s krásný-
mi, chytrými dětmi a harmonickým soužitím. 
V aktivitách dětí si někdy kompenzují to, 
čeho sami nedosáhli. Hledají, jak nejlépe 
fungovat jako rodina, ať už úplná, nebo 
neúplná, a vědí, že jako rodina mají význam. 
Někteří z nich se realizují svou péčí o děti 
a vše ostatní jde stranou. Jde o potřebu 
naplnění očekávané sociální role.

Oproti mladším i starším etapám se více za-
bývají kvalitou. Nechtějí, aby děti například 
jedly nekvalitně nebo měly hračky nejistého 
původu. Dále na ně působí statusový tlak 
okolí. Když ostatní děti něco mají, pořídí to 
i vlastním, aby dítě nebylo mimo kolektiv.

Velkým tématem v rodinách je využívání 
technologií (tablet, PC, mobil) k zabavení 
dětí, když potřebují něco udělat. 

Ženy na mateřské nechtějí ustrnout. Proto 
vyhledávají seberozvojové aktivity, začínají 
podnikat anebo se dále vzdělávají. 

V rámci rodin rozlišujeme podle životních 
postojů tyto charaktery: Radostné bytí – 
tedy rodiny procházející životem bez výraz-
ných krizí; Semknutí – ti, co si sáhli téměř na 
dno, ale mají nějaký hnací motor; a S problé-
my – rodiny, které jsou limitovány nějakými 
životními podmínkami.



Před narozením dítěte si partneři představují, 
jak bude jejich rodina fungovat. S ohledem 
na to plánují, co a jak zařídit. Snaží se přitom 
zbavit zbytečných závazků, které by po pří-
chodu dítěte na svět omezovaly chod rodiny. 
Chystají se na změnu, která je pro ně zatím 
neuchopitelná. Věří, že vše půjde hladce. 
Plánování nebo narození dítěte je u této  
generace často teprve impulzem ke svatbě.

Po narození dítěte ideál vystřídá realita,  
ve které se teprve ukáže, jak dítě a jeho  
nároky změní a nasměrují život obou part-
nerů. Způsob, jakým si mezi sebou rozdělí 
role v domácnosti a jak je následně prožívají, 
zásadně ovlivňuje jejich spokojenost se 
vztahem a rodinným životem. Může to vést 
i k frustracím a hledání seberealizace mimo 
rodinu. Radují se z drobných vítězství.  
Někdy i prohrávají. Bojují a nevzdávají se. 

Zásadním tématem je starost o stabilitu 
příjmu. Někdy muž přibírá druhou práci nebo 
žena pracuje i na mateřské dovolené.

Ti, co už mají starší děti, jsou větší realis-
té. Přiznají si i nějakou tu prohru. Z dětí se 
stávají partneři. I když jsou ještě na rodi-
čích závislí, pomohou někdy svým názorem, 
rozhodnutím, aktivitou (brigády, zařizování 
apod.). Vyvrcholením je pak skutečné osa-
mostatnění dětí od rodičů – založení úplné 
vlastní rodinné jednotky. Role vlastních 
rodičů se v tu chvíli mění na roli prarodičů.

Nečekané události (finanční potíže, nemoc, 
nevěra) mohou zásadním způsobem ovlivnit 
budoucí vývoj rodiny, a to jak pozitivním  
(semknutí, restart), tak negativním způsobem 
(rozpad vztahu, rozvod apod.).

Jak prožívají 
období 
s dětmi ?



Muži

Častěji vnímají jako hlavní výzvu založení 
nové rodiny. Zaměřují svoji pozornost na 
práci a koníčky. Soustředí se na budování 
nových sociálních vazeb, věnují se přáte-
lům.

„Už mě to naše dvacetileté manželství neba-
vilo. Vlítli jsme do toho příliš mladí. Dvě dce-
ry, 17 a 11 let. Veškerou energii jsme věnovali 
jim. Jestli jsme měli kdysi nějaké společné 
koníčky, tak už nemáme. Nemáme nic…  
A já jsem plnej sil, chci si ještě něco užít… 
Našel jsem si novou holku, mladší a plnou 
elánu. A zas jezdíme na kole, na dovolený, 
smějeme se. Dokonce jsem s ní chodil do ta-
nečních pro dospělé. Máme nový kamarády, 
prostě druhý život. Máme už i další holčičku, 
kterou si teď úplně jinak a naplno užívám.“

Co se  
děje při 
rozvodu?

Z dat ČSÚ vyplývá, že se v dnešní době 
rozpadá každé druhé manželství. Lidé po-
pisují rozvod jako jeden z nejzásadnějších 
životních milníků.

Zátěž/frustrace z důvodů: pocitu větší zod-
povědnosti za dítě, osamocení – „Jsem na 
to vše sám“, právní administrativy, soudních 
výdajů, finančního nedostatku, výživného,
nedobrovolné závislosti na pomoci  
(např. rodičů).

Ženy

Z matky se zpravidla stává samoživitelka.
Smyslem jejího života se stávají děti.
Zároveň si dokáže užívat znovu nabyté  
svobody. Umí najednou věnovat více času 
péči o sebe. Nového partnera proaktivně  
nevyhledává, ale novým vztahům se nebrání.

„Exmanžel mi neustále omílal, že nejsem 
schopná postarat se o sebe. Jsem pyšná na 
to, že to dokážu. Včetně postarání se o děti… 
Kdyby to neudělal on, přišlo by to i tak… 
Zjistila jsem, že jsem se najednou nadechla, 
topil mě, dusil, najednou jsem na hladině, 
odrazila jsem se ode dna.“



Co je pro 
ně typičtější 
než pro ostatní 
etapy?

Životní styl

Prorodinní, nezávislí. Život podřízený dětem, 
nedostatek času. Konzumnější a technolo-
gický životní styl.  

Hodnoty 

Rodina, dítě, vztahy.
Bezpečí, životní standard. 
Uspokojování potřeb.  

Aneb co víme z rozsáhlého kvantitativního 
měření (Zdroj: MML data 2015, 15 000 
respondentů ročně ve věku 12-79 let.)



Média

Rádio, OOH, internet. Evropa 2, Hitrádio, 
Kiss. Časopisy pro mládež, o rodině a dětech, 
motoristické časopisy pro muže.  

Finance 

Rodina pomáhá finančně,  
hůře vychází s penězi, 
přesto si dopřeje výjimečné.
Nižší ostražitost při půjčování.
Mají více bank, spoření, hypotéka. 

Spotřeba

Ovlivnitelní marketingem.
Plány v oblasti bydlení, využívání  
internetu pro nákup zboží a služeb.

Mladší rodiny
Pleny, mléka, kaše, prostředky  
do myček a sypké prášky na praní.

Starší rodiny
Přípravky pro snižování váhy,  
snacky, balená pizza, zmrzliny.  



Obavy

Zvládání chodu rodiny 
a udržení se pohromadě

„Jsme ve vleku aktivit svých i našich dětí, 
nezbývá nám čas na sebe, často se bojíme, 
že se na nás zřítí lavina, ze které už se  
nevyhrabeme.“

Zdraví dětí

„Nedovedu si představit, jak bychom zvlá- 
dali péči o vážně nemocné dítě.“



Pěkný život dětí

„Chceme být dobrými rodiči.“  
„Hlavně aby se děti nechytly nějaké špatné 
party.“ „Hlavně aby odmaturovaly.  
Bez toho nebudou nic.“

Odchod dětí

„Teď jsou děti středobodem našeho vesmíru 
a trochu se bojíme, co bude potom.  
Budeme spolu ještě umět žít?  
Máme ještě něco společného?  
Zaplníme si něčím díru po dětech?“

Nedostatek příjmů,  
udržení si práce

„Abychom měli zázemí pro rodinu.“ 
„Abychom mohli dopřát svým dětem vše,  
co chtějí.“ „Abychom jako rodina mohli  
někdy vyjet na dovolenou.“



Radostné bytí



Navenek působí jako 
harmonická rodina,  
kde vše funguje, jak 
má. Děti i rodiče se 
snaží mít spoustu 
aktivit, ať už každý 
sám, nebo společně. 
Pokouší se o naplnění 
představy idylické 
rodiny, která je šťastná, 
aktivní a úspěšná a kde 
nejsou žádné výrazné 
problémy.

Přitom vědí, že je to představa nereálná,  
za hranicemi jejich možností (zejména časo-
vých). Jsou vytíženi tak, že musí každý den 
společně detailně naplánovat. Jde o každo-
denní taxikaření, nákupy, přesuny do práce 
atd. „Je to běh bez zastavení.“ Odpočinou si 
až večer, když děti usnou. Přes tohle všech-
no si nestěžují, jsou rádi rodinou: „Jsme ve 
vleku, ale šťastní.“

V současnosti si užívají všech drobných  
radostí a přitom v hlavě hrají představy 
a plány do budoucnosti. Mají své sny,  
ke kterým pomalu, ale jistě směřují.



Jedu do práce. Dneska autobusem. Jsem ráda, 
že jsme si vybrali takové místo k bydlení, kde se 
mohu rozhodnout, jestli pojedu vlakem, nebo 
autobusem. Bude to dobré i pro děti, až budou 
jezdit samy. 

Když jsme domek před lety vybírali, chtěli jsme 
jej mít takový, aby se nám tam dobře bydlelo 
s rodinou. Je to řadovka, dům za cenu bytu.  
Kdo nemá rád lidi, ten by se do řadovky stěhovat 
neměl, ale nám to vyhovuje. Kluci tu mají kama-
rády, manžel taky. Baví mne pozorovat, jak kluci 
jezdí na kolech a chlapi je společně „hlídají“ – 
sedí venku, klábosí a popíjí k tomu pivko.  
Ale to dneska ještě nebude, je zima.

Už jsem v práci. Jsem tu nová. Nastoupila jsem 
před pár týdny po mateřské a teprve se zaučuji. 
V Táboře je těžké sehnat kancelářskou práci, 
a na půl úvazku už vůbec. Jsem ráda, že jsem ji 
našla, i když mne nebaví. Snad se rychle zaučím 
a pak se uvidí. Mladší syn Míša si teprve zvyká 
ve školce, tak jej tam nechci nechávat dlouho. 
A starší Kája půjde v září do školy. Až tu skon-
čím, vyzvednu nejdřív Míšu a půjdeme něco 
koupit do mého oblíbeného obchodu s oble-
čením. Snad tam pro kluky něco seženu. Pak 
půjdeme pro Káju a odvedeme ho na kroužek. 
Zítra Kája nepůjde do školky, začal chodit jeden 
den v týdnu do anglické školky. Je to zábavné, 
učí se zpíváním, hrami. Snad ho to bude bavit. 
Pořád přemýšlíme, jestli ho nemáme zapsat do 
soukromé školy, kde mají angličtinu od první 
třídy, tak uvidíme. 

Na nákupu jsme byli všichni včera. Máme zásoby 
tak na 10 dní, tak dnes nakupovat nemusím, 
stačí, když se zítra stavím pro pečivo. Rádi dě-
láme velké nákupy. Jedeme autem, vybíráme si 
naše oblíbené výrobky, a když nás zaujme něco 
dalšího, zkontrolujeme si podle dTestu, zda je to 
dobrý nákup. Nechceme domů kupovat nekva-
litní věci. Někdy jsou značky, které neznáte, 
kvalitnější než ty, které jsou profláklé rekla-
mou. I všechno do domácnosti si vybíráme 
podle testů kvality. Vyplácí se nám to. Manžel 
má všechno vždy promyšlené a spočítané. 
Hodně pracuje, dojíždí do Budějovic a vůbec 
hodně času stráví v autě. Ráno vezme děti do 
školky, ale pak už je to na mně. Zvykáme si na to, 
že chodím do práce. 

Jak jsme 
si to 
naplánovali



Pro mne je to příjemná změna a díky tomu,  
že jsme s manželem už oba dostudovali, není to 
ani tak náročné. Studovali jsme při dětech, po 
večerech, tak jsme si museli najít řád. Večer, 
to je u nás rituál. Já připravím večeři. Nejsem 
příznivec toho, aby moje děti doma jedly polo-
tovary a uzeniny, takže raději obětuji volný čas 
výrobě jídla, o kterém vím, z čeho je připravené. 
Po večeři máme natrénovaný standardní postup, 
pokud tedy jsme doma oba dva, já pouklízím, co 
je třeba, a manžel nahání děti k večerní očistě. 
Poté si děti rozdělujeme „na družstva“ a každý 
si své družstvo oblékne a uspí. Je fajn tyto věci 
dodržovat i teď, alespoň v pracovním týdnu, 
ráno je pak jednodušší je vzbudit do školky 
a my jsme s manželem získali vlastní prostor 
na popovídání, přečtení novin a mého oblíbe-
ného časopisu o bydlení. Nad ním si povídáme, 
jak bychom mohli využít pozemek, který jsme 
nedávno koupili. Je kousek odtud a vešel by se 
na něj velký dům. 

 
Manžel má dobrou práci, a i když nám rád kupuje 
dárečky, jako třeba včera, kdy mi přivezl tričko 
z mého oblíbeného Desigualu, tak se nám daří 
šetřit. A hypotéky se po zkušenostech už také 
nebojíme. Tak to snad nebude jen sen.

Zítra je sobota, předpověď není moc pěkná, mu-
síme se domluvit, kam pojedeme na výlet. Možná 
bychom se mohli jet koupat do Jindřichova 
Hradce, mají tam pěkný bazén a kluci to tam mají 
rádi. Na kola to ještě nebude, i když manžel by už 
rád vyzkoušel to nové, co si koupil. Tréninky mu 
už chybí. Já si zajdu na jógu až v týdnu, víkend 
si užiji celý s dětmi. A budu přemýšlet o letošní 
dovolené. Asi to bude zase Itálie, naše oblíbené 
místo. I když i něco exotičtějšího by bylo zajíma-
vé. Večer si o tom popovídáme. Manžel nám rád 
dělá radost, tak třeba už má něco vymyšlené.



Semknutí



Rodiny, které prošly 
nebo opakovaně 
prochází nějakou krizí. 
Ať už finanční, nebo 
životní, kdy přijde 
nemoc, nebo se naruší 
jejich rodinné vztahy. 
Tato krize může být 
způsobena i okolnostmi 
a nečekanými událostmi,  
nemůžou si za ni vždy 
sami.

Typické pro ně však je, že umí každou  
těžkou situaci přestát, poradit si a ještě se 
z ní poučit. Pokud do problémů spadli svou 
mladickou nerozvážností, poučili se a jsou 
teď naopak velmi opatrní a rozvážní. Zpra-
vidla to vede i k ještě většímu semknutí se. 
Utváří to také jejich hodnoty, které nejsou  
tolik materiálně založené, jako je tomu 
u charakteru Radostné bytí. 



Ani nevím, co je dneska za den. Všechno kolem 
mě běží nějak rychle. Mám plno práce, jako 
ostatně každý den. Nemůžu svůj podnik nechat 
samotný. Každý si pak dělá, co chce. Vím přesně, 
jak to má fungovat, a znervózňuje mě, když 
někdo nepracuje tak, jak si představuji. Jsem 
otrkaná životem, a tak jsem možná přísnější, než 
bych musela být. Ale už nikdy nechci prožít to, 
co jsem prožila. 

Nikomu to nepřeji a hlavně ne mé rodině. Part-
ner, se kterým jsem žila skoro 20 let, bývalý muž, 
mě před 5 lety opustil. Syn byl malý a já byla  
v 5. měsíci. I když jsem to všechno zvládla a mám 
se dnes vlastně dobře, tak na to peklo není mož-
né zapomenout. Musela jsem se vrátit do Čech, 
neměla jsem moc peněz. Každé ráno jsem vstá-
vala ve čtyři a dojížděla do práce do Drážďan, 
abych si vydělala. Odráží se to na mně dodnes 
v mé přecitlivělosti a sklonu k depresím. Je mi 
líto, že to pozoruji i u svých dětí. Ale řešíme to.  
Jsem zvyklá před problémy neutíkat, ale čelit jim.

 
Vyhrabala jsem se z toho marmeládou.  
Byl to můj koníček a kamarádka mi ze srandy 
navrhla, ať se tím zkusím živit. Mám teď vlastní 
podnik. Dělám to, co mě baví, i když je to nápor. 
Můj nový partner mě plně podporuje. Děti mu ří-
kají „tati“, a tak jsem spokojená, že mám zase ro-
dinu, jak má být. Máme na sebe sice málo času, 
ale naše společné soboty nám nikdo nesebere. 

Zvedla mě 
marmeláda



Vím, že moc pracuji, ale mám vysoký standard. 
Naučila jsem se tomu tak v Německu. Manžel 
byl bohatý a život s penězi je příjemný. Nerada 
si kupuji levné věci. Mám to tak i s dovolenou, 
radši nepojedu nikam, pokud si nemůžu dovolit 
něco na úrovni. Pro naši rodinu je dovolená tak 
za 200 tisíc Kč. A na to se člověk musí sakra 
ohánět. A navíc v okruhu našich známých by to 
bylo trapné.

Z celého týdne se nejvíce těším na sobotu. 
V sobotu jsme totiž s dětmi spolu a máme den 
pro sebe. Plánuji to dopředu, mám ráda všechno 
naplánované. S dětmi je to někdy těžší, raní mě, 
když pak nemají chuť dělat to, co jsem vymys-
lela. Ale vždycky to dobře dopadne. Měla bych 
s nimi trávit více času, ale doba a společnost mě 
nutí hodně pracovat.

Dnes je pro mě nejdůležitější zdraví, ale za peníze 
si zdraví člověk částečně může koupit. Bojím se, 
až nebudu mít rodiče. A taky se bojím, až nebu-
du já. Snažím se ale myslet pozitivně a rodinu 
finančně zajistit i do daleké budoucnosti.

A zítra je sobota, jedeme na výlet na Kokořín.



S problémy



Zpravidla samoživitelky. 
Jsou po rozvodu nebo 
úmrtí partnera. Trpí 
finančním nedostatkem. 
Netrápí je to ani tak 
kvůli sobě jako kvůli 
dětem. Chtějí jim 
dopřávat, ale nemohou.

Děti jsou pro ně motorem. Postupem věku 
se děti stávají partnery a kamarády, kteří 
pomáhají. Rodič se na nich v podstatě stává 
mentálně závislý a čím dál tím víc se obává 
jejich odchodu. 

Nechtějí a ani si nemohou dovolit utápět  
se v problémech. Snaží se je řešit a posta-
vit se na nohy. To jim dodává sebevědomí 
a hrdost. 

Tato situace je pro samoživitele těžká,  
někdy jsou nuceni mít dvě zaměstnání.  
Často vyhledávají a spoléhají se na pomoc 
okolí a rodičů (pokud se nabízí). Jsou smí-
řeni s faktem, že jsou na pomoci ostatních 
závislí.

Nevyhlížejí nijak daleko do budoucnosti, 
soustředí se na každodenní život. Partnera 
nehledají za každou cenu, přesto by rádi 
sdíleli svůj život s někým, kdo jim dodá do  
života radost. Od partnera už nečekají pomoc.



Je před Vánoci, těším se, chtěla bych chystat 
cukroví. Ale teď prodávám jmelí, zrovna jsem 
přišla. Byla tam zima, jen hořím. Kamarád říkal, 
že se tím dá vydělat, tak jsem si také nechala 
nějaké přivézt a teď ho u rodičů na zahradě vá-
žeme. A já ho prodávám. Přišla jsem s tím sice já, 
ale naši mi jako vždycky vyšli vstříc a zajistili, co 
bylo potřeba. Táta vyrobil stánek, vozí mi do něj 
jmelí autem, pomáhá vázat. Nic neříká. Je to pro 
ně samozřejmé, že mi pomohou. A pro mě vlastně 
taky. Sama bych si s tím neporadila. Auto nemám 
už 2 roky, rozbilo se. Jo, šetřím na nové. Už mám 
půlku. Teda spíš chtěla bych mít, naposledy na 
účtě bylo pár tisíc a budou Vánoce a těch pět 
tisíc je taky rezerva a možná bude i na další věci, 
dovolenou, výlety, dárečky pro malou, …

 
Jo, moje malá Terezka, ta je pro mne vším.  
Zůstaly jsme samy krátce po jejím narození. 
S partnerem to prostě nešlo. Jsme v kontaktu, 
někdy Terezku vezme něco koupit, občas po-
může. Vycházíme dobře. Když byl malé asi rok, 
přestěhovaly jsme se sem, už jsme tu 9 let. Je to 
bývalá ubytovna, ale s majitelkou je řeč. Dá se 
s ní domluvit na odkladu, na splátkách. Byt má 
celý asi 30 metrů, ale malá má svůj pokoj, i když 
návštěvy vítáme v kuchyni. A v baráku mám ka-
marádky, mají podobně staré děti, třeba soused-
ka má dva kluky a je taky sama. Scházíme se na 
kafe, večer pokecáme, hlídáme si navzájem děti, 
jsme takové normální mámy a tady si tak navzá-
jem vypomáháme. Jo, je to malé, ale většina bytů 
v baráku je stejně malá jako ten můj. Ale jsou 
tu i větší. Možná se nějaký uvolní, tak bychom 
se tam mohly přestěhovat, ale z baráku bych 
nechtěla. Mám to tu ráda. Ten rozbitý prázd-
ný barák vedle třeba taky někdo koupí, opraví 
a udělá tam byty.

Ze dne 
na den



Dneska z kroužků malou vyzvedla kamarádka, 
ale v pondělí možná půjde ze školy zase k ba-
bičce. Bydlí tu kousek od nás. Já budu zase pra-
covat z domova. Dělám ve správě realit. Držím 
službu na havarijní lince, dělám účetnictví a tak. 
Počítač mám svůj, přístup přes internet a firemní 
telefon mi dali. Když někdo nahlásí poruchu, 
tak to rychle vyřídím. Na to jmelí jsem si vzala 
náhradní volno, nebo spíš částečně i dovolenou, 
do Vánoc to ještě vydržím. 

Zítra je sobota, malá má závody, tancuje.  
To je hodně finančně náročné, závody, šatičky, 
cestování, ještě že půlku jí zaplatí rodiče, někdy 
i celý kostým jí koupí. Prodávat zítra nepůjdu. 
Budu odpočívat. Možná si dáme kafe s kama-
rádkou. Včera jsme si zase říkaly, že si možná 
pronajmeme zahrádku. Společně. Tady kousek 
v zahrádkářské kolonii. Prej je to za pár tisíc 
ročně. Měly bysme kam jezdit. Slejzaly bysme se 
tam s kamarádkami. Děti by si tam hrály, mohly 
bysme tam grilovat, sedět na sluníčku. Jasně, 
rodiče mají chalupu se zahradou, ale tam moc 
jezdit nechci. Mám ještě sourozence. Těm rodiče 
pomáhat nemusí, ti se o sebe postarají sami. 
Ale já to potřebuji. Máma je pracující důchod-
ce. Prodává v lahůdkách. Táta sežene nějakou 
práci už jen občas. Ale malé přispívají. Hlavně 
na kroužky. A také jí dávají kapesné, ona je ale 
hrozně šetrná, vkládá si to na účet. Je zaměřená 
na ty dárečky pro všechny.

Jo a musím ještě rozmyslet to víceleté gymnázium 
pro malou. Učí se dobře, jsem na ni pyšná.  
Tak jsem se poptala. Už jsme se tam byly i po-
dívat. Ale prý je to hodně peněz. Ty učebnice 
a tak. Ale to teď ještě řešit nemusím. Teď budou 
Vánoce. Možná malé koupím nový mobil, dotyko-
vý. Za ten, co má teď, místo toho, co rozbila, se 
stydí. Ani telefonovat mi nechce. A možná bude 
něco na Slevomatu. Třeba zase výlet jako ten 
poslední, co sehnala kamarádka, do akvaparku. 
Možná…



Postoj 
k penězům 
a jejich role

Zhodnocení peněz

„Banka to zrovna moc neumí. 
Nebo o tom možná nevím.“

Hotovost

Hotovost v pohotovosti: „Spousta plateb 
kolem dětí vyžaduje mít u sebe neustále 
nějakou hotovost. To máte tuhle 120 Kč za 
knížky, 500 na nějakou akci, 50 na divadlo 
apod.“ Operují s hotovostí i z důvodu kontroly. 
„Tím, že mi projdou peníze rukama, vím,  
za co jsem kolik utratila.“

Existenciální potřeba

Všechny rodiny se shodují.
„Peníze jsou naše palivo.“

Potřeba rezervy

Každodenní rodinný běh spolyká veškeré  
finance. Vzniká potřeba tvořit si cíleně 
rezervu na nenadálé výdaje nebo na dovole-
nou či vánoční dárky. „Nejlépe do obálek.“



Postoj 
k bance
Banku rodiny potřebují, ale vnímají ji jako di-
rektivní instituci. Do banky nechtějí a nema-
jí potřebu chodit. Přesto často chodí vkládat 
hotovost. Nevědí, co vše banka nabízí. 

Pozitiva

Základní podstata banky – účet (běžné 
transakce), spoření (SS, SÚ), úvěr – často 
mají spoření jinde než běžný účet (údajně 
z důvodu, aby na úspory neviděli). Hypotéka 
– mít hypotéku je dnes běžná věc – jediná 
odůvodnitelná půjčka. Bezpečnost.

Negativa

Obecně negativní postoj k bankám. Nedůvě-
ra, pocit nutnosti ji mít. Banka neumí ničím 
zaujmout, proto o ní lidé nechtějí zbytečně 
nic slyšet. Lidé nevnímají žádnou výraznou 
přidanou hodnotu banky a žijí s pocitem, že 
vše si umí zařídit sami. Peníze se v bance 
navíc nijak nezhodnocují.

Jako banka se u rodin (lidé v produktivním 
věku) musíme zaměřit na změnu tohoto 
postoje a změnu image ČS vůbec. Řešením 
určitě jsou Zdravé finance a slib, že jim  
můžeme pomoct, poradit a něco ušetřit.



Zkušenost 
s Českou 
spořitelnou
Česká spořitelna představuje v očích rodin 
tradiční, stabilní značku. Do poboček chodí 
za bankéřem, pokud mají pocit, že jim je 
schopný pomoct. Často je do poboček  
přivede potřeba vkládat hotovost.

Negativa

Fronty v pobočkách

Různá kvalita jednotlivých poboček.  
„Chvíli mi trvalo, než jsem našel někoho, 
kdo mi byl schopný poradit s kreditní kartou. 
Přešel jsem kvůli tomu do jiné pobočky.“

Pasivita

„Při narození bych čekal, že mi ČS automa-
ticky nabídne produkty pro dítě, ale nic se 
nestalo. Nabídla mi to jiná pojišťovna, tak 
jsme tam šli.“

Pozitiva

Spokojenost s S24. 
Pomoc s konsolidací  
úvěrů a splacením. 
Možnost komunikovat  
rychle přes e-mail  
a telefon.



Co především 
čekají od ČS?

Jednoduchost 
Transparentnost 
Zhodnocení peněz 
Vytvoření rezervy 
Poradenství

Na co by 
slyšeli? 

Zdravé finance 

Finanční poradenství ve smyslu celkového 
přístupu k lidem a jejich potřebám. Rodinu 
je potřeba vnímat jako společnou jednotku, 
která nemá peněz nazbyt, chce ušetřit,  
kde se dá, ale zároveň chce zajistit slušnou 
budoucnost všem svým členům.

Prorodinná image ČS

Rodiny jsou náchylné ke značkám,  
které svou komunikaci staví na tématu dětí 
a krásných rodin. ČS má v tomto ohledu díky 
nedávné i současné kampani dobře na-
šlápnuto, a může tak budovat větší emoční 
pouto mezi klienty a značkou. Zároveň to 
do budoucna může být něco, co nás na trhu 
odliší od ostatních bank.

Obálkování na dvou frontách

Na spotřebu (potraviny, škola), na odkládá-
ní, může být i s konkrétním účelem –  
„na dovolenou“, „na auto“ apod.



Témata, 
která řeší

S příchodem dětí je potřeba vyřešit bydle-
ní ve smyslu uzpůsobení domu nebo bytu. 
Tématem každodenních rozhovorů je pak vše 
kolem výchovy, školky, školy a s tím souvise-
jících nákladů a organizace času celé rodiny.
   
Insighty pro banku:
Pozn.: Ke všem tématům bylo v rámci projektu 
Etapy vymyšleno několik nápadů, které 
mohou sloužit jako podklady pro inovaci 
produktů a služeb. Jsou k dispozici v týmu 
Customer Knowledge.

Narození dítěte

Narození dítěte představuje naprostou 
změnu v dosavadním životě páru. Vše se od 
této chvíle točí kolem miminka a jeho potřeb. 
Rodina začíná jinak plánovat, má jiné prio-
rity a jiné hodnoty.

Potřebovali bychom se vůbec zorientovat 
v tom, jak je to s odchodem na mateřskou.
Trochu se bojíme velkých výdajů na novoro-
zenecké vybavení (kočárek, autosedačka, 
postýlka atd.).

Umělé oplodnění, které je dnes téměř  
„běžné“ (každé sedmé dítě v populaci),  
s sebou nese nečekaně velké výdaje 
(zpočátku mívá rodina představu o nižších 
částkách, než k jakým ve finále dojdou). 
Obáváme se snížení životního standardu kvůli 
odchodu manželky na mateřskou dovolenou. 

Vůbec se bojíme, jak to všechno zvládneme.
Potřebujeme si zajistit kvalitní babysitting. 
Ale kde a jak, aby šlo o opravdu spolehlivou 
službu?

Zdraví dětí

Dítě a jeho zdraví je tím nejdůležitějším 
v životě rodiny. Pokud se objeví jakýkoliv 
problém, jde vše ostatní stranou. Častým 
tématem rodin tedy je:

Zdraví plodu už v těhotenství, pravidelné  
i nadstandardní očkování, léčba a péče 
o dlouhodobě nemocné dítě s vrozenou  
nebo získanou nemocí, zdravé potraviny  
a domácí příprava jídla.



Zajištění budoucnosti dětí

Každá rodina je v jiné finanční situaci.  
Ale ať je na tom lépe, nebo hůře, vždycky 
chce spořit dětem, aby je nějak zajistila do 
budoucnosti.  
 
Chceme pro dítě to nejlepší. Počáteční vkla-
dy a dary prarodičů. Potřeba spořit dítěti. 

Zdraví a pohoda matky

Narození dítěte často matku ovlivní jak  
fyzicky, tak psychicky. Péče sama o sebe  
je častým tématem žen:

Rehabilitace, fyzioterapie, psychiatrická 
péče v těhotenství a po porodu, kosmetická 
chirurgie – nová prsa po kojení, cvičení 
s dětmi, cvičení simultánně pro matku a dítě 
nebo s hlídáním, kurzy o výchově dětí (zna-
kování, respekt, nošení dětí, šátky, kojenecké 
plavání, kojenecké masáže), možnost někam 
dítě na chvíli odložit – hlídání, chůvy, paní na 
úklid, žehlení apod.

Vzdělání dětí  
a související náklady

Od útlého věku dítěte  jsou velkým tématem 
debat i financí nejrůznější kurzy, kroužky, 
školky a poté i školy. Vše je zastřešeno tou-
hou rodičů zajistit svým dětem život stejný, 
nebo spíše ještě lepší, než měli oni sami.

Potřebujeme platit spoustu běžných věcí:
školkovné/školné, zájmové kroužky, jídelnu, 
družinu, studium jazyků, doučování. Občas 
je potřeba financovat něco většího: zahra-
niční studium, školní zájezdy, výlety, škola 
v přírodě, kurzy, vybavení – tablety, note-
booky, čtečky, mobily, učebnice. Klademe 
důraz na „vstupenky do dospělosti“: maturitu –  
„Bez maturity nejsi nic“, řidičské oprávnění. 
Musíme mít dostatečnou hotovost na akutní 
platby do školy (na výlet, na fotografa, na 
knížky apod.).

(Samoživitelky) Jako žena, která je na děti 
sama, se potýkám s následujícími tématy: 
touha dopřát dětem sociální začlenění, tedy 
aby měly na vše, co svým dětem dopřávají 
rodiny ostatních dětí, potřeba prioritizovat 
potřeby a přání dítěte, shánění prostředků 
a jejich optimalizace, potřeba pomoci s do-
mácností i dítětem.



Svatba a svatební cesta

Dávno už neplatí, že svatba předchází pří-
chodu dítěte. Dnes je běžné uspořádat svat-
bu s dítětem nebo i s několika dětmi. Přesto 
je svatba stále vnímána jako velký milník 
v životě rodiny. Představuje ovšem spous-
tu starostí a velkou organizaci. Následná 
svatební cesta je pak něco jako zasloužená 
odměna. Obojí, ať už ve velkém, nebo v ma-
lém, musí být perfektní a bez chybičky.
Organizace trvá minimálně půl roku, 
všechno pak musí být krásné, všechno musí 
klapnout, všichni na to musí vzpomínat. 

Je to ale strašně práce, pořád někam vo-
láme, píšeme. Chceme mít velkou svatbu, 
bude to ranec peněz. Odložené svatby na 
dobu, kdy už máme bydlení a děti. Chceme 
na svatební cestu, musí být nezapomenutel-
ná, nadstandardní. Chceme se vzít z lásky, 
dokud nemáme děti. Vezmeme se, až na to 
budeme mít, nejdřív musíme poplatit dluhy 
a postarat se o sebe. Pak teprve budeme mít 
na svatbu. 



Bydlení

Téma bydlení je relevantní pro všechny  
segmenty. Rodiny mají své specifické 
potřeby – zejména ve smyslu rekonstrukce, 
většího bydlení, bydlení vhodného pro život 
s malými dětmi, ale také zajištění bydlení  
pro dospělé děti.

Chceme zahrádku/chalupu/dílnu/garáž. 
Potřebujeme větší byt, kde budou mít děti 
svůj pokojík. Chceme zrekonstruovat stáva-
jící bydlení, aby bylo vhodné i pro děti.
Chceme jít s dětmi víc do přírody – ideálně 
postavit domek a mít zahradu. Chceme do 
lepší lokality (s vyšším statusem, blíž práci, 
blíž škole apod.). Chci mít hezký moderní 
byt (jako z časopisu). Uvažujeme do bu-
doucna i o investici do dalšího bytu, aby pak 
měl/a syn/dcera kde bydlet. Chci koupit 
další byt čistě jako investici a pronajímat 
ho (a klidně na hypotéku). Potřebuji v Praze 
malý byt na přespávání, když dojíždím do 
práce. Při rozvodu musíme prodat stávající  
a pořídit nové bydlení nebo jen sehnat nové,  
když partnerovi zůstane stávající. Hodil by 
se mi teď na nějakou dobu třeba i jen nájem. 
Na dobu, kdy odjíždím do zahraničí, bych 
svůj byt někomu rád pronajal. (Samoživitel-
ky) Nikdo mi nepůjčí, jsem riziková, musím si 
našetřit, jinak nebudu nikdy bydlet lépe.

Obavy z hypotéky:
Nevím, jak a kde začít. Jsem od rána do ve-
čera v jednom kole a nechce se mi do toho 
šíleného kolotoče zařizování kolem hypo-
téky. V době, kdy jsem žena na mateřské, je 
pro mě hypotéka příliš zatěžující. Bojím se 
poklesu životního standardu, když budeme 
muset splácet hypotéku.

Auto

Pro rodiny je auto zpravidla nutností.  
Díky autu je rodina mobilní. Tématem je 
bezpečnost a velikost auta. Vedle výdajů na 
dítě v době, kdy je žena na mateřské dovole-
né, představuje nákup auta velký zásah do 
rodinného rozpočtu.

Potřebuji být mobilní, dojíždět. Sháním po 
bazarech menší, ale bezpečné auto „na roz-
bití“. Potřebujeme už větší auto, plánujeme/
máme rodinu. 



Cestování

Všichni chtějí cestovat, poznávat, užívat si 
společný volný čas naplněný novými zážit-
ky. Rodiny se neženou do žádných extrémů 
a oproti době, kdy cestovaly bez dětí, se 
nevyhýbají ani tuzemským dovoleným.

Potřebujeme rozumný kompromis 
komfort–cena. Už nejde cestovat jen tak, 
s nějakou mírou rizika. Cítím velkou zod-
povědnost za rodinu. Cesty do zahraničí 
jsou už spíše jen velkým snem, je to pro nás 
složité a drahé. Rádi cestujeme po Česku. 
Je to pohodlnější a levnější. Chceme si 
pronajmout chalupu. Nebo jet na tuzemský 
zájezd. Kde na to vzít peníze? Chci mít ně-
jaké informace dopředu – zejména ohledně 
bezpečnosti, infrastruktury, doktorů apod. 
Uvítal bych nějaké reference nebo záruky. 
Každé větší cestování s sebou nese spoustu 
organizačních záležitostí, které sežerou 
čas: letenky, ubytování, cesta, půjčení auta, 
parkoviště, platby v zahraničí, pojištění atd.



Dědictví

Problematika dědictví je tabu. Rodiny se 
s ním však setkávají v souvislosti se svými 
rodiči, kdy náhle dědí nebo chtějí s budou-
cím dědictvím disponovat. 

Cítím velkou nejistotu kolem toho, jak to po 
smrti rodičů bude. Je to citlivé téma, trochu 
tabu. Bojím se o tom mluvit, nevím, jak na to.
Bojím se, že dědictví naruší naše vztahy 
mezi sourozenci. Počítám s tím, že za pár 
let budeme mít byt po mamince. Plánujeme 
svoji budoucnost už s tímto majetkem. Ale 
co když to tak potom nebude? Jak udržovat 
a spravovat majetek, který jednou zdědím, 
ale teď ještě můj není? Co dělat, když na-
jednou zdědím majetek? Účet se v okamžiku 
smrti blokuje a nevím, jak se k němu dostat.

Finanční gramotnost

Jak děti rostou, začínají operovat s penězi. 
Nejdřív s malými částkami na výlety a na 
drobnou útratu, později s malým kapesným, 
které časem roste, až dospějí do doby, kdy 
jim rodiče zakládají vlastní účet. Velkým 
tématem tedy je, jak děti naučit s penězi 
rozumně hospodařit.

Chceme, aby si děti odmalinka budovaly 
správný vztah k penězům a k práci, aby si 
samy sháněly brigády, šetřily, hospodařily.
Kdy vůbec založit dítěti účet? A jaký?
Chceme dětem po dosažení osmnácti let 
převést stavební spoření a životní pojištění, 
aby si je dál spravovaly samy. Jaké kapesné 
dětem dávat? Od kdy? A jakou formou nej-
lépe? Chceme mít přehled o tom, kolik dítě 
utrácí a za co, jak pracuje s kapesným.
Chceme dítě naučit si spořit – směřovat 
k nějakému cíli (dítě si vybere, na co si chce 
našetřit).





Prázdná
hnízda



Prázdná hnízda jsou 
skupina lidí, kterým 
už se osamostatnily 
nebo z domu právě 
odcházejí děti. 



Životní situace se partnerům nebo matkám, 
které se o děti starají samy, mění. Musí si 
zvykat na fakt, že doma není tak živo jako 
dřív. Zároveň jim však odpadá spousta 
starostí a slábne pocit zodpovědnosti. Tato 
změna s sebou nese pocit smutku a jisté 
prázdnoty (zejména u žen), který se zároveň 
kompenzuje pocitem znovunabyté svobody. 
Svobody ve smyslu možnosti plánovat si 
teď veškerý čas jen podle sebe, zpravidla 
v pomalejším tempu. A často také dochází 
k plánování některých dávných snů a přání.

Tato změna však není nijak náhlá, nedochází 
tedy při ní k překvapení nebo nutnosti se 
najednou vypořádat s něčím nečekaným. 
Naopak. Děti dospívají a osamostatňují se 
postupně. Celý proces trvá někdy i několik 
let. Děti nejdřív dojíždí na koleje, pak čás-
tečně bydlí u partnera a teprve po delší 
době se definitivně odstěhují. 

Proces odchodu dětí je vnímán jako napro- 
sto přirozená součást života a rodiče mají 
dostatek času se na tuto změnu adaptovat. 
Zejména pro ženy je to tak jako tak zásah 
a neubrání se emocím.

Zatímco změna životního stylu je evidentní 
a rodiče si ji uvědomují (i když spíše až  
s určitým časovým odstupem), změna 
finanční situace není nijak výrazně reflek-
tována. Rodiče své děti i nadále podporují. 
Mění se spíše frekvence a účel poskytova-
ných příspěvků.

Tento materiál se zabývá především spoluži-
jícími páry a matkami, které své děti živily 
v době dospívání samy. V rámci tohoto seg-
mentu rozlišujeme tři charaktery, kterými se 
zabýváme detailněji: Vyrovnaní – páry, které 
si po odchodu dětí užívají znovunabyté 
volnosti; Bojovníci – zpravidla samoživitelky, 
které svůj život „restartují“; Traumatizovaní – 
ti, kteří se se svým nenaplněným údělem 
nevyrovnali.



Odchod dětí z domova je aktuální zhruba 
mezi 40. a 50. rokem života rodičů. Opuš-
tění hnízda není většinou nijak dramatic-
ké. Rodiče nevnímají osamostatnění svých 
dětí jako něco, co by najednou radikálně 
změnilo jejich život. Jde o přirozenou sou-
část života. Odchod je zpravidla pozvolný 
a zabírá někdy i několikaleté období (děti 
nejdřív odejdou na VŠ, často ještě jezdí 
na víkendy, frekvence návštěv se snižuje 
postupně).

Existuje však skupina, kterou nazýváme 
Traumatizovaní, která nese odchod dětí  
těžce. Více o nich v samostatné kapitole.

Oproti našemu očekávání se nic výrazně 
nemění ani po finanční stránce. Namísto 
pravidelných menších částek vypomáhají 
rodiče svým dospělým dětem méně často, 
ale zato většími obnosy. Vnímají to však tak, 
že ve finále jsou na tom finančně plus minus 
stejně.

Přesto jistou úlevu odchod dětí představu-
je. A to právě v onom úbytku pravidelného 
kapesného. Tedy ne že by najednou zbývalo 
rodičům výrazně více peněz, ale přece jen 
si mohou dopřát nakupovat např. kvalitnější 
potraviny, zajít si občas do lepší restaurace, 
jet na all-inclusive dovolenou apod.

Jak prožívají
odchod dětí? 





Co je pro 
ně typičtější 
než pro ostatní 
etapy?
Aneb co víme z rozsáhlého kvantitativního 
měření  (Zdroj: MML data 2015, 15 000 
respondentů ročně ve věku 12–79 let).

Životní styl

Konzumní, informovaní.
Spíše skromnější, zajímají se o dění,  
vztah ke kultuře, nejsou závislí na druhých.
Konzervativní styl, naplněné životní před-
stavy, uspokojování zájmů.  

Hodnoty 

Pravidla, morálka,  
tradice. Klid, pohoda.
Odpovědnost do budoucna. 

Finance

Nezávislost, nemají příjmovou ambici.
Spoří, preferují bezpečné produkty,  
termínované vklady.  

Spotřeba

Brandy, lahvová piva, mletá káva,  
léky proti bolestem kloubů, barvy na vlasy. 

Média

Deníky, TV, rádio.
Blesk, MF Dnes, Deník. Impuls,  
Blaník. Časopisy pro kutily, pro ženy,  
časopisy s TV programem.



Obavy

Zdraví 

„Obecně se bojím nemocí a bolesti.  
A taky toho, jak to všechno potom budu 
zvládat a jak to utáhnu.“

Síla, výkonnost 

„Přibývá nám volného času, ale co s ním, 
když nám ubývá sil, a co teprve až přijdou 
nemoci.“

Práce

„Hlavně abych to nějak doklepal do  
důchodu. Kdybych teď přišel o práci, 
už bych jinou sháněl jen stěží.“

Odchod do důchodu

Ti, co mají své koníčky a komunity, se do 
důchodu těší. Ostatní se však obávají pocitu 
zbytečnosti.

Děti a vnoučata

„Aby měli dobrého a hodného partnera,  
aby byli spokojení. To je důležitější než  
to, jestli budou mít dost peněz.“

Rodiče

„Vím, že se budu muset brzy víc a víc starat 
o svoje rodiče. A trochu se bojím, jak to pak 
budu všechno zvládat.“



Vyrovnaní



Zpravidla manželé,  
kteří mají pocit, že 
splnili, co se od nich 
čekalo. Naplnili svůj 
život tím, že vychovali 
děti, které jsou teď už 
samostatné. Sami si tak 
uzavřeli jednu velkou 
kapitolu života, ve které 
se vše podřizovalo 
právě dětem. Nyní 
jim odpadá spousta 
povinností. Střídá je 
radost a užívání si dětí 
v nové roli kamarádů. 
Velkou radost jim 
přinášejí vnoučata.

Otevírají se jim nové obzory, které ovšem 
nejsou nijak ambiciózní ani nijak přehnaně 
naplněné aktivitou. Tato skupina lidí prožívá 
naopak pocit jistého zvolnění a zklidnění, 
kdy si můžou dělat věci podle sebe.  
Žijí s určitou pokorou. Znovu nacházejí 
svého partnera, plánují si volnočasové 
aktivity společně, občas si plní drobné 
dávné sny (zejména cestování nebo úpravu 
bydlení). Obnovují vztahy s kamarády 
a s partami lidí, kteří jsou na tom podobně 
a mají stejné zájmy. Často dochází i k tomu, 
že si každý z partnerů najde svoje aktivity 
a svoji vlastní partu. Přesto zůstávají spolu 
a užívají si.

Pro ženy zůstává středobodem vesmíru 
rodina – zejména vnoučata. Těší se z nich, 
užívají si jich. Péče o ně už není povinnost, 
jako tomu bylo u dětí. Muži se častěji vrhají 
do víru společnosti a tráví volný čas s partou 
kamarádů nebo v komunitních spolcích. 



Je večer, rozkrajuji celozrnnou housku,  
mažu ji máslem a vkládám do ní plátek kvalitní 
šunky a plátek sýra. Vedle do krabičky krájím 
okurku, rajče a papriku. Vitamíny a kvalitní 
potraviny jsou důležité. Vím, že až zítra bude 
Pavel v práci svačit, vzpomene si na mě. Svačinu 
mu připravuji posledních 30 let. Dělá mi radost 
starat se o svého muže a pečovat o něj.  
Vařím, peru, žehlím mu košile. Dělám to ráda.

Mám krásný život a nemám důvod si myslet 
něco jiného. Přibývající léta mi úsměv z tváře 
nevezmou. S Pavlem jsme spolu dlouhých 30 let. 
Je až neuvěřitelné, že i po 30 letech vzájemného 
soužití můžete někoho milovat tak, jako já svého 
muže. On je to nejlepší, co mě v životě potkalo. 
On je přítel, opora, ten, komu si mohu postěžo-
vat, když mě něco trápí. Vždy mě trpělivě vy-
slechne. Má mě rád takovou, jaká opravdu jsem. 
Kilo sem, kilo tam, špíček v pase, no co. Ví, jak 
jsem se kvůli své váze natrápila. Teď už to neře-
ším, konečně jsem šťastná i s tělem, které mám. 
Jen škoda, že jsem na to nepřišla dřív. Takhle 
jsem to já. A on je ten, s kým chci zestárnout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mám pocit, že jsme v domácnosti už jen dva,  
a to i přesto, že dcera stále ještě bydlí doma.  
Je otázkou času, kdy přijde a řekne: „Mami,  
stěhuju se.“ Chodí se domů už jen vyspat.  
Sama ji ale ke stěhování pobízet nebudu, je to 
mé jediné dítě. S Pavlem přemýšlíme o něčem 
menším. Nemá smysl držet náš velký byt. Ve 
výchově dcery jsme s manželem odvedli dobrou 
práci. Jediné, co si opravdu přeji, je, aby i ona 
potkala životního parťáka, jakého mám já. 

Každý den 
s úsměvem



Těším se. Zítra po práci pojedeme na chatu.  
Co víc si může člověk přát? Příroda, slunce, gril 
a šum Labe. V pátek večer vždy sedíme venku na 
terase jen ve dvou a se sklenkou vína. Sedíme 
tiše. Pavel zapisuje výsledky všech fotbalových 
utkání daného týdne do svého deníku a já si čtu 
knížku nebo si představuji, jak by se chata dala 
zrekonstruovat. To bych si moc přála. V sobotu 
pracujeme na zahradě nebo jdeme někam na pro-
cházku. Chodíme na místa, kam jsme chodili jako 
mladí, a vzpomínáme. Chata je pro mě opravdový 
odpočinek. Tento víkend ale mají chlapi domlu-
vený nohejbalový turnaj. Jde o Pavlovy kamará-
dy z mládí, kteří mají chaty v okolí. Jsme dobrá 
parta. S tím, jak se páry rozcházejí nebo dávají 
dohromady, vždy někdo ubude nebo naopak do 
party přibude. To je ale život. O to víc jsem hrdá 
na sebe a na Pavla, že jsme všechny překážky 
zvládli a jsme pořád spolu. No a v neděli zase 
zpět do velkoměsta. Do práce. Oba máme v práci 
dobrý kolektiv a do práce se těšíme.

V poslední době jsem se celkově zklidnila a tolik 
se nestresuji. Po práci nikam nespěchám, můžu 
se projít, podívat se po krámech. Musím koupit 
lístky na balet do Národního divadla. Chceme si 
udělat pěkný večer. Dcera už nepotřebuje péči 
maminky. Mám zase čas na sebe.



Bojovníci



Zpravidla rozvedené 
ženy, které opustil 
manžel (nebo zemřel) 
už během doby, kdy 
vychovávaly děti nebo 
v době dospívání dětí. 

Velkou část svého 
života se tak potýkají 
s pocitem, že selhaly 
v partnerském vztahu 
a že jejich život v tomto 
ohledu nedošel 
naplnění. 

Život je naučil umět se postarat samy o sebe 
a své děti. To ostatně považují za svou 
devizu. Věří ve vlastní schopnosti, proboxo-
vávají se životem s optimismem, ale zároveň 
i s jistou mírou pokory. Berou život, jaký 
je, a snaží se ho užívat, co to jde. Nebojí se 
dělat hlouposti. Chopí se každé příležitosti, 
která se namane, a moc nepřemýšlejí o tom, 
co to s sebou přinese.

Oproti Vyrovnaným věří, že něco je záro-
veň pořád ještě i před nimi, něco, do čeho 
půjdou s veškerou energií. Nechtějí jen 
užívat to, co vybudovali. Chtějí budovat dál.  
Tito lidé jsou sebevědomí a díky tomu se 
budoucnosti nijak výrazně neobávají.



… S tímto krédem usínám každý večer. 

Dnes byla u nás ve Vinařství U Kapličky velká 
akce. Vše jsem zaúčtovala, byla to hračka, 
všechno vyšlo, jak mělo. Mám z toho radost. 
Tahle práce mě fakt baví. Jsme se šéfem jedna 
ruka. On tu vybudoval obrovský vinařský areál, 
kam jezdí hvězdy a natáčí se filmy. Je drsnej. 
Všichni se ho tu trochu bojí. Jen já ne. Klidně si 
před ním dám nohy na stůl a řeknu mu od srdce, 
co si myslím. A on to vezme. Máme dobrej vztah. 
Je to práce snů. 

Byla tu Lucka Bílá. Mám ráda tu její dobrou nála-
du. A tu samostatnost. Je prostě ku*evsky dobrá. 
A jde si za svým. A nakonec prostě najde k sobě 
toho správného chlapa. Toho, kterého chce. Ně-
koho, kdo se z ní nepodělá. O koho se bude moct 
i ona opřít, i když umí žít i bez něj. Taky jsem to 
nevzdala. Po odchodu holek z domu začínám svůj 
druhej život. A já si toho správnýho najdu.  
Proč ne? Je mi 43, ale hádají mi o deset míň.  
Když se otevřu, tak všechno přijde samo.  
Moje krédo. 

Obě holky jsou už pryč. Holky mi daly zabrat, 
často marodily. Ale vypiplala jsem je úspěšně. 
Starší dám teď svoje auto. Daří se mi dobře. 
Vypracovala jsem se. Tu mladší finančně ještě 
zajišťuji. Je u mého ex a jeho nové rodiny. Má 
to blíž do školy. Někdy musíte jít lidem naproti. 
A dětem teprve. Naučila jsem se kvůli Lucce hrát 
šachy. Abychom našli společnou řeč. A zabralo 
to. Mám z toho radost. Hledaly jsme si s holkama 
k sobě chvíli cestu, ale jsme teď kámošky. Víc 
kámošky než máma a dcery.

Cítím, že jedu na dobré vlně. Posledních pár 
let to bylo trochu peklo. Spíš osobní peklo. Ale 
jsem na sebe pyšná, zvládla jsem to. Teď budu 
chvíli užívat, čeho jsem dosáhla. A pak se vrhnu 
na druhej život. V téhle práci už umím všechno. 
Vybudovala jsem si tady dobrou pozici. A až se 
nadechnu, postoupím ještě kousek dál nebo 
rozjedu něco svého. Chci. A třeba si splním 
svou dávnou představu. Vždy jsem chtěla dělat 
nějakou charitu pro děti. Když za sebou holky 
zabouchly dveře, byla jsem jak opařená.  
Chodila po bytě jak lev v kleci. A pak se to najed-
nou změnilo. Našly jsme tu správnou rovnováhu 
mezi sebou. Hlavně, že jsou v pohodě a zdravé. 

Dobrý, nic 
se nevys**lo



Zbývá mi víc peněz. Postupně rekonstruuju svůj 
starý domek. A ráda si trochu dopřávám. Koneč-
ně nemusím kupovat tenisky u Vietnamců, párky, 
kolem kterých maso jenom proběhlo. Užívám si, 
že si můžu nakoupit kvalitní věci a třeba i čas od 
času s kámoškama vyrazit za kulturou. 

Jsem asi divná. Vždycky to o mně všichni říkali. 
Ale já mám pocit, že jsem normální a divní jsou 
všichni ostatní. Jedou v zaběhnutých stereoty-
pech. Žijou podle nalinkovanýho schématu. Já 
ráda vyčnívám. A ráda provokuju lidi kolem sebe. 
Baví mě to. Baví mě sledovat jejich reakce, když 
udělám něco, co nečekají. Nemám ráda lidské 
ovce. Na tu naši vesnici jsem asi trochu velký 
exot. Ale co. Lidi mám ráda a oni mě takovou 
berou. Prý.

Až se nadechnu, koupím si malý byt v Brně. Lidi 
normálně kupují chalupu na vsi. Ale já chci jezdit 
na víkendy do města, abych mohla do kina, do 
divadla, po obchodech. Zatím tedy jen na povy-
ražení. Časem i na přestěhování. Tenhle dům na 
starý kolena neutáhnu. To by se mi rozpadl. Sice 
nevím, kde na něj vezmu, ale něco vydělám, něco 
si půjčím, od toho tu přece jsou banky.  
Standardní záležitost, vzít si půjčku.  
A pak to splatím z prodeje domku.

Dlouho jsem nikde nebyla. Ale teď to vidím na 
nějaké moře. Zasloužím si ho. Stačí mi lehátko 
někde na pláži. A kopec knížek. I moje holky aby 
tam byly. Ale až druhý týden. První týden jen já, 
vypnutá hlava, pozorovat lidi kolem sebe, usínat, 
kdy se mi zachce. A kdo ví? Třeba mě někdo 
pozve i na drink. Proč ne? Nečekám, že zrovna 
na Bali si najdu toho svého. Není to se mnou 
jednoduchý. Ale jen tak někoho nechci.  
Musí to být svým způsobem individualita.  
A nikdo, koho bych tahala z finanční bryndy. 
Mám už dost útrap za sebou. Teď chci žít!

Takže moje plány na příští rok? Dovolená a nové 
auto. Něco na něj složím a něco leasing. Nebo 
nějakou půjčku. To se asi budu muset poptat lidí 
v práci. Ať poradí blondýně. A pak i ve své bance. 
Od toho tam přece mám tu svou poradkyni.  
Ale tu virtuální. Do pobočky nechodím.  
Nechci nikde čekat. Dám to online.

Život je jízda. Tak jedeme dál…



Traumatizovaní



Rozvedené ženy 
(i když ne nutně), 
které zůstaly na život 
samy. Nevydařilo se 
jim manželství, mají 
narušené vztahy. 
Z minulosti si s sebou 
táhnou břímě v podobě 
traumatu nebo 
nějakého komplexu 
a pocitu nenaplnění. 
Hledají náhradu za 
děti a často se starají 
o zvířecí mazlíčky. 
Navíc jim chybí potřebný 
optimismus, aby se přes 
toto trauma přehouply. 

Žijí ve svém malém uzavřeném světě bez 
přesahu. Jsou poměrně rezignované, nic 
je už nepřekvapí. Hodně spoléhají samy na 
sebe. Často jsou fixované na své děti a velmi 
těžce nesou jejich odchod z domova.  

Je pro ně důležité mít nějakou kamarádku 
nebo partu, ve které si navzájem postěžují 
a která jim dá pocit, že nejsou na život 
úplně samy. 



Co jsem komu udělala? Sedím v přítmí obývacího 
pokoje, akvarijní rybky tupě putují od stěny ke 
stěně, Petr se svojí úterní partičkou někde na pivu. 
A já si přemýšlím nad tím, kde se stala chyba.

Chyba ve výchově našeho syna Jardy.  
Vychovávali jsme je stejně. I jeho starší sestru.  
Ta teď nastupuje do právní kanceláře, slušného 
chlapce má, jenom radost. A Jarda? Střední  
školu nedodělal, před soudem už byl,  
někde po večerech sprejuje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nahoře v pokoji se mihl jeho stín.  
Přes den leží u počítače a večer chodí ven.  
Dlouho, dlouho jsem Petrovi vymlouvala, aby 
Jardu nevyhazoval. Ale už to také nemůžu vydržet.  
Musí jít. Jinak se z toho uzoufám. Ale co pak? 
Vyhodit vlastního syna na ulici? Pukne mi z toho 
srdce a ta rána už se nikdy nezahojí. Vím to.  
Pořád doufám v moment, kdy se to vše změní.

Za chvíli mi začíná Ordinace. Ta mi vždy pomůže 
zapomenout. Tam má také pořád někdo nějaké 
trápení. Nejsem v tom sama. Škoda, že nejsem 
jako ten můj Petr. To je flegmouš. Ten se ničím 
moc netrápí. 

Třináctá 
komnata



Koupila jsem si nová trička, bude se batikovat. 
Další přírůstky do mé sbírky. 

Ještě že máme kolem sebe tu spoustu přátel. 
Vidím před sebou naši fotku s holkama z letoš-
ních Kanárů. Naše čtyřka spokojeně pózuje 
ve vlnkách. To jsem si užila. Máme před sebou 
společný sen. Peru, Machu Picchu, malby na 
planině Nazca. Cestování, to jsem měla vždycky 
ráda. I s dětma jsme vždy cestovali. Teď jezdíme 
s kámošema hodně po Čechách.

Těší mě ještě naše chalupa. Jednou se tam 
přesuneme. Máme tam dobrou partičku. Chatu 
je potřeba zrekonstruovat. Už teď jsme nechali 
dělat nová okna. Stálo nás to 30 tisíc. Na tu 
rekonstrukci bychom si půjčili od rodičů. Mají 
peněz dost. Také přemýšlíme, že bychom na 
léto pronajímali třeba náš byt a byli na chalupě. 
Takový mezonetový byt kousek od Staromáku, 
to je asi dobré lákadlo. A jednou, až budeme na 
chalupě, tak ho buď prodáme, nebo budeme pro-
najímat napořád. Anebo ho necháme dceři.

Jen ten náš syn… Ach jo…



Muži s novou rodinou

Navzdory věku neprožívají životní změnu 
plynoucí z faktu, že děti dospěly a odcházejí. 
Založili novou rodinu a zpravidla se znovu 
starají o malé dítě. Jejich potřeby a plány se 
v pojetí banky prolínají se skupinou mladých 
začínajících rodin – tématy jsou bydlení, 
školka, škola, koníčky, práce.

Pro úplnost nutno dodat, že do této etapy 
samozřejmě patří muži (zpravidla), kteří 
od rodiny odešli. Ovšem z důvodu jejich 
výrazně slabšího vztahu s dětmi, ze kterého 
vyplývá fakt, že v podstatě neprocházejí  
fází prázdného hnízda, je zde zmiňujeme  
jen okrajově.

O mužích 
(pro doplnění)



Sami sobě

Někteří muži, kteří se rozešli s manželkou, 
zůstávají sami. Nemají děti ve své péči, 
i když si je třeba berou někdy na víkend nebo 
na společnou dovolenou. Jde zpravidla  
o jedince, kteří si užívají znovunabyté  
svobody a jsou „sami pro sebe“.  
 
Někdy si znovu najdou partnerku, ale děti  
už neplánují. V našich etapách spadají  
spíše mezi starší singles.

Opuštění muži

Zpustlí, bez motivace, bez plánů,  
rezignovaní. Partičkáři, typičtí štamgasti.
Pro banku pravděpodobně nezajímavá 
skupina lidí. Jsou zpravidla bez finančních 
prostředků a nemají dostatečnou morálku 
a vůli na to, aby svou situaci nějak zlepšili.



Postoj 
k penězům 
a jejich role

V době, kdy děti dospěly a začínají být 
finančně nezávislé, se role peněz pomalu 
proměňuje. Už nejsou potřeba tolik a s tako-
vou naléhavostí. Každodenní provoz už tolik 
nestojí. „My sami už nic moc nepotřebujeme. 
Spíš ještě chceme dát mladým něco  
do začátku. Mají to v dnešní době těžký,  
tak ať jim nějak pomůžeme.“

Potřeba rezervy

Prázdná hnízda mají potřebu zejména nějaké 
finanční rezervy, ať už pro sebe (nenadálé 
výdaje na obnovu vybavení v domácnosti), 
nebo pro děti, které si v tuto dobu zařizují 
vlastní bydlení a rodiče jim chtějí vypomoct.

Zhodnocení peněz

To, co lidem zbývá, nebo co si nechávají jako 
rezervu, by chtěli zhodnocovat. Bohužel 
ovšem nevnímají, že jim v tom může pomoct 
banka se současnou nabídkou.



Postoj 
k bance

Banka je něco, co lidé v této etapě neře-
ší. Chtějí s bankou přijít do kontaktu jen 
v momentě, kdy něco potřebují. Nechtějí být 
zatěžováni. Zároveň je pro ně bankovnictví 
do jisté míry velkou neznámou ve smyslu, 
že nerozumí bankovnímu jazyku ani všem 
nabídkám, které se navíc často obměňují.

Negativa

Prvotní bariéra vyplývající z postoje, že lidé 
nechtějí o bance slyšet, nechtějí nic řešit. 

Nedůvěra ke schopnosti banky zhodnocovat 
peníze klientů. Nedůvěra k novým bankám – 
ignorace. Nedůvěra k novým věcem obecně – 
což zahrnuje i neochotu učit se nové sys-
témy, nové internetové bankovnictví apod. 
Neochota investovat – strach, že přijdou 
o peníze, kombinovaný s nízkou likviditou 
investic. Skepse až zklamání z faktu, že ban-
ka nijak nereflektuje dlouholetou věrnost 
Prázdných hnízd.

Pozitiva

Potřeba pobočkové sítě – Prázdná hnízda 
jdou do pobočky automaticky, panuje mezi 
nimi neochota zjišťovat informace jinde 
a jinak.

Důvěra k tradiční bance. Konzervatismus 
spojený s pocitem „zabydlení“ ve své bance. 
To plodí neochotu banku měnit. „Jednodušší 
je zůstat.“ Důvěra k nezávislým finančním 
poradcům – lidé mají občas pocit, že banka 
prosazuje svoje zájmy. Pak se obracejí na 
externisty. Síla osobních referencí – velmi 
slyší na doporučení přátel a známých.  
Věří jim více než běžným marketingovým 
kanálům.



Zkušenost 
s Českou 
spořitelnou

Vztah k České spořitelně mají Prázdná hnízda 
polarizovaný – typicky vyjadřovaný větou 
„Jsem u ČS vlastně spokojený, ALE…,“  
následovanou dovětkem o: několikerém 
zklamání v momentech akutní potřeby, 
nevážení si dlouholetého vztahu, ve kterém 
klient setrval, pocitu, že vlastně už nena-
cházejí důvod, proč u ČS zůstávat i nadále.



Negativa

Zklamání v momentě nouze / náhlé potře-
by. Pobočka se často snaží, ale centrála 
neschválí úvěr. Obtěžující hard sell.  
Fluktuace poradců v pobočkách. Nedosta-
tečné zhodnocení peněz – zklamání v pocitu 
„Dávám ČS svoje peníze a nic z toho nemám.“ 
Občas si ze mě dělají srandu – nabízejí mi 
naprosto nerelevantní produkty apod.

Proč tedy od ČS  
už dávno neodešli?  
A proč i teď stále váhají? 

Protože převládá pocit, že u jiných bank 
to bude víceméně stejné. Tady je tedy ještě 
stále šance tuto cílovou skupinu něčím uspo-
kojit, abychom zamezili jejich rozčarování 
a navázali znovu pozitivně laděný vztah.

Pozitiva
 
Dostupnost – pobočky na každém rohu. 
Důvěryhodnost – je to „zajetá“, „prověřená“ 
banka. Stabilita, zázemí, jistota v porovnání 
s ostatními. „Je naše“ – Prázdná hnízda mají 
s ČS často více než 20letý vztah. „Láska 
z nostalgie.“ „Šlape to samo, jak má (dokud 
není problém).“



Co především 
čekají od ČS?

Vstřícnost 
Odměnu za věrnost 
Zhodnocení peněz



Na co by 
slyšeli? 

Zdravé finance 

Zejména úspory v oblasti služeb  
a provozních nákladů.

Osobní bankéř, kterého znají 

Vítaná je jeho proaktivita, která vychází ze 
znalosti historie a aktuální situace klienta.

Pomoc/partnerství v nouzi 

V situacích, kdy se klient obrací na banku 
s akutní potřebou, lidé velmi ocení vstříc-
nost, lidskost, srozumitelnost a pomoc.  
To vede k silnému emočnímu poutu s danou 
bankou a zajištění loajality.

Přání k narozeninám 

I takováto „drobnost“ posiluje pozitivní 
emoční vztah s bankou. Jednoduše a chytře 
naplňuje klientovo očekávání ve směru 
jednak osobního vztahu, jednak ocenění 
věrnosti.



Témata, 
která řeší

Po odchodu dětí z domova se stává primár-
ním tématem udržení si práce a „dočkání se“ 
důchodu v klidu a s pravidelným příjmem, 
který člověku zajistí přípravu na odchod  
do penze. Témata specifická pro jednotlivé 
charaktery:

Vyrovnaní

Angažovanost v komunitách a spolcích.

Bojovníci

Hledání nového partnera. Chtějí být ne-
závislí na dětech. Ambice začít podnikat 
(restart).

Traumatizovaní

Nutnost snížit náklady a ušetřit.  
Enormní strach o práci. Jak se zajistit  
na stáří? Jak zajistit děti, když mám  
problémy se sebou? Alimenty (exmanžel 
neplatí). Pořízení domácího mazlíčka.

Insighty pro banku:
Pozn.: Ke všem tématům bylo v rámci  
projektu Etapy vymyšleno několik nápadů, 
které mohou sloužit jako podklady pro 
inovaci produktů a služeb. Jsou k dispozici 
v týmu Customer Knowledge.

Práce  
a obava o její ztrátu

Po obavě o zdraví je ztráta práce druhým nej-
větším strašákem budoucnosti zralého věku. 
Lidé jsou si vědomi svého věku a ubývají-
cích sil, stejně jako neochoty učit se nové 
věci. Kromě energické skupiny Bojovníků 
se chtějí lidé dočkat důchodu na místě, kde 
zrovna jsou. 

Jsem starý, nikdo mě už nezaměstná (48+).
Neumím jazyky. Neumím na počítači.
Mám zdravotní omezení. Mám strach ze 
změny. Jsem překvalifikovaný. Fyzicky/psy-
chicky už současnou práci nevydržím. Právě 
jsem přišel o práci. Co teď? Chtěl bych pod-
nikat, abych byl nezávislý, ale mám strach.



Restart

Touha najít si novou práci nebo začít podni-
kat je silná zejména ve skupině Bojovníků. 
Chtějí si ještě něco zkusit, mají dost energie, 
elánu a optimismu. Není to však jen jejich 
doména. Občas najdeme i mezi Vyrovnanými 
jedince, kteří ještě někde chtějí zužitkovat 
svoje dosavadní zkušenosti.

Nevím, jak začít. Kdo mi poradí? Hledám 
motivaci. Trochu se bojím, nejsem si úplně 
jistý. Potřeba sdružovat se. Nevím, kolik mě 
to bude stát. Co všechno potřebuju? Utáhnu 
to? Chci mít kontrolu nad tím, jak se mi daří. 
Potřeba průběžné motivace a jistoty. Chci, 
aby mě banka ocenila za to, že jsem s ní. 
Chci změnit práci.

Zdraví

Zdraví coby velké téma prošlo v České spo-
řitelně živou diskuzí. Zde poznamenáváme, 
že jde o důležité téma. Jde o etapu, která si 
poprvé ve velké míře uvědomuje, že stárne. 
Přibývají zdravotní problémy. Častěji potře-
bují léky a potravinové doplňky. Jsou ochotní 
investovat do lázeňských a ozdravných 
pobytů.

Přání připlatit si za nadstandard:
pobyt/jídlo/soukromí, zdravotně-kosmetic-
ké operace (nutné – např. oční víčka),
kosmetické úpravy, lepší léky, operační 
nástroje, lepší náhrady (klouby apod.).
S rostoucím věkem potřebují častěji léky 
a potravinové doplňky, případně zdravotní 
pomůcky.

Péče o staré rodiče

Téma, které je silné a do jisté míry budí obavy. 
Jde o sendvičový efekt, kdy Prázdná hnízda 
dotují rozvíjející se rodiny svých dětí a zá-
roveň začínají pečovat o své staré rodiče.



Cestování a nové koníčky 

Touha po poznávání nových míst a po zážit-
cích je silná. Všichni chtějí cestovat nebo 
o tom minimálně mluvit a plánovat. Není 
nutné vyjíždět do exotických krajin, ba často 
není třeba ani opustit hranice ČR. Důležité 
je vyjet mimo domov a užít si společný volný 
čas s partnerem, případně partou kamarádů.

Chceme cestovat, někdy i trochu extrémně, 
ale většinou nějak rozumně, v poklidu a za 
zážitky. Poznávací zájezdy, které jsme dřív 
nestihli. Bezpečné cestování. Jistota při 
zařizování a organizaci. Finanční komfort 
a bezpečí na místě (především v zahraničí). 
Fenomén karavanů: chceme cestovat svo-
bodně, ale se zázemím – ideální jsou obytná 
auta a karavany, ale jsou drahé, těžko 
dostupné a bojíme se, že to rozbijeme. Ženy 
jezdí rády do lázní a na wellness pobyty.

Mazlíčci

Často nepostradatelná součást života.  
Po odchodu dětí jsou kolikrát jediným 
živým tvorem, se kterým můžou lidé sdílet 
svůj domov. Jsou to věrní společníci.  
Ženy si díky nim dále naplňují svoji potřebu 
o někoho se starat.  
 
Tématem je: Péče o mazlíčka, sdružování se 
s ostatními chovateli, bezpečí a vyvarování 
se rizik, zajištění hlídání, cestování s maz-
líčkem, zajištění rozmnožování – šlechtění.

Sdružení a spolky

Lidé zejména ze skupiny Vyrovnaní se rádi 
sdružují, angažují v lokálních komunitách, 
případně sami přímo zakládají zájmová 
sdružení, např. zahrádkářů, rybářů, dobro-
volných hasičů apod.

Potřebujeme dát našemu spolku nějakou 
formu. Musíme si udělat přehled v platbách.
Chceme zkusit sehnat peníze i od lidí z okolí,  
kteří by nám náš zájem sponzorovali. Potře- 
bujeme mít přehled. Všichni musí být v obraze.



Bydlení

Evergreen napříč všemi segmenty. Přesto 
můžeme u Prázdných hnízd vytipovat jisté 
specifické oblasti, které lidé po odchodu 
dětí řeší.

Chci rekonstruovat chalupu a pak se tam 
odstěhovat. Chci jít do menšího. Chci mít 
2 malá sezónní bydlení (něco ve městě na 
zimu a v jižních Čechách na léto). Chci si 
vylepšit stávající bydlení. Chci si koupit 
nové bydlení. Nevím, jestli se vyplatí prodej, 
nebo pronájem. Chci vyměnit větší za menší 
tak, aby mi ještě něco zbylo na stáří. Řeším 
bydlení pro své děti: Chceme jim pomoci. 
Musíme jim přispět, jinak by na hypotéku 
nedosáhly. Chceme jim pomoci, ale ony si 
chtějí zařídit vše samy.

Dědictví

Dědictví je téma, které v současnosti lidé 
přímo neřeší. Ani nechtějí. Pořád je to tro-
chu tabu, pořád se ho lidé trochu bojí. Ale 
o to méně také vědí, jak se vůbec zařídit, jak 
postupovat. Je to složité. Nutná je jak citlivá 
osvěta, tak poradenství. 

Musím se jednou vypořádat s tím, co zdědím 
po svých rodičích (např. starý domek, který 
zdědím napůl se svým bratrem). V momentě 
úmrtí nemám prostředky na zařízení pohřbu 
(nestihl jsem vybrat z účtu zemřelého).  
Jak rozdělím svůj majetek mezi své děti? 
Nevím, komu dědictví dát: Nemám děti.  
Chci odkázat někomu, kdo není oficiálním 
dědicem. Chci odkázat charitě (filantropický 
systém).





Senioři



Odchod do důchodu 
představuje radikální 
obrat v životě člověka. 
Stačí, když se penzistou 
stane jeden z partnerů, 
a chod domácnosti  
se úplně změní. 



Všechno je najednou jinak a čerstvý dů-
chodce si na to musí zvyknout. Dosavadní 
život se mění nejen po stránce životního 
stylu a psychiky, ale i po stránce finanční. 

Lidé odcházející do důchodu se nezřídka 
těší na volný čas. Chtějí v důchodu v rámci 
možností sportovat, a proto těsně před od-
chodem nakupují kola. Bojí se, že z penze už 
by si to nemohli dovolit. Stejně tak investují 
do bydlení a upravují si ho tak, aby vyhovo-
valo skromnějším požadavkům.

Zdraví je tématem číslo jedna. Lidé se 
postupně musí smířit s ubývajícími silami 
a přibývajícími problémy. Jejich životní tem-
po se nadále zpomaluje, chtějí „žít v klidu 
podle sebe“, nestresovat se. Výdaje za léky 
a zdravotní pomůcky rostou.

Senioři se považují za zkušené a moudré. 
Nesou si s sebou to, co zažili a co je během 
života ovlivnilo. Díky tomu mají nad životem 
nadhled a dají spíš na „selský rozum“ než 
na cokoli jiného. Vnímají to jako obrovskou 
hodnotu a rádi by tyto své zkušenosti pře-
dávali dál. Chtějí mít pocit, že ještě nepatří 
do starého železa. Roste potřeba respektu, 
seberealizace, náplně a pocitu užitečnosti.

Lidé v důchodovém věku jsou zpravidla 
vyrovnaní a smíření s tím, že zůstávají více 
a více sami. Pocit prázdnoty jim mohou 
kompenzovat vnoučata, která jsou pro ně 
obrovskou radostí. Jsou směrem k nim velmi 
štědří, chtějí je rozmazlovat.

Naopak k cizím lidem, institucím, novým vě-
cem a technologiím jsou nedůvěřiví a trochu 
se jich bojí. Mají rádi své rituály a pravidla, 
svůj svět.

Podle životních postojů a aktivity rozlišujeme 
opět tři charaktery, které volně navazují na 
ty, jež definujeme v předchozí etapě. Jsou 
to Smíření, kteří si v rámci možností užívají 
život a nepřipouští si žádné problémy; Aktiv-
ní, kteří i v důchodu často pracují a vymýšlí 
nové věci; a Osamocení, kteří cítí smutek 
a přijímají osud spíše pasivně.



Lidé vnímají odchod do penze jako opravdový 
zlom v životě; větší než dospění dětí  
a jejich odchod z domova. S blížící se dobou 
odchodu do důchodu (zhruba kolem 65. 
roku) čím dál tím častěji přemýšlejí, jak se 
na toto období připravit. A to nejen po psy-
chické stránce, ale také z hlediska financí. 
Odchod do penze je rozhodně změna, která 
má dopad na rodinné finance – někdy velmi 
citelný. 

Jsou s tím určitě spojeny obavy. Ne tolik ve 
smyslu existenciálním, že by se lidé vylože-
ně báli, že z peněz v penzi nevyjdou. Často 
mají nějaké úspory a především počítají 
s tím, že v důchodu nebudou mít už zdaleka 
tak vysoké výdaje jako dříve. Ovšem obávají 
se toho, že nebudou mít na větší nárazové 
výdaje, jako opravy domu/bytu, nebo situ-
ace, kdy se rozbije lednička apod. Proto se 
snaží „vybavit“ na důchod ještě předtím, než 
do něj reálně odejdou.

Jak se 
připravují 
na důchod?





Jak se 
vyrovn 
se zh 
se

S přibývajícím věkem se zpravidla zhoršuje 
zdravotní stav. Lidé se musí smířit s tím, že 
už nezvládají vše tak, jak byli zvyklí a jak by 
si to přáli i nadále. S odchodem do důchodu 
klesá příjem seniora. K tomu se navíc při-
dávají rostoucí náklady na léky a zdravotní 
nebo sociální péči. 

Senioři se tak dostávají do nekomfortní 
situace a někdy nemají kam se obrátit pro 
radu. Jsou často zmatení např. u lékařů
-specialistů, kde se neorientují v tom, co jim 
hradí pojišťovna, a co ne. Kvůli této obavě si 
speciální péči raději odepřou, a jejich zdra-
votní stav se tak může dále zhoršovat.



V případě párů, které spolu žily po odchodu 
dětí z domova, je další bolestnou a zlomovou 
událostí smrt partnera. Do této doby dávalo 
manželství pozůstalým jistotu, že mají něko-
ho po ruce a že nejsou na své problémy sami. 
S odchodem partnera však dochází k velké 
změně, se kterou se chtějí rychle vyrovnat. 
Proto často dochází ke změnám v dosavad-
ním bydlení a nové socializaci.

Jak se 
vyrovnávají 
s faktem, 
že zůstávají 
sami?



Co je pro 
ně typičtější 
než pro ostatní 
etapy?

Aneb co víme z rozsáhlého kvantitativního 
měření (Zdroj: MML data 2015, 15 000 
respondentů ročně ve věku 12–79 let).

Životní styl

Informovaní, usedlí. Zajištěné bydlení, kon-
zervativní styl. Dostatek volného času. 
Rezervovanost k novým technologiím. 

Hodnoty

Klid, pohoda, bezpečí, žádné změny. 
Duchovní život, péče o zdraví.  



Finance

Vyjdou s penězi, nejsou odkázáni na druhé. 
Neriskují, jen bezpečné investice. Rezervo-
vaný postoj k půjčkám. Bez příjmové ambice. 
Vkladní knížky.  

Spotřeba

Léky proti bolestem, umělá sladidla, káva,  
čaje, brambory, prostředky na mytí nádobí.

Média

Televize, rádio, časopisy a noviny. 
Právo, Lidové noviny, Český rozhlas 
Časopisy pro kutily, vaření, křížovky,  
programové tiskoviny, pro ženy,  
zahrada, zdraví. 
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Smíření



Lidé, kteří si spokojeně 
užívali etapu prázdných 
hnízd a přirozeně 
dospěli do další etapy. 
Životem proplouvají 
nadále optimisticky 
a uměřeně aktivně. 
Proto se na důchod 
v podstatě těší.

Neplánují, že budou 
sedět doma. Pokud jim 
to zdraví dovolí, uvažují 
někdy o výpomoci ve 
své dosavadní práci.

Pokud je jim to umožněno, mají velký pocit 
zadostiučinění a jsou pak spolehlivými 
a vděčnými zaměstnanci. Potřebují mít  
pocit, že je stále někdo respektuje. 

Především se ale těší na to, že si budou uží-
vat zaslouženého volna. Plánují si cestovat, 
i když už jen po České republice, chtějí jezdit 
pravidelně na kole, chodit plavat apod.

Velkou radost mají z vnoučat. Jsou šťastní, 
když mají své děti s vnoučaty někde poblíž 
a mohou být nápomocní.

S přibývajícím věkem a odchodem  
do důchodu se jejich tempo dál zpomaluje. 
Daleko častěji přijdou ke slovu procházky,  
sledování TV, luštění křížovek (velký 
fenomén českých penzistů). Důležitou roli 
v životě seniora hraje také internet. Denní 
rutina jim dodává jistotu.



Jsem skoro rok v důchodě a zatím si to strašně 
užívám. Ze začátku to byl trochu šok. Byl jsem 
ekonom analytik ve firmě, která zajišťovala pro-
nájmy budov. Bavilo mě to, uměl jsem to a byla 
tam fajn parta. Škoda, že mi neumožnili praco-
vat dál i jako důchodci. Chtěl jsem. Nedá se nic 
dělat. V jiné firmě už by mě nevzali. Tak jsem si 
musel zvyknout, že najednou není rutina, na kte-
rou jsem byl léta zvyklý. Ale rychle jsem si zvykl. 
Je to teď dost stereotyp. Dalo by se říct, že žiju 
v zajetých kolejích a nemám vlastně už moc rád, 
když se cokoliv změní. A mám teď konečně čas 
na koníčky. 

Žena ještě pracuje. Má do důchodu ještě 4 roky. 
Takže já se starám o domácnost. Ráno chystám 
snídani, poklidím, chodím nakupovat, uvařím. 
Vařím často oběd i večeři. No, nemyslete si,  
má to svoje výhody, protože takhle vařím to,  
co mám rád já. A Jana se musí přizpůsobit, hihi. 
Ale ona toho stejně moc nesní a je ráda, že je to 
připravené bez práce. 

Během dne je mým parťákem internet – čtu si, co 
není v novinách. Je to tam aktuální a zábavnější. 
A hodně si píšeme e-maily s klukama z práce.  
Nebo s Fandou a Jirkou, které znám už od 
mládí, ale nemáme možnost se moc často vidět. 
Taky strávím určitě i dvě hodiny denně luštěním 
křížovek. To mě baví moc. Mám jich celou tlustou 
knihu. Strašně mě potěší, když to vyluštím bez 
slovníku.

Za péči o domácnost se odpoledne odměním 
procházkou. Chodíme s Janou moc rádi ven. 
Nebo si jdeme zaplavat do bazénu. Jana je šíle-
ná. Ta plave sem tam, a dokud nedá 70 bazénů, 
nejdeme domů. Já si tak lehce zaplavu, pobudu 
ve vodě a to mi k radosti stačí. To když jdeme na 
houby, to je jiná. Tam jsem králem já.  
V houbách se fakt vyznám.

Večer zapínáme televizi už na Taxík. Pak zprávy. 
A pak to přijde. Většinou mě večerní program 
moc nebaví, takže se uklidím do ložnice. Mám 
rozečtenou Agathu Christie. Tyhle detektivky mě 
umí zabavit. 

Rádi jezdíme na výlety – třeba i celodenní  
procházky. Prostě na sobotu někam vyrazíme  
na hrad, nebo někam, kde je to zajímavý. 

Procházka 
důchodem 



Beru s sebou vždycky svého věrného kamaráda – 
svůj foťák. Strašně rád fotím, to je můj velkej 
koníček. Nasekám spoustu fotek a pak se tím 
probírám, vybírám, dělám alba a mám z toho 
radost. Zrovna teď v sobotu jsme jeli do Třeboně 
a obešli jsme kromě města i celý rybník Svět.  
No, bylo to 12 kilometrů. Ale moc pěkný.  
To všem doporučuju.

Cestování nás vůbec baví. Máme sny. A daří se 
nám je postupně plnit. Každý rok někam vyra-
zíme – Kanárské ostrovy, Turecko. Ale opravdový 
sen, který už si asi vzhledem ke své nemoci (to 
moje srdce…) nesplním, je Jižní Amerika a Thajsko. 

 
 
 
 
 
 

Máme už jednu vnučku. Je to radost, to ano. 
Ale čas s ní tráví spíš Jana. Ta s ní chodí na 
dětské hřiště nebo u mladých hlídá. To já si 
radši nechám čas pro sebe nebo se jdu postarat 
o maminku. Bydlí tady s námi, nahoře v patře. 
Někdy ji vytáhnu s sebou na nákup, aby měla 
pohyb a aby se dostala ven. Docela nám to 
zabere čas. Nechodíme do velkých obchodů. 
Radši si obejdeme pekárnu, masnu, drogerii, … 
Všechno pěkně zvlášť. Je to příjemnější. Menší 
obchody a kvalitnější zboží. No, ale nemyslete 
si, slevy a akce sleduju. A když to jde, tak taky 
využiju. Ale nakupujeme jen to, na co máme. 
Když nemáme, radši si to odpustíme. Nikdy bych 
si nepůjčil. A od banky už vůbec ne. Víte co, je 
to nepříjemnej pocit závazku, něčeho, co by mě 
strašně tížilo. To nesnesu.

S Janou jsem rád. Tuhle jsem zrovna přemýšlel, 
že často slyším, jak si lidi od sebe ve stáří spíš 
odvykají. U nás je to naopak. Od té doby, co 
jsem v důchodu, se nám změnil vztah. Jak jsem 
doma sám, tak mi chybí a těším se na ni, až přijde 
z práce. Vůbec mi připadá, že jediný, co opravdu 
potřebujeme, je naše rodinné zázemí.  
 
To je nejdůležitější. A to nám ke štěstí stačí.



Aktivní



Často lidé, kteří  
zůstali po odchodu dětí 
z domova sami. S dětmi 
bývají v kontaktu, ale 
vnímají je už spíše jako 
„parťáky“. Mají také 
své přátele a party. 
Případně mají poměrně 
nově partnera, kterého 
našli v období, kdy 
odešly děti a oni začali 
znovu žít.

V životě se museli umět postarat sami  
o sebe a o svou rodinu. A na hodnotách 
svobody a samostatnosti staví i po odchodu 
do penze. Snaží se být stále užiteční, mají 
pořád dost energie. Nechtějí, aby je okolí 
vnímalo jako důchodce, kteří už k ničemu 
nejsou.

A tak díky své průbojnosti a celoživotní 
aktivitě zůstávají často i po odchodu do 
penze v nějakém zaměstnání. Jednak si tím 
vypomáhají finančně a jednak si naplňují 
svoji potřebu ještě žít.



Je mi tedy vlastně 60 a půl. S manželem jsem 
se před 11 lety rozešla, ale rozvedeni nejsme. 
On nechtěl. Mám dvě dcery, 28 a 30 let. A jsem 
čerstvě babička. Té starší se nedávno narodila 
Julinka. Bohužel si ji nestíhám užít, jsem v jed-
nom kole. Ale tak popořadě.

Jsem vyučená elektromechanička/švadlena. 
Elektromechaničku jsem chvíli dělala a švadle-
na se mi hodila. Copak se dalo za dřívějšího 
režimu sehnat něco hezkého na sebe? Tak jsem 
si sem tam něco spíchla. Pak jsem už střídala 
jen práce asistentek, postaru sekretářek. Celý 
život šetřím. Manžel říkal, že je neuvěřitelné,  
co i z toho mála dokážu našetřit. Mám našetře-
no na 50 nájmů dopředu.

Přechod do důchodu pro mě nic neznamenal. 
Dostávám důchod 8 000 a ještě k tomu pracuji 
v hospůdce. Mám ji celou v režii, od úklidu,  
objednávání zboží po obsluhu a kasírování.  
Střídám se tam s majitelem, ale já tam pracuju 
asi víc než on. Dost často jsou tam nějaké kon-
certy. Mám spoustu muzikantských kamarádů. 
Dávají mi pak volňásky na koncerty, protože já 
bych za to ani stovku nedala. Já jim za to pak  
zatancuju na stole. Je to vlastně práce mých 
snů. Baví mě to. A hosté si chválí, že jim pivo  
ode mě, podané s úsměvem, chutná dvakrát víc.

 
 
 
 
 
 

No jo, jsem střelená. Baví mě lidi ve věku 20–40. 
Mám třeba 30letého kámoše. Jsem společenská, 
pořád mi někdo volá. Jak teď mají všichni ty 
neomezené tarify, tak mi volají a kecáme spousty 
hodin. Mám i přítele, souseda. Teď se tedy 
odstěhoval. Neustále se rozcházíme. Tři měsíce 
s ním nemluvím, pak se někde potkáme a zas 
jsme spolu. Teď se na mě asi zlobí. Podala jsem 
na něj exekuci. Dluží mi 60 tisíc. Jsem taková 
záložna. Pořád někomu půjčuju. A mockrát se 
mi to nevrátilo. Nejsem z těch, co si nechají vrtat 
koleno pro každou korunu. Nerozhazuju, některé 
věci si umím odříct, ale dcerám dám všechno. 

Pivo podané 
s úsměvem 
chutná 
dvakrát víc



Jedné jsem dala byt. Vlastně dárek za dva a půl 
milionu. A té druhé dceři bych chtěla dát ten, 
ve kterém žiju. Ale ještě nevím, kam bych šla 
já. Koupila jsem si například hrob na Olšanech. 
Vzpomínka na budoucnost.

Puberťačka, rozlítaná, minimálně o 10 let mladší 
než v občance, říkají o mně mé dcery a kamarád-
ky. Mám otočený denní rytmus. Vstávám kolem 
poledne, protože do postele se z hospůdky 
dostávám ve 4 nebo v 5 ráno. Je to frmol. Jsem 
v jednom kole, ale jak už jsem říkala – baví mě to. 
Stále vlastním všechny své zuby a teď jsem se 
pohádala s jedním klukem, že mi to nevěřil.  
Nic mě nebolí. Žádné nemoci.

Hodně času trávím u notebooku. Jééé, už mi 
zas konečně naběhl Skype. Už jsem z toho byla 
nervní. Skype, chat, Facebook, to je moje.  
Chatuju si s kamarádem z Francie například. 
Televizi mám jako kulisu. Pročetla jsem celé své 
mládí. S baterkou pod peřinou. Teď to nahradil 
ten žrout internet. Díky čtení ale mám poměrně 
dobrou aktivní slovní zásobu. Ráda vařím.  
Gulášek, omáčky ze smetany, řízečky. 

Za 5 let si myslím, že se nic nestane.  
I když každé ráno vstávám s obavou, co uvidím 
v zrcadle. Vypadají mi náhle zuby? Něco se zlomí 
v mém zdraví? Ale zatím to vypadá, že ne. Zřejmě 
budu dál chodit do práce. Za 10 let tedy asi už 
nebudu. A možná mě začnou bolet kolena.  
A pořídím si čivavu. Jako Paris Hilton. Ano,  
sleduju drby, zpravodajství, písničky na YouTube. 

Banka? Běžný účet mám v Komerčce. Na pobočku 
chodit nemusím, vše dávám přes internetbanking. 
Nemají ho zrovna nejjednodušší, ale poradím si 
s tím. Od bank očekávám jistotu, ochranu mých 
peněz. A že funguje vše, jak má. Nové banky jsou 
pro mě pole neorané. Mohly by krachnout. Kreditka 
a půjčky jsou mor. Všechny od toho odrazuju. 
Mám však několik stavebních spoření, životních 
pojistek, akcie, podílové fondy. Nechávám si vy-
pracovat nabídky od různých bank, studuju to na 
internetu, obejdu si je a pak se rozhodnu.

Důvěřivá, dobrosrdečná, ale zodpovědná, pre-
cizní. Můžu o nějaké peníze přijít svou slabostí 
pro lidi v nesnázích, ale musím si ohlídat svůj 
bezpečný polštář. Polštář na stáří.



Osamocení



Lidé, kteří zůstali 
sami. Často vdovy.  
Žijí osamoceně. Cítí  
se opuštění i v případě, 
kdy bydlí v domově 
pro seniory. Nedaří se 
jim navázat kontakt 
s ostatními a vlastně  
se o to ani příliš nesnaží. 

Hodně věcí drží v sobě, nemají se o ně  
s kým podělit. Jsou rezignovaní. Žijí ve svém 
malém uzavřeném světě, trvají na svých 
rutinách a stereotypech. 

S odchodem do důchodu jim radikálně klesá 
životní standard a často jsou odkázáni na 
péči a pomoc ostatních.



Tak už zase ráno. Hmm, ale venku je tma jako 
v pytli. No jasně, dyť je teprve půl. Jó, na stará 
kolena už toho stejně moc nenaspím. Půjdu se 
nasnídat, dám si kafíčko, cigárko a dočtu vče-
rejší noviny. Doufám, že zas na mě nebude řvát 
sousedka tady z toho důchodcovského domu,  
že jí kouřím pod okny a jí to strašně smrdí.  
Nemá furt větrat, akorát do baráku pouští zimu.

Kdybych se tak mohla dívat na televizi! Před půl 
rokem jsem si koupila tu krabičku (set-top box), 
ale ještě mi ji nikdo nezapojil. Potomci bydlí 
daleko, jezdí za mnou jednou za čas. Taky by  
jich neubylo, kdyby jezdili častěji. Odpoledne má 
přijít syn od kamarádky, tak doufám, že už mi to 
konečně zapojí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Půjdu na nákup. U mě je to jednoduché. Stačí 
tři rohlíky, mlíko, bílý jogurt a vínečko. To nesmí 
chybět. Člověk nikdy neví, jestli nepřijde návště-
va. Nebo si to víno otevřu sama, když mě tady 
někdo naštve. Hlavně ty babky jsou někdy tak 
otravné a ještě rády pomlouvají a hádají se. Ne-
mám to tu jednoduché. Pečovatelky také nejsou 
moc přátelské. Raději k sobě pozvu kamarádky 
z vesnice. Ty mi řeknou, co se kde děje.

A jé, zase přišla složenka. S penězi to nemám 
jednoduché. Beru důchod jen 8 100 Kč. Po za-
placení všech výdajů na bydlení a elektriku mi 
měsíčně zbyde jen 1 500 Kč, se kterými musím 
přežít. Ředitelka ještě teď říkala něco, že mož-
ná budou zvyšovat nájem. No, tak asi skončím 
na dlažbě. 

Chci klid, 
s nikým se 
nehádat



Našetřené peníze nemám, protože já husa blbá 
jsem naletěla podvodníkům. Chtěla jsem půjčit 
30 000 Kč, protože potřebovaly děti. Žádné 
peníze mi neposlali a už jsem měla splácet. Tak 
jsem to dala k soudu a z naspořených peněz 
jsem zaplatila poplatky a právníka. Soud mi dal 
za pravdu, ale ty poplatky mi už nikdo nevrátil. 
Kolik nervů mě to stálo… To je tak, když mi nikdo 
neporadí.

A už jsou tady, kočky moje. Kamarádky přišly  
na pokec. Otevírám vínko, popijeme a podrbeme.  
To mi zase zvedne náladu.



Obavy

Zdraví 

„Zdraví se nám teď rapidně zhoršuje.  
Bojím se, že zůstanu odkázaný na pomoc 
druhých.“

Uplatnění a užitečnost  
po odchodu do důchodu

„Je to teď těžké. Nechci ještě patřit  
do starého železa. Strašně potřebuju cítit, 
že ještě k něčemu jsem, že ještě někomu 
můžu být k užitku.“



Příjmy

„Jako důchodce je fajn si něco přivydělat 
a dosáhnout tak na trochu vyšší životní 
standard.“ 

Vnoučata

„Aby k nám jezdila vnoučata ráda,  
abychom jim byli opravdovou babičkou  
a dědou. Vždyť oni jsou naše radost.“

Půjčky

„Nikdy bych si nepůjčil. A když, tak ne 
od banky, ale radši od kamarádů.“ „Půjčil 
jsem si, ale nedokázal jsem odhadnout, jak 
to v důchodu zvládnu splácet. A teď mám 
problémy.“

Podle České správy sociálního zabezpečení 
roste počet seniorů, kteří nejsou schopni 
splácet své dluhy (v současnosti se to týká 
každého sedmnáctého důchodce).



Postoj 
k penězům 
a jejich role

Existenciální potřeba

Peníze jsou pro ně důležité pro udržení  
určitého nutného životního standardu.  
Prioritou je schopnost zaplatit bydlení,  
jídlo a léky. 

Prostředek k „rozmazlování“

Neutrácí zbytečně. Jsou v podstatě skromní. 
Pokud jim ale peníze zbývají, rádi si čas od 
času dopřejí nadstandardní služby nebo 
kvalitnější produkty. Umí si dopřát. Rádi 
také rozmazlují svá vnoučata, kterým  
nakupují nebo jim dávají přímo peníze.



Postoj 
k bance

Důchodci mají k bance zpravidla velmi  
pasivní postoj. S odchodem do penze 
a radikálním snížením příjmů mají pocit, že 
jim banka už vůbec nemá co nabídnout a že 
ji využívají jen proto, aby neměli peníze 
doma v hotovosti. Bezpečí financí je pro ně 
naprosto zásadní, a proto jsou při jakémkoliv 
kontaktu s bankou velmi obezřetní.



Co především 
čekají od ČS?

Zkušenost 
s Českou 
spořitelnou

Odměnu za věrnost 
Bezpečí peněz

Česká spořitelna je pro seniory tradiční  
banka, na kterou je spolehnutí. Vnímají ji 
jako jedinou českou banku na trhu. Mají 
ji rádi, s bankéřkami ve své pobočce mají 
zpravidla dobré vztahy.

Přesto cítí někdy určité zklamání v tom, že 
nikdy jim ČS nenabídla nic, čím by se odvdě-
čila za jejich opravdu dlouholetou věrnost. 
Také často vyjadřují pocit, že se jim peníze 
za roky u ČS nijak výrazně nezhodnotily.



Na co by 
slyšeli? 

V podstatě se dá říci, že už od banky nic 
nechtějí a nepotřebují. Proto je velmi těžké 
je vůbec oslovit a upoutat.

Pomoc/partnerství v nouzi 
V situacích, kdy se klient obrací na banku 
s akutní potřebou, lidé velmi ocení vstřícnost, 
lidskost, srozumitelnost a pomoc. To vede 
k silnému emočnímu poutu s danou bankou 
a zajištění loajality.

Příspěvky  
a věrnostní bonusy
Pokud by jim banka dokázala jakkoliv  
přilepšit nebo dosáhnout na státní 
příspěvky, budou vděčni. 

Přání k narozeninám 
I takováto „drobnost“ posiluje pozitivní 
vztah s bankou. Jednoduše a chytře napl-
ňuje klientovo očekávání ve směru jednak 
osobního vztahu, jednak ocenění věrnosti.



Témata, 
která řeší

V důchodu s přibývajícími léty se vše více 
a více soustřeďuje kolem zdraví a bydlení. 
Často dochází ke kompromisu mezi touhou 
zůstat doma „ve svém“, výší nákladů a v nepo- 
slední řadě i schopností postarat se o sebe, 
když senior žije sám.

 

Insighty pro banku
Pozn.: Ke všem tématům bylo v rámci projektu 
Etapy vymyšleno několik nápadů, které 
mohou sloužit jako podklady pro inovaci 
produktů a služeb. Jsou k dispozici v týmu 
Customer Knowledge. 

Zdraví

Zdraví coby velké téma prošlo  
v České spořitelně živou diskuzí.  
Pro seniory je zdraví tématem číslo jedna.  
S financováním pak souvisí zejména:

Přání připlatit si za nadstandard:  
pobyt/jídlo/soukromí, zdravotně-kosme-
tické operace (nutné – např. oční víčka), 
kosmetické úpravy, lepší léky, operační 
nástroje, lepší náhrady (klouby apod.).  
S rostoucím věkem potřebují častěji léky 
a potravinové doplňky, případně zdravotní 
pomůcky. 



Vnoučata

Senioři milují svá vnoučata a chtějí  
je trochu rozmazlovat.

Chceme dát nějaké peníze vnoučeti, aby  
od nás – své babičky a dědy – do budoucna 
něco mělo. Dětem už jsme dali dost.
Užíváme si vnoučat jinak, než když jsme 
měli své děti. Chceme je trochu rozmazlo-
vat a chceme jim občas něco spiklenecky 
podšoupnout.



Bydlení

Senioři řeší bydlení zejména ve smyslu, 
jak dlouho vůbec zvládnou bydlet tak, jak 
bydleli dosud. Ať už ze zdravotních, nebo 
finančních důvodů.

Je problém, pokud přijdou nečekané výdaje 
na opravy, nákupy nových spotřebičů apod.
Obávám se, že už dlouho nezvládnu bydlet 
ve svém. Brzy budu potřebovat pomoc od 
druhých, protože zdraví se mi stále zhoršuje.
Nejsem schopný z důchodu utáhnout svůj 
byt. Musím si najít něco menšího. Nechci 
jít do domova důchodců. To už budu úplně 
odepsaný.



Mazlíčci

Mazlíčci jsou kolikrát jediným živým tvorem, 
se kterým můžou lidé sdílet svůj domov, své 
radosti i strasti. Jsou to věrní společníci.

Jak zajistit zdravotní péči zvířete?
Jak zaplatit drahého veterináře v případě 
zdravotních problémů? Co s ním, když budu 
muset na nějaký čas do nemocnice?

Dědictví

Senioři přemýšlí o tom, jak podělí své děti. 
Zpravidla mají vše rozmyšleno, ale nevědí, 
jak dědictví formalizovat a jak právně postu-
povat. Uvítali by poradenství a osvětu.

Jak rozdělím svůj majetek mezi své děti?
Chci být spravedlivý ke všem, ale nevím, 
jak na to. Nevím, komu dědictví dát: Nemám 
děti. Chci odkázat někomu, kdo není oficiál-
ním dědicem. Chci odkázat charitě  
(filantropický systém).
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