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K posouzení mi byla předložena disertační práce na téma „Model zákazníka 
generace Y na trhu bankovních a jiných finančních produktů v kontextu behaviorální 
ekonomie“ v rozsahu 209 stran textu včetně rejstříků. Disertační práce zahrnuje kromě 
Úvodu a Závěru pět číslovaných kapitol, konkrétně Cíle dizertační práce a formulace 
hypotéz, Současný stav vědeckého poznání, Metody a postupy řešení dizertační 
práce, Výzkum spotřebního chování generace Y na trhu finanční produktů a Přínosy 
dizertační práce. Dále pak autorka připojila seznam použité literatury, tabulek, 
obrázků, grafů a příloh a samotné přílohy.  

Uvedené členění textu svou strukturou odpovídá požadavkům kladeným na 
vědecké práce. 

Hodnocený aspekt Hodnocení 

Aktuálnost tématu 

disertační práce 

Odhad chování zákazníka na trhu (a nejen na trhu 
finančních produktů) je zásadním předpokladem případného 
úspěchu nebo neúspěchu producenta a obchodníka. Firma 
musí svého zákazníka identifikovat při zachování zásad 
kvalitní segmentace trhu a následně na zajímavé segmenty 
zacílit, oslovit a navázat dlouhodobé oboustranně výhodné 
vztahy. Autorka zvolila jako velmi potenciální segment trhu 
generaci Y. Dle serveru statistica.com dokládá, že příslušníci 
generace Y budou v roce 2020 tvořit 35 % aktivního 
obyvatelstva. To znamená, že se jedná o velmi zajímavý 
segment potenciálních zákazníků (především pak z hlediska 
jejich počtu a jejich stávající a zejména budoucí kupní síly). 
Tím autorka předznamenává v případě kvalitního výstupu 
praktický přínos své práce. Nicméně, je třeba dodat, že již 
zaměřením rešerše textu připomíná teoretický background 
řešené problematiky a tím i snahu dokladovat na chování 
příslušníků generace Y přínos současného přístupu 



behaviorální ekonomie (mj. se věnuje vztahu normativní a 
pozitivní ekonomie).  

S přihlédnutím k výše uvedenému považuji téma 
disertační práce za aktuální. 

Splnění cílů 

stanovených 

v disertační práci 

Za hlavní cíl své disertační práce si autorka stanovila: 
„identifikovat typického představitele generace Y na trhu 
finančních produktů a na základě těchto charakteristik 
vytvořit model zákazníka generace Y na trhu finančních 
produktů v kontextu behaviorální ekonomie.“ Přitom svůj cíl 
dále přibližuje, tedy, že „identifikace takovéhoto představitele 
spočívá ve výzkumu v oblasti demografických faktorů; 
v oblasti finančních produktů, které představitel využívá; a v 
oblasti vybraných behaviorálních předsudků spojených s 
oblastí finančních produktů.“ 

Následně autorka definovala pět dílčích cílů:  

1. Prvním krokem při zpracování dizertační práce je 
analýza současného stavu vědeckého poznání v 
oblasti behaviorální ekonomie, generace Y a 
vybraných ekonomických ukazatelů vztahujících se 
k finančním produktům. 

2. Na základě zjištěných informací a získaných dat je 
vypracován dotazník, který slouží ke shromáždění 
informací o české generaci Y v oblasti využívání 
finančních produktů a v oblasti behaviorálních 
předsudků. 

3. Získané informace respondentů jsou podrobeny 
analýze a pomocí statistických metod jsou 
nalezeny závislosti mezi jednotlivými proměnnými. 

4. Dále jsou tyto získané informace a závislosti 
porovnány s již provedenými výzkumy a šetřeními. 

5. Díky srovnání dat získaných v rámci primárního a 
sekundárního výzkumu jsou identifikovány 
charakteristiky typického představitele generace Y 
na trhu finančních produktů a je vytvořen model 
zákazníka. 

Na podporu splnění svých cílů autorka stanovila deset 
hypotéz a následně v textu ještě tři výzkumné otázky.  

Celkově lze hodnotit hlavní cíl práce jako srozumitelný 
a adekvátní ve vztahu k řešené problematice. Rovněž jeho 



rozpad na dílčí cíle je veskrze logický a přispívá kvalitě práce. 
Co se týká hypotéz, musím napsat, že jejich počet může být 
s ohledem na rozsah a zaměření disertační práce považován 
za vysoký. Je však na místě připomenout, že hlavní 
výzkumnou metodou bylo dotazníkové šetření. A tak je 
naopak pozitivní a chvályhodné, že byla každá věcná otázka 
dotazníku podpořena hypotézou, jejíž potvrzení nebo 
vyvrácení bylo možné statisticky prokázat.  

Doktorandka již zvolenými výzkumnými metodami a 
postupem řešení směřovala k potvrzení, či vyvrácení hypotéz 
a k naplnění cíle disertační práce.  

Vše pečlivě shrnuje v podkapitole 4.5 Model zákazníka 
generace Y na trhu bankovních a jiných finančních produktů. 
K syntéze výsledků využila program IMB SPSS Amos. Na 
obrázcích 2, 3 a 4 autorka dokládá vstupní model, model 
zákazníka pro první fázi a finální model. V tabulce 51 přikládá 
vybrané výsledky proměnných v druhé fázi tvorby modelu. 
Vzápětí se věnuje míře naplnění hypotéz. Řeší jak 
předpoklady, tak výsledek, tedy potvrzení, či vyvrácení 
hypotézy. Na konci kapitoly 4. Výzkum spotřebního chování 
generace Y na trhu finančních produktů poté shrnuje celou 
výzkumnou část.  

V podkapitole 4.7 Limity dizertační práce autorka 
prezentuje omezení, která jsou pro její výsledky aktuální (tzn. 
míra detailu popsaného spotřebního chování X pracnost 
výzkumu, nerovnoměrné rozdělení respondentů 
dotazníkového šetření, absence analýzy některých dílčích 
výstupů). 

Přes výše popsané limity byl beze zbytku naplněn 
nejen hlavní cíl práce, ale i cíle dílčí.  

Použité metody Autorka se věnuje použitým metodám v kapitole 3. 

Metody a postupy řešení dizertační práce. Konkrétně se 

věnuje metodám sběru dat, primárnímu a sekundárnímu 

výzkumu dat. Dále popisuje vybrané logické metody, jako je 

analýza, syntéza, indukce, dedukce, abstrakce konkretizace, 

analogie a abdukce. Velkou pozornost věnuje 

dotazníkovému šetření a metodám statistickým. Vše logicky 

propojuje v logický celek, jenž má směřovat k naplnění cíle 

práce.  



Lze tak shrnout, že použité metody jsou ve vztahu 

k cíli práce, dílčím cílům a stanoveným hypotézám adekvátní. 

Rovněž pomáhají nalézt odpovědi na stanovené výzkumné 

otázky.  

Postup řešení 

problému a výsledky 

disertační práce, 

přínos doktoranda 

Postup řešení vychází ze stanovených metod. Autorka 

precizně aplikovala předem stanovený sled kroků a dochází 

k výsledku, který je aplikovatelný ve výuce a výzkumu 

zároveň posouvá poznání dané problematiky na vyšší 

úroveň.  

Abych shrnul, postup řešení odpovídá stanovenému 

cíli práce. Výsledky, tedy identifikace typického představitele 

generace Y na trhu finančních produktů a model zákazníka 

generace Y, rovněž plně odpovídají stanovenému cíli práce. 

Přínos práce spatřuji především v komplexním popisu 

osobnosti zákazníka generace Y na trhu finančních produktů. 

Charakteristika zákazníka je pojata komplexně právě s cílem 

její praktické aplikace bankami a dalšími institucemi 

působícími na trhu finančních produktů.  

Význam pro rozvoj 

vědního oboru a 

praxi 

Autorka shrnuje přínos své disertační práce v kapitole 

číslo 5. V podstatě lze s jejími závěry souhlasit.  

1. Přínos pro vědu: Došlo k propojení spotřebního 

chování generace Y na trhu finančních produktů a 

oblasti behaviorálních předsudků.  

2. Přínos pro praxi: Instituce působící na trhu 

finančních produktů mohou využít model 

zákazníka generace Y k formování své nabídky a 

ke komunikaci se zákazníkem zkoumané 

generace. Získávají tím cenný nástroj k formulaci 

své obchodní strategie.  

3. Přínos pro pedagogiku: Výsledky disertační práce 

mohou obohatit kurzy Mikro a Makroekonomie. 

Formální úprava a 

jazyková úroveň 

Formální i jazyková úroveň odpovídá požadovanému 

standardu. 

Otázky do diskuse 1. Na stránce 89 v prvním odstavci píšete, že: „Pouze 22 % 

Čechů platí debetní kartou, kdežto 34 % používá kreditní 

kartu.“ Dovolím si však dodat, že v ČR je v současné 

době platných přes 9 milionů debetních karet a necelé 2 

miliony karet kreditních. Na základě tohoto počtu soudím, 



že Češi preferují debetní karty. Vámi uváděné tvrzení 

tomu neodpovídá. Prosím o Váš názor. 

2. V podkapitole 4.4.1 věnujete pozornost demografickému 

profilu respondentů Vašeho dotazníkového šetření. 

V tabulce č. 7 na stránce 105 uvádíte příjmy respondentů 

(z nichž pouze 4 mohou být dle tabulky bez příjmů). 

V tabulce č. 9 na str. 107 popisujete ekonomický stav 

respondentů. Z nich je 139 nepracujících studentů, 3 

nezaměstnaní a 1 vyživovaný člen rodiny. Jaké příjmy 

jsou tedy předmětem tabulky č. 7? Zároveň, prosím, 

vysvětlete, jak lze chápat poslední položku tabulky 7 (tj. 

„Jiné“). 

3. Na straně 110 popisujete průměrného účastníka Vašeho 

výzkumu. S odkazem na tabulku č. 10 na str. 107 chápu, 

že píšete, že se jedná o obyvatele Jihomoravského kraje. 

Vaše tvrzení však může právě s ohledem na tabulku č. 

10 evokovat závěr, že výsledky Vaší práce jsou platné 

nikoliv všeobecně, ale právě pro Jihomoravský kraj, 

z něhož pochází většina respondentů Vašeho šetření. 

Prosím o Váš názor.  

 

Předložená disertační práce Ing. Kateřiny Fojtů je kvalitním textem. Autorka 

disertační práce prokázala znalost zvolené problematiky a schopnost 

samostatné tvůrčí práce. Splnila tak požadavky kladené na disertační práci.  

Práci proto doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí. Po její úspěšné 

obhajobě navrhuji autorce udělit vědecko-akademickou hodnost doktor 

(„philosophiae doctor“ ve zkratce „Ph.D.“). 

 

 

V Českých Budějovicích 11. 10. 2019 

 

 

 

                                                                prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 


