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Ing. Kateřina Fojtů studuje doktorské studium po předchozím absolvování studia oboru Řízení 

a ekonomika podniku (ukončen SZZ) na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.  

Ing. Kateřina Fojtů se ve své vědecké činnosti specializuje na oblast behaviorální ekonomie a 

její aplikaci na jednotlivá odvětví a trhy. Podílí se na řešení interních projektů Specifického 

výzkumu: 

FP-S-18-5074 Vývojové trendy ekonomického řízení podniku v prostředí evropské ekonomiky, 

zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019 

FP-S-15-2825 Výzkum ekonomických faktorů a jejich dopad na konkurenceschopnost 

podniku, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016 

FP-S-13-2052 Mikroekonomické a makroekonomické principy a jejich působení na chování 

firem., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014 

FP-S-12-1 Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 

01.01.2012, ukončení: 31.12.2012 

Studentka se účastnila měsíční studijní stáže na University of Economics in Katowice, Faculty 

of finance and insureance, Department of Banking and Financial Markets v Polsku, kde se 

věnovala prohlubování znalostí v oblasti behaviorální ekonomie. 

V zimním semestru akademických let 2011/2012 a 2012/20113 vedla cvičení z předmětu 

Aplikované ekonomie vyučovaném na Ústavu soudního inženýrství. Ve stejném období 

vyučovala předmět Microeconomics pro studenty programu Erasmus. V akademickém roce 

2012/2013 pak vyučovala také předmět Understanding global and european business 

enviroment pro studenty oboru European business and finance. Od akademického roku 

2011/2012 vyučuje v letním semestru předmět Mikroekonomie I pro první ročníky 

bakalářských studijních oborů. V akademickém roce 2015/2016 začala vyučovat předmět 

Makroekonomie I pro první ročníky bakalářských studijních oborů.  



Předkládanou dizertační práci doktorandka vypracovala na téma „ Model zákazníka generace 

Y na trhu bankovních a jiných finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie“. V práci 

se tak doktorandka zaměřila na mladou generaci a její chování na trhu finančních produktů a 

na to, jakým vybraným behaviorálním předsudků tato generace podléhá. Výstupem dizertační 

práce je charakteristika zákazníka z generace Y na trhu finančních produktů a propojení těchto 

zjištění s behaviorální ekonomií. Vypracovaná dizertační práce má přínos nejen v oblasti vědy, 

ale i v oblasti praxe či pedagogiky. 

 

Závěrečná doporučení školitele: 

Konstatuji, že posuzovaná dizertační práce je zpracována v souladu s nároky požadovanými na 

tento typ prací a autorka potvrdila svou kompetenci a připravenost v analyzované problematice. 

Předloženou dizertační práci doporučuji k obhajobě. 
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