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Dizertační práce autorky Ing. Kateřiny Fojtů se liší od většiny dizertačních prací, které 
jsem měl ve své dosavadní akademické kariéře možnost číst, komentovat a oponovat. 
Práci považuji z hlediska tematického zaměření i obsahu do jisté míry za 
průkopnickou, neboť řešená tematická oblast zdaleka nepatří mezi tradiční témata 
výzkumu doktorských prací v našem regionu potažmo v České republice. Jako každé 
dílo tohoto druhu trpí také tato práce jistými nedostatky např. v podobě zjednodušení 
některých předpokladů či v tendenci ke zkratkovitosti vyvozování závěrů (podobně, 
jako to lze sledovat u celé současné české generace Y), nicméně jedná se z mého 
pohledu o nedostatky nezávažné a kvalitu práce a relevantnost závěrů významně 
nesnižující. Naopak, musím konstatovat, že jsem se do práce začetl se zájmem a mohu 
potvrdit její jednoznačný pedagogický přínos deklarovaný autorkou na str. 181. 
Autorka si zvolila oblast behaviorální ekonomie, která v současné době nabývá 
v ekonomické vědě na stále větším významu. Důkazem budiž Nobelova cena za 
ekonomii udělená v roce 2017 americkému ekonomovi Richardu Thalerovi právě za 
jeho příspěvek k rozvoji behaviorální ekonomie, který je v práci autorkou hojně 
citován. Prvky behaviorální ekonomie jsou obsaženy také v celoživotním díle ekonomů 
a nositelů Nobelovy ceny z předchozího roku 2016 Olivera Harta a Bengta 
Hölmströma, kteří ji obdrželi za svůj příspěvek k rozpracování teorie kontraktů (The 
Contract Theory).  
 
Tématem dizertační práce autorky je popis a analýza typického uvažování a chování 
představitele generace Y, tj. člověka narozeného v období 1982–2000 na trhu 
bankovních, investičních, pojišťovacích a ostatních finančních služeb.  Autorka se snaží 
vytvořit model zákazníka uvedeného věkového profilu a identifikovat vybrané motivy, 
předsudky a mentální zkratky (heuristiky) a jiné faktory, které ovlivňují jeho (její) 
rozhodování a uvažování ve finanční oblasti. Autorka, jinými slovy, usiluje o vysvětlení 
motivů rozhodování představitelů uvedené generace, kterou významně odlišuje od 
předchozích generací např. přirozená orientace v internetovém a digitálním prostoru 
včetně ovlivnění informačním a mediálním boomem náročným na kritické 
vyhodnocování informací při volbě bankovních, investičních či pojišťovacích produktů, 
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způsobů placení1, sklonu k úsporám a zajištění budoucnosti atp. Záměr a cíle 
dizertační práce jsou autorkou formulovány jasně a srozumitelně. K jasnému 
pochopení cílů jsou vhodně využity empirické hypotézy, které testují platnost 
vybraných heuristik u cílové skupiny při analýze jejich chován na trhu finančních 
služeb. Poněkud větší prostor mohla autorka věnovat ekonomické interpretaci hypotéz 
a očekávaných výsledků, neboť čtenář, který není odborníkem na oblast behaviorální 
ekonomie, nemusí mít jistotu, že obsah hypotézy správně pochopil. Jedná se např. o 
vysvětlení „pozitivního vztahu mezi demografickým profilem a předsudkem 
dostupnosti“ (či jiným předsudkem a efektem, nebo reálnými investicemi apod. viz str. 
13-15). První kapitole, kde je vysvětlen cíl práce, a jsou vymezeny hlavní testované 
hypotézy, předchází úvod práce, kde autorka uvádí čtenáře do problematiky 
behaviorální ekonomie, poprvé jsou zde také zmíněny předsudky, heuristiky a je 
stručně vysvětlen jejich význam (což pozitivně přispívá k pochopení záměru autorky již 
od počátku práce) a je stručně zmíněna charakteristika generace Y jako cílového vzorku 
výzkumu. Byť je úvod práce napsán přehledně, čtivě a z velké míry plní i motivační 
funkci, ke zvýšení právě uvedené motivace, by přispělo širší vymezení kontextu řešené 
problematiky, vymezení hlavní výzkumné otázky doplňující hlavní cíl práce a 
vysvětlení vlastní motivace autorky k řešení uvedeného tématu (proč generace Y, proč 
oblast finančních služeb, proč metodické principy používané v behaviorální 
ekonomii?). Vše je autorkou vysvětlené dále v textu, nicméně z mého pohledu je 
přínosné, pokud úvod práce dostatečně čtenáře připraví na očekávaný obsah, tj. 
vysvětlí záměr a motivaci výzkumu. 
 
Literární část považuji za kvalitní a zdařilou. Autorka zde jednak popisuje vývoj 
behaviorální ekonomie v historickém kontextu, charakterizuje hlavní teorie a názorové 
proudy, které tuto oblast zkoumání formovaly a dosud formují, a především vysvětluje 
a vyvozuje hlavní teoretická východiska své práce. Autorka vysvětluje význam 
jednotlivých předsudků a mentálních zkratek, které jsou popsány v literatuře, a jejichž 
vliv na rozhodování představitelů české generace Y je v práci zkoumán. Hojně jsou 
citováni nejvýznamnější autoři v oblasti behaviorální ekonomie např. Amos Tversky, 
Daniel Kahneman, Richard Thaler a další.  
 
Metodika a vlastní metodický postup jsou přehledně vysvětleny v samostatné kapitole. 
Autorka zde vysvětluje využití sekundárních dat a sběr primárních dat pomocí 
dotazníkového šetření, a také vymezuje svůj výzkumný vzorek představitelů generace 
Y. Metodická část je vhodně a logicky strukturována. Doporučuji jen v budoucích 
výzkumných textech věnovat méně prostoru definičnímu vymezení standardních 
statistických a ekonometrických metod a více důrazu klást na vlastní vysvětlení jejich 
významu v práci, tj. vysvětlení za jakým účelem jsou v práci využity a jakým způsobem 
přispějí k naplnění dílčích a hlavního cíle práce.  
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Hlavní analytická kapitola práce (kapitola č. 4) je tvořena třemi hlavními částmi. 
V první části autorka využívá sekundárních dat k statistickému popisu finanční situace 
českých domácností a k popisu jejich dalších charakteristik (např. stav finanční 
gramotnosti, preference v platebním styku, vztah k využívání vyspělejších technologií 
na zkoumaném trhu apod.). Dle mého názoru tato kapitola, obsahující popisné 
statistiky tvořené sekundárními „tzv. tvrdými daty“ získanými z oficiálních 
statistických pramenů, vhodně doplňuje navazující dvě části, které jsou již založeny 
převážně na primárních datech získaných pomocí dotazníkového šetření a jež do určité 
míry odrážejí i subjektivní postoj respondentů.  V druhé části autorka prezentuje 
výsledky primárního výzkumu, kde prezentuje demografický a behaviorální profil 
cílové skupiny respondentů. Ve třetí části hlavní analytické kapitoly práce je testován 
význam a vliv jednotlivých předsudků a mentálních zkratek (heuristik) vymezených 
v literární části práce na chování a rozhodování cílového vzorku spotřebitelů na trhu 
finančních produktů a služeb. Na základě testů stanovených hypotéz je pak autorkou 
charakterizován model zákazníka generace Y na trhu bankovních a finančních 
produktů. V této části oceňuji vhodně zvolenou logickou posloupnost řešení a 
přehlednost, které přispívají jasně popsaná hlavní zjištění a vyjádření k testované 
hypotéze. Na tomto místě pouze doporučuji, aby autorka v rámci rozpravy vysvětlila, 
co myslí vyjádřením, že „…některé hypotézy byly zcela a některé částečně potvrzeny.“ 
(str. 178). Jak se liší autorkou zvolená terminologie od situace, kdy hypotézu buď 
zamítáme, nebo nalezneme argumenty, na jejichž základě ji nelze zamítnout. V rámci 
analytické části práce oceňuji kapitolu 4.6, kde autorka přehledně shrnuje výsledky a 
hlavní zjištění analytické části práce. Přes nespornou původnost zjištění autorky, lze 
položit otázku, zda je možné získané výsledky konfrontovat s literaturou.   
 

Závěrečná část práce je určitým netechnickým shrnutím, které stručně popisuje záměr 
práce, použité metody a představuje hlavní dosažené výsledky a zjištění. Autorka zde 
vhodným způsobem opět připomíná význam generace Y na trhu finančních produktů 
a služeb a také její současný a budoucí potenciál v roli technologicky vyspělých 
spotřebitelů. Autorka mohla v závěru věnovat větší prostor pro charakteristiku 
některých vlastních implikací plynoucích z dosažených výsledků a týkajících se např. 
očekávaného vývoje uvedeného trhu či případných odhadovaný reakce ze strany 
nabídky tj. poskytovatelů finančních služeb a produktů představitelům uvedené 
generace, podobně jak činí ve shrnující kapitole 4.6.  
 
V rámci rozpravy se kromě dílčích komentářů uvedených výše, může autorka vyjádřit 
k následujícímu podnětu. Autorka testuje význam heuristik a předsudků v chování 
spotřebitelů – reprezentantů generace Y na trhu finančních služeb. Autorka věnuje 
významný prostor výzkumu rozhodování zkoumaného vzorku v oblasti investic. Jaký 
význam připisuje autorka rozhodování uvedené generace o využití finančních 
investičních produktů, pokud přihlédneme k faktu, že se jedná o mladou generaci, 
která je na počátku svého produktivního věku? Např. dle hypotézy životního cyklu 
Franco Modiglianiho, je rozhodování o úsporách a tedy i případných finančních 
investicích (nikoliv hmotných – jakými jsou třeba nákupy nemovitostí určených 
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k bydlení za hypotéční úvěr) především záležitostí starší generace, která již nečerpá 
budoucí úspory (tj. tvoří čisté záporné úspory – např. úvěry), ale generuje čisté kladné 
úspory. Tento předpoklad se také jeví být částečně v souladu se zjištěními autorky 
v první analytické části, kdy identifikuje téměř čtvrtinu českých domácností, které 
„s obtížemi, nebo velkými obtížemi“ vycházelo se svými příjmy (str. 83).  
 

Závěrem bych rád shrnul, že práce je vhodně logicky strukturovaná a působí 
přehledným a uceleným dojmem. Domnívám se, že cíl práce stanovený autorkou byl 
naplněn, výsledky jsou originální, přispívají k rozvoji řešené vědní oblasti a práce 
poskytuje dobrý potenciál v pokračování výzkumu v uvedené oblasti.  
 

Dizertační práci Ing. Kateřiny Fojtů doporučuji k obhajobě a v případě úspěšné 
obhajoby udělit jmenovanému titul Ph.D. v oboru Podnikové finance. 
 
 

V Brně dne 31. 10. 2019 

 

 

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. 

 

 


