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ABSTRAKT 

Dizertační práce se zaměřuje na identifikaci 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. Na základě literární 

rešerše byly vymezeny pojmy „generace Y“ a „vybrané poznatky z behaviorální 

ekonomie“. Literární rešerše vedla také ke stanovení dotazníku, který sloužil pro 

získávání primárních dat výzkumu. Pomocí sekundárního výzkumu byli charakterizováni 

spotřebitelé na trhu finančních produktů. Sekundární výzkum byl zaměřen na formu 

placení; vztah k technologiím v souvislosti s financemi; hotovostní a bezhotovostní 

platby; vztah ke kryptoměnám; vztah k úsporám; digitální transformaci bankovnictví; 

finanční chování českých domácností. Primární výzkum se zaměřil na získání informací 

v oblasti behaviorální ekonomie, konkrétně jakým předsudkům česká generace Y 

podléhá; a dále na to, jaké produkty finančního trhu česká generace Y využívá a její vztah 

k rizikům, poskytovaným informacím a na spokojenost s produkty. Data z primárního 

výzkumu byla použita jako vstupní data pro modelování pomocí strukturálních rovnic. 

Díky této metodě byly nalezeny vzájemné vztahy mezi vybranými produkty; 

charakteristikami zákazníků a heuristikami. Přínosem této práce je charakteristika 

zákazníků na vybraném trhu. Jedná se o odvětví, které pomalu vstupuje do období 

digitalizace, a proto pochopení mladé generace, která dnes tvoří třetinu zákazníků tohoto 

trhu, je pro společnosti klíčové. Je to z toho důvodu, že pokud nebudou společnosti 

schopny reagovat na měnící se potřeby mladších generací, mohou přicházet o své 

zákazníky, a tedy i o tržby. 
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ABSTRACT 

The dissertation focuses on identifying a typical generation Y representative on the 

financial products market and, on the basis of these characteristics, creates a model of 

generation Y customer on the financial products market in the context of behavioral 

economics. Based on the literature research, the terms "generation Y" and "selected 

knowledge of behavioral economics" were defined. The literature research also led to 

creating a questionnaire that was used to obtain primary research data. Secondary 

research has characterized consumers on the financial products market. Secondary 

research focused on the form of payment; relationship to technologies; cash and cashless 

payments; relation to cryptocurrencies; relation to savings; digital banking 

transformation; financial behavior of Czech households. Primary research has focused on 

obtaining information in the field of behavioral economics, specifically the prejudices of 

the Czech generation Y; and on what financial market products the Czech generation Y 

uses and generation’s relationship to risks, provided information and satisfaction with 

products. Primary research data was used as input data for structural equation modeling. 

Because of this method, mutual relationships between selected products have been found; 

customer characteristics and heuristics. The benefit of this work lies in the characteristics 

of customers in the selected market. It is a sector that is slowly entering the digitalization 

period, and understanding the young generation, which now accounts for a third of its 

customers, is crucial for companies. If companies are not able to respond to the changing 

needs of the younger generations, they can lose their customers and hence revenue. 
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ÚVOD 

V dnešní době většina západního světa nežije v nedostatku, ale naopak v době konzumu, 

kde si spotřebitelé mohou vybírat z mnoha produktů a služeb. V západním světě tak 

existuje dostatek statků, které mohou uspokojovat potřeby zákazníků a ve většině případů 

se prodejci pomocí reklamy snaží poukázat na to, že jejich výrobek je nejlepší. Reklama, 

okolí jedince a jeho subjektivní preference ovlivňují jeho chování. Z tohoto důvodu 

klasické ekonomické přístupy založené na racionálním rozhodování přestávají platit a 

začíná se dostávat do popředí behaviorální ekonomie. Tento přístup k ekonomii není 

nový, někteří behaviorální ekonomové dokonce tvrdí, že prvním ekonomem v oblasti 

behaviorální ekonomie byl sám Adam Smith. Mezi nejznámější ekonomy věnující se 

behaviorální ekonomii pak jistě patří Amos Tversky, Daniel Kahneman a Richard Thaler. 

Tento přístup vnímá spotřebitele jako jedince, který je ovlivněn názory a pocity nejen 

svými ale i jeho okolí. Tvrdí tedy, že naše vnímání je subjektivní, je řízeno emocemi a 

našimi preferencemi. Což je jedna ze základních odlišností oproti klasickému, hlavnímu 

ekonomickému proudu. Behaviorální ekonomie však nepopírá tento hlavní proud, naopak 

se o jeho základy opírá a vychází z nich. Stejně jako fyzik nejprve zkoumá jevy v 

podmínkách vakua a pak je aplikuje v podmínkách atmosféry, tak i ekonomové mohou 

přirovnat klasický, hlavní ekonomický proud k vakuu a behaviorální ekonomii k 

podmínkám atmosférickým. V průběhu druhé poloviny minulého století byla popsána 

behaviorálními ekonomy řada heuristik, předsudků. Někteří autoři uvádějí, že jich 

existuje více než 50. Tyto předsudky jsou jakýmsi vybočením chování jedinců od 

hlavního ekonomického proudu.  

Doba konzumu ovlivňuje spotřebitele i mnoha dalšími směry. Jedním z takovýchto směrů 

je situace, kdy je u spotřebitelů podporována aktuální spotřeba před spotřebou budoucí. 

Jedinci nejsou vedeni k tomu, aby si vytvářeli rezervy, které by jim zajistily jakýsi 

finanční polštář ve chvílích, kdy například přijdou o svůj měsíční příjem. Z tohoto důvodu 

se lidé mohou ocitnout v obtížných finančních situacích.  

Generace Y je pak generací mladých lidí, kteří patří do ekonomicky aktivního 

obyvatelstva a jejichž budoucnost závisí na tom, jak se umí zorientovat v tom, co jim svět 

nabízí, a zda budou umět efektivně hospodařit se svými financemi. Prostředí v České 
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republice i ve světě se mění. Obyvatelstvo stárne a z tohoto důvodu vzniká potřeba, aby 

se domácnosti samy zajišťovaly na důchod, jelikož aktivního ekonomického obyvatelstva 

bude ubývat a z tohoto hlediska budou klesat i příspěvky obyvatel na důchody.  

Cílem této dizertační práce je 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. 
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1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE A FORMULACE HYPOTÉZ 

Hlavním cílem dizertační práce je 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. 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. Hlavního cíle dizertační práce je 

dosaženo pomocí 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. 

Zjištěné výsledky této dizertační práce vedou k identifikaci typického zákazníka generace 

Y na trhu finančních produktů, které pomohou institucím nabízejícím tyto produkty 

pochopit, jakým způsobem přistupuje mladá generace k vybraným produktům a kde jsou 

případné mezery na tomto trhu ve vztahu k vybrané generaci Y. Toto zjištění má vést 

k přivedení nových zákazníků z této generace či udržení stávajících, a tedy ke zvýšení 

tržeb společností. 

Pro účely zpracování dizertační práce je stanoveno deset hypotéz popisujících vztah mezi 

vybranými charakteristikami zákazníků. Jedná se o následující hypotézy:  
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H1: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a finančními a reálnými 

investicemi.  

Demografické vlastnosti zákazníků ovlivňují, jaké investiční produkty využívají a v 

jakém rozsahu. Předpokládá se, že měnící se životní situace zákazníka (např. nové 

zaměstnání; změna výše příjmu; narození dítěte; apod.) ovlivní jeho investice. 

H2: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a pojištěním. 

Demografické vlastnosti zákazníků ovlivňují, jaké pojistné produkty využívají a v jakém 

rozsahu. Předpokládá se, že měnící se životní situace zákazníka (např. nové zaměstnání; 

změna výše příjmu; narození dítěte; apod.) ovlivní pojistné produkty, které respondent 

využívá. 

H3: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a předsudkem dostupnosti.  

Demografické vlastnosti zákazníka mají vliv na to, zda a v jaké výši podléhá předsudku 

dostupnosti. Tedy pocitu, že pokud se zákazníkovi některá situace/věc vybaví velmi 

rychle, pak je pravděpodobnost výskytu takové situace/věci vysoká. 

H4: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a majetnickým efektem. 

Demografické vlastnosti zákazníka mají vliv na to, zda a v jaké výši podléhá 

majetnickému efektu. Majetnický efekt popisuje situaci, kdy se člověk nerad vzdává věci, 

kterou již vlastní. 

H5: Existuje pozitivní závislost mezi finančními a reálnými investicemi a majetnickým 

efektem. 

Čím více toho vlastníme, případně déle něco vlastníme, v našem případě investiční 

produkty, tím menší je ochota člověka se této věci zbavit. 

H6: Existuje pozitivní závislost mezi finančními a reálnými investicemi a averzí ke ztrátě. 

Čím více zákazník investuje, tím vyšší je jeho averze ke ztrátě. 

H7: Existuje pozitivní závislost mezi investicemi a předsudkem zpětného pohledu. 

Čím více zákazník investuje, tím více podléhá předsudku zpětného pohledu. Tedy s 

rostoucími investicemi podléhá pocitu, že měl vědět, jak se budou investice vyvíjet. 
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H8: Existuje pozitivní závislost mezi finančními a reálnými investicemi a averzí k 

nejasnosti. 

Čím více zákazník investuje, tím více podléhá averzi k nejasnosti. Tedy s rostoucím 

objemem investic se bude zákazník vyhýbat investičním produktům, které nezná či o nich 

nemá dostatečné množství informací. 

H9: Existuje pozitivní závislost mezi pojištěním a předsudkem zpětného pohledu. 

Čím déle či více pojišťovacích produktů zákazník využívá, tím více podléhá předsudku 

zpětného pohledu. Tedy pocitu, že čím více či čím déle produkty vlastní, tím více měl 

vědět, jak se bude situace na trhu vyvíjet. 

H10: Existuje pozitivní závislost mezi pojištěním a averzí k nejasnosti. 

S rostoucím objemem pojišťovacích produktů roste averze k nejasnosti. Zákazník se tak 

bude s rostoucím objemem pojistných produktů vyhýbat těm, které nezná či o nich nemá 

dostatečné množství informací. 
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2 SOUČASNÝ STAV VĚDECKÉHO POZNÁNÍ 

V této kapitole budou shrnuty teoretické poznatky z oblasti behaviorální ekonomie, 

generace Y. Dále budou shrnuty limity současného stavu vědeckého poznání. 

2.1 Vybrané poznatky z behaviorální ekonomie 

V následujících kapitole bude popsán vývoj behaviorální ekonomie a uvedeny vybrané 

behaviorální předsudky, které se vztahují, dle názoru autora, k finančním produktům a 

spotřebnímu chování. 

2.1.1 Vymezení pojmu behaviorální ekonomie 

Behaviorální ekonomie se zabývá účinky psychologických, kognitivních, emocionálních, 

kulturních a sociálních faktorů na ekonomická rozhodnutí jednotlivců a institucí a jak se 

tato rozhodnutí liší od těch, která vyplývají z klasické teorie. (Lin, 2011) 

Podle Routledge Dictionary of Economics je behaviorální ekonomie definována: „Jedná 

se o různé přístupy při zkoumání ekonomického chování, které v sobě zahrnuje jak 

rozhodování v rámci podniku a dalších organizací, tak i psychologický přístup při 

zkoumání spotřebitelů. Jedná se o multidisciplinární technologickou ekonomii‘, která 

v sobě zahrnuje postkeynesiánské přístupy. Tato ekonomická škola se zabývá především 

mikroekonomickými problémy, ale také pracuje s makroekonomickými oblastmi, jako 

jsou inflace či nezaměstnanost.“ (Rutherford, 2013, str. 64) 

Edward Cartwright ve své knize Behavioral Economics pak popisuje behaviorální 

ekonomii, jako „porozumění ekonomickému chování a důsledkům tohoto chování. Jedná 

se o porozumění, proč si někdo koupí párek v rohlíku, jde do práce, šetří si na důchod, 

přispívá na charitu, zvyšuje svoji kvalifikaci, prodává staré auto, sází na dostizích, 

nemůže přestat kouřit atd. Jedná se také o porozumění, zda lidé činí dobrá či špatná 

rozhodnutí a zda by jim mohlo být pomoci k tomu, aby činili lepší rozhodnutí.“ 

(Cartwright, 2017) 
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Thaler (2016) ve svém článku Behavioral Economics: Past, Present, and Future hovoří 

o behaviorální ekonomii jako o vědní oblasti, které se v posledních letech věnuje větší a 

větší pozornost. Behaviorální ekonomie se snaží do samotné ekonomie implementovat 

přístupy i z dalších humanitních vědních oborů, především z psychologie. Díky tomu pak 

dochází k obohacování standardních ekonomických modelů. Zapracováním psychologie 

do ekonomie pak, dle jeho názoru, vrací tento vědní obor k jeho úplným začátkům. Tedy 

do doby Adama Smitha, který pracoval s oblastmi, jakými jsou averze ke ztrátě, přehnaná 

sebedůvěra, sebeovládání či emoce (Smith, 1761; 1776). 

Behaviorální ekonomie se primárně zabývá hranicemi racionality ekonomických agentů. 

Behaviorální modely obvykle zahrnují poznatky z psychologie, neurovědy a 

mikroekonomické teorie (Rutherford 2013; Minton & Kahle, 2013). Studie behaviorální 

ekonomie zahrnuje, jak dochází k rozhodování na trhu, a mechanismy, které ovlivňují 

veřejnou volbu. Tři převládající témata v behaviorální ekonomii jsou (Shefrin, 2002): 

1. Heuristiky – Lidé činí 95 % svých rozhodnutí tak, že si vytváří různé mentální 

zkratky anebo používají tzv. rule of thumb (pravidlo palce)1. 

2. Zarámování (framing) – Sbírka anekdot a stereotypů, které tvoří duševní filtry, 

které jednotlivci využívají pro pochopení událostí a reakce na ně. 

3. Neefektivnost trhu – Zde je zahrnuta problematika špatného stanovení cen a 

neracionálního rozhodování. 

2.1.2 Vývoj pohledu ekonomie na člověka 

V oblasti ekonomie se na člověka nahlíží ze dvou pohledů. Dělíme jej na tzv. „homo 

economicus“ a „homo sapiens“. Thaler a Sunstein (2010) popisují, že homo economicus 

umí myslet jako Albert Einstein, má kapacitu paměti jako IBM Big Blue a sílu vůle jako 

Mahátma Ghándí. Thaler (2016) pak toto chování zařazuje do neoklasické ekonomické 

teorie a zavádí zde tři předpoklady: 

1. Agenti (ekonomičtí aktéři) mají jasně definovány preference, jejich očekávání a 

přesvědčení nejsou ničím a nikým ovlivněna. 

                                                 
1 Podle Cambridge Dictionary (Rule of thumb, 2018 [cit. 2018-06-20]) je toto pravidlo popisováno jako 

metoda posuzování situací či podmínek, které nejsou exaktní, ale jsou založeny na zkušenostech. V českém 

jazyce bychom mohli tento pojem přirovnat ke „zdravému selskému rozumu“. 



S t r á n k a | 18  

2. Jejich rozhodnutí jsou založena na právě těchto přesvědčeních a očekáváních a 

jsou vždy optimální. Což znamená, že jsou chytřejší než ti nejchytřejší 

ekonomové a mají nezlomnou sílu vůle si vždy zvolit statek, který je pro ně 

nejlepší, nikoliv statek, který je pouze něčím láká. 

3. Ačkoli se vůči svému okolí a rodině mohou chovat altruisticky, tak jejich 

primárním cílem jsou vždy oni sami.  

Homo sapiens je pak člověk, který není definován žádnou ekonomickou teorií, tedy 

z pohledu behaviorálních ekonomů člověk, který se pohybuje v dnešním světě. Česká 

literatura pak překládá pojmy homo economicus a homo sapiens jako ekoni a lidé (viz 

Thaler & Sunstein, 2010), nebo jako ekoni a běžní lidé (Kahneman, 2012). 

Thaler (20152) ve své knize Misbehaving uvádí, že výchozím předpokladem ekonomické 

teorie je, že si lidé vybírají pomocí optimalizace. Ze všeho zboží a služeb, jež by si mohla 

rodina koupit, si vybere ty nejlepší kombinace, které si může dovolit. Zároveň se 

předpokládá, že názory na jejichž základě si ekoni vybírají, jsou objektivní. Ekonomové 

pak říkají, že si vybíráme na základě „racionálního očekávání“. Jestliže se lidé, kteří si 

zakládají novou firmu, v průměru domnívají, že mají pětasedmdesátiprocentní naději na 

úspěch, mělo by jít o rozumný odhad skutečného počtu firem, jež přežijí. Ekoni tedy 

netrpí přehnaným sebevědomím. Pokud si lidé v rámci svého omezeného rozpočtu vždy 

vyberou to nejlepší, nazýváme tuto skutečnost podmíněnou optimalizací. Ta se kombinuje 

s druhým hlavním prvkem ekonomické teorie, a to je předpoklad rovnováhy. Na trzích 

založených na konkurenci, kde se ceny mohou volně pohybovat nahoru a dolů, tyto ceny 

kolísají tak, aby se nabídka rovnala poptávce. Zjednodušeně, pak můžeme zapsat tuto 

podmínku jako: 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑒 + 𝑟𝑜𝑣𝑛𝑜𝑣áℎ𝑎 = 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒. 

Podíváme-li se na předchozí odstavec z pohledu behaviorálního ekonoma, pak by mohl 

namítnout, že předpoklady, na nichž ekonomická teorie spočívá, trpí jistými vadami. 

Například problémy optimalizace jsou natolik složité, že je obyčejní lidé neumějí vyřešit 

nebo se k řešení vůbec přiblížit (viz dále příklad problému šachového velmistra nebo 

zkušeného hráče biliardu). Jen obyčejný nákup v relativně velkém supermarketu nabízí 

zákazníkovi nespočetně mnoho kombinací položek, na něž rodinný rozpočet stačí. 

Otázkou však je, zda si je rodina schopna vybrat opravdu tu nejlepší kombinaci. Další 

                                                 
2 Kniha vyšla v Českém překladu v roce 2017 pod názvem Neočekávané chování. 
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námitka, kterou by mohl behaviorální ekonom vznést, je, že názory, na jejichž základě se 

lidé rozhodují, jsou objektivní. V ekonomickém slovníku sice pojem „nadměrné 

sebevědomí“ nenalezneme, ale k lidské povaze neodmyslitelně patří.  

2.1.3 Behaviorální přístupy v historickém vývoji ekonomie 

V období klasické ekonomie byla mikroekonomie úzce spojena s psychologií. Například 

Adam Smith ve své knize Teorie mravních citů navrhuje vysvětlení chování jedince 

z pohledu psychologie, které v sobě zahrnuje i obavy z rovnosti a spravedlnosti (Ashraf 

et al., 2005). Jeremy Bentham (1776) psal velmi rozsáhle o psychologických základech 

užitku. Přesto v době, kdy začala vznikat neoklasická ekonomie, se ekonomové snažili 

přetvořit ekonomii na vědu přírodní, chtěli odvodit ekonomické chování jedinců od 

předpokladů o povaze ekonomických agentů. V tu dobu vyvinuli právě koncept homo 

economicus, jehož chování bylo ze zásady racionální. 

Adam Smith však nebyl jediný ekonom, který se zabýval lidským chováním. Mnoho 

ekonomů, kteří následovali po Smithovi, se ztotožňovali s jeho pojetím tzv. time 

discounting3. Příkladem může být například Pigou (1920, str. 39), který napsal: „Obecně 

řečeno, každý preferuje potěšení či uspokojení v dané výši, které může získat teď, oproti 

stejnému potěšení či uspokojení ve stejné velikosti, které však získá až v budoucnu. Ale 

tato preference nynějšího uspokojení oproti budoucímu, nikde neudává – a tato myšlenka 

vyvrací samu sebe – že stávající uspokojení je nějak vyšší než budoucí uspokojení o stejné 

výši užitku. Což poukazuje na to, že dalekohled, jímž pozorujeme budoucnost, je vadný, a 

proto vidíme budoucí potěšení ve zmenšeném měřítku.“ Stručně řečeno tato Pigouova 

definice nám říká, že potěšení, které si můžeme dopřát v daleké budoucnosti, je pro nás 

ve srovnání se stávajícím potěšením nezajímavé. 

Fisher (1930, str. 33) jako první nabídl opravdu moderní ekonomickou teorii v oblasti 

intertemporální volby4. Podobně jako další ekonomové se ani on neztotožňuje s pojmem 

                                                 
3 Time discounting zkoumá rozdíly v relativním oceňování odměn (obvykle peníze nebo statky) v různých 

časových obdobích. Frederick, Loewenstein a O’Donoghue (2002) pak poukazují na to, že současným 

odměnám je kladena vyšší váha než odměnám budoucím. Pokud jsou odměny těžce dostupné, pak ztrácejí 

svou hodnotu. 
4 Jedná se o koncept, jak současné rozhodnutí jedince může ovlivnit možnosti, které budou dostupné až 

v budoucnosti. Většinou se jedná o situace spojené s důchodem anebo úsporami. Více viz kapitola 

Intertemporální volba 
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homo economicus a nevnímá tuto definici jako správný popis chování jedince. Sám 

navrhuje mnoho různorodých příkladů, aby tento skepticismus podpořil: „Může to být 

ilustrováno příběhem farmáře, který nikdy neopravil svoji střechu, do které mu teklo. 

Když pršelo, tak střechu opravit nešlo, a když už nepršelo, tak zde nebylo co opravovat! 

Mezi těmito osobami je preferování nynějšího uspokojení před budoucím natolik silné, 

protože jejich budoucí očekávání jsou nízká.“ Keynes (1936, str. 154) předvídal ve svém 

díle General Theory oblast, kterou dnes nazýváme behaviorální finance. Například 

pozoroval, že „každodenní fluktuace zisků ze stávajících investic, které jsou prchavé a 

nevýznamné, mají v konečném důsledku významný až absurdní vliv na samotný trh. Jako 

příklad můžeme uvést, že ceny akcií amerických společností vyrábějících led v letních 

měsících jsou vyšší, i jejich zisky jsou v tomto období vyšší než v zimě, kdy lidé led 

nekupují.“  

Mnoho ekonomů si myslelo, že by psychologie, která sama v tu dobu byla novou vědou, 

měla hrát důležitou roli v ekonomii. Ekonomická psychologie se objevuje poprvé ve 20. 

století v pracích psychologů jako Gabriel Tarde (1902) a George Katona (2011). Pareto 

et al. (2014, str. 21) napsal: „Základním kamenem politické ekonomie a obecně každé 

sociální vědy, je zjevně psychologie. Možná jednou přijde den, kdy budeme moci 

rozhodovat o pravidlech sociálních věd na základě principů psychologie.“ John Maurice 

Clark (1918, str. 4) jde ve svých úvahách ještě dál: „Ekonomové se možná snaží 

psychologii ignorovat, ale je pro něj naprosto nemožné ignorovat lidskou přirozenost… 

Pokud by si ekonom vypůjčil pojetí člověka tak, jak se na něj dívá psychologie, jeho 

konstruktivní práce by měla daleko větší šanci na to býti čistě ekonomického charakteru. 

Ale pokud tak neučiní, stále se nevyhne psychologii. Spíše si bude muset vytvořit 

psychologii vlastní, a to bude špatná psychologie.“ Je to již sto let, co Clark napsal tato 

slova a jsou stále pravdivá. Behaviorální ekonomové si berou Clarkovu radu k srdci, tedy 

snaží se „vypůjčit si“ dobrou psychologii než vymýšlet svoji špatnou.  

Znovu se s pojmem behaviorální ekonomie setkáváme v osmdesátých letech, kdy jej 

poprvé použil Simon (1987). Nejednalo se však o definici oblasti, která by byla úplně 

neznámá a nová. Sám Simon se problematikou spojení psychologie a ekonomie zabýval 

již několik let a již v padesátých letech minulého století, publikoval články touto 

problematikou se zabývající (Simon, 1955; 1957). Jeho současníkem byl pak George 

Katona, který publikoval v této oblasti knihu Psychological Analysis of Economic 
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Behavior (1951) a dále se zabýval ekonomickým a racionálním chováním člověka ve 

svém článku Rational Behavior and Economic Behavior (1953). Dalšími „průkopníky“ 

v tomto vědním oboru byli Daniel Kahneman a Amos Tversky (1979), kteří ve svém 

článku poprvé prezentovali tzv. prospect theory. O rok později je následoval Richard 

Thaler (1980) svým článkem Toward a Positive Theory of Consumer Choice. 

2.1.4 Hlavní ekonomický proud vs. behaviorální ekonomie 

Behaviorální ekonomové se nesnaží tvrdit, že by měla behaviorální ekonomie nahradit 

ekonomii klasickou. Naopak se setkáme s tvrzeními (viz. Thaler, 2016; Cartwright, 

2017), že standardní ekonomické modely jsou modely, které nám pomáhají pochopit 

ekonomické chování a jeho důsledky z toho pohledu, jak by měla ekonomika fungovat. 

Nevýhodou standardního ekonomického modelu je, že je založen na velkém množství 

předpokladů. Behaviorální ekonomové pak zkoumají, zda tyto standardní modely fungují 

či ne, a na konci tohoto zkoumání má být řečeno, zda by měly být upraveny, či zavrženy. 

Nemůžeme se pomocí jedné nebo druhé teorie snažit definovat optimální chování a 

zároveň predikovat skutečné chování spotřebitele na trhu. Neměli bychom tedy opustit 

klasickou teorii a zaměřovat se pouze na behaviorální ekonomii. Naopak je třeba z těchto 

teorií vycházet a přidávat k nim další, deskriptivní teorie, které jsou odvozeny od reálných 

dat, nikoli axiomů. 

Někteří si mohou klást otázku, kdy došlo k odklonění ekonomie a psychologie. Na niž 

odpovídá Thaler (2016), který uvádí, že právě po druhé světové válce se ekonomové 

snažili propojit především ekonomii a matematiku. Kdy právě vadné vnější teleskopické 

vlastnosti (viz Pigou, 1920) byly nahrazeny racionálním očekáváním; pomíjivé posuny 

v duších zvířete byly nahrazeny hypotézami efektivního trhu a učebnice ekonomie v sobě 

neobsahovaly lidi ale pouze ekony. Thaler dále uvádí a autorka práce se s tímto názorem 

ztotožňuje, že vše výše zmíněné se stalo z toho důvodu, že modely racionálního chování 

se staly standardem, protože je bylo možné jednodušeji popsat a vyřešit. Což není 

myšleno jako kritika. I fyzikové se učí sledovat chování objektů nejprve ve vakuu a 

chování těchto objektů v podmínkách atmosféry přidávají až později. Ale fyzikové nikdy 

nepopírali existenci či důležitost vzduchu a atmosféry samotné, naopak popsali a vytvořili 

komplikované modely, které tuto skutečnost zahrnují. Ekonomové však po mnoho let 
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reagovali na otázky týkající se reálnosti jejich základních modelů tím, že v řeči fyzika 

popírali existenci vzduchu, nebo tvrdili, že na něm zase tak moc nezáleží. Matthew Rabin 

pojmenoval tyto obranné reakce jako „explainawaytions“5.  

Modely lidského chování, které jsou založeny na premise, že lidé své chování 

optimalizují, jsou vysoce nepravděpodobné. Thaler (2016) zdůvodňuje toto tvrzení tak, 

že takovýto model nezahrnuje úroveň obtížnosti řešení vybraného problému. Jako příklad 

uvádí porovnání dvou her, a to šachů a piškvorek. Inteligentní prvňáček dokáže rychle 

pochopit optimální strategii pro hraní piškvorek. A v modelu optimálního lidského 

chování pak při svých úsudcích vycházíme z toho, že hráči při hraní této hry budou vždy 

volit optimální postup, který bude vyjadřovat průměr reálného chování chytrých prvňáků 

a průměrných dospělých lidí. Šachy jsou však z tohoto pohledu jiné. Většina z nás je 

špatnými šachisty a nezvládli bychom porazit ani počítač natož velmistry šachu. Z tohoto 

hlediska pak nemá význam předpokládat, že průměrný agent je stejně dobrým šachistou 

jako hráčem piškvorek, ale to je přesně to, co děláme v ekonomii. Ve chvíli, kdy 

uvažujeme, že agenti se rozhodují tak, aby maximalizovali svůj užitek či zisk, tak 

nebereme v úvahu právě náročnost tohoto rozhodovacího problému. Předpokládáme, že 

lidé jsou schopni se stejně dobře rozhodnout o tom, kolik koupí vajíček, aby si mohli 

uvařit nedělní snídaní, nebo kolik peněz si mají uspořit na důchod. Problematikou 

spořením na důchod se zabývali např. Ando a Modigliani (1963). 

První kritika marginalismu se objevuje ve 40. letech minulého století z řad ekonomů, kteří 

v té době byli jejími zastánci. Mezi kritiky patřili ekonomové jako Hall a Hitch (1939), 

Lester (1946), Gordon (1948), nebo Andrews (1949). Naopak ekonomové Machlup 

(1946), Friedman (1953), Robinson (1950) a Kahn (1959) tuto teorii hájili. V této době 

bylo publikováno několik článků, ve kterých se diskutovalo o reálnosti teorie, že 

společnosti mohou nastavit optimální objem výroby a počet pracovníků na základě 

rovnosti mezních nákladů a mezních příjmů. Jedním z účastníků této debaty byl i Richard 

Lester (1984, str. 81), který zakončil svůj článek slovy: „Tento článek vyvolává vážné 

pochyby o platnosti konvenční teorie marginalismu a předpokladech, na kterých je 

postavena.“ Zastáncem této teorie byl Machlup (1946), který vysvětloval, že ač nejsou 

majitelé společností schopni vypočítat mezní náklady a příjmy, tak i přesto jejich 

                                                 
5 Tento pojem nevyužil ve svých publikacích, ale pracuje s ním Richard Thaler (2016) ve svém článku 

Behavioral Economics: Past, Present and Future 
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rozhodnutí bude velmi blízké takovémuto rozhodnutí, protože jej budou činit intuitivně. 

Na Machlupa pak navázal Friedman (1953, str. 21) ve své eseji The Methodology of 

Positive Economics. Friedman v této práci odsouvá otázky týkající se reálnosti této teorie 

a naopak argumentuje, že by teorie měly být hodnoceny na základě schopnosti, jak 

predikují chování. Navrhuje zde v dnešní době již velmi známou analogii o zkušeném 

hráči biliardu6. Friedman měl zaslouženou pověst vynikajícího řečníka a byl schopen tyto 

vlastnosti využít i v této oblasti. Využitím pouhé dvojslovné fráze „jako kdyby“, byl 

schopen v podstatě ukončit debatu o tom, zda je tato teorie reálná či ne. Pokud bychom 

se však na Friedmanovo vysvětlení podívali blíže, mohli bychom v jeho tvrzení naleznout 

další nedostatky. Ve svém vysvětlení používá pouze zkušené hráče biliardu. Chování 

jakéhokoli experta může být vždy jednoduše popsáno modely, které předpokládají 

optimální chování, ale trhy nejsou tvořeny pouze experty, trh je tvořen i dalšími agenty.  

Dalším z argumentů proti Friedmanovu tvrzení může být to, že i experti nejsou schopni 

optimalizovat, pokud se jedná o složitý problém. Takovýmto problémem mohou být 

právě již zmíněné šachy. Tato hra nemá žádné stochastické prvky a již teorie her (Von 

Neumann & Morgenster, 1944) uvádí, že pokud oba hráči optimalizují svou hru, pak 

jeden z nich musí znát výherní strategii, protože jinak dojde k remíze. Nicméně, na rozdíl 

od dámy, kde toto platí (pokud oba hráči optimalizují, hra končí remízou), šachové zápasy 

neposkytují předvídatelné výsledky i v zápasech mezi velmistry. Někdy vyhrává bílý 

(první hráč), méně často vítězí černý hráč a existuje mnoho remíz, což dokazuje, že ani ti 

nejlepší šachoví velmistři nemaximalizují svůj užitek. Někdo by mohl toto tvrzení 

napadnout, že šachy jsou těžkou hrou. Avšak složitá jsou i ekonomická rozhodnutí.  

Další argument podporující Friedmanovu teorii stojí na tom, že i když nejsme experti ve 

všem, co děláme, tak i tak jsou naše chyby normálního rozdělení s nulovou střední 

hodnotou. Takovéto chování se pak z celkového hlediska do modelu nezahrnuje a 

samotný model je v průměru objektivní. Tento argument byl reakcí na Simona (1955) a 

jeho teorii omezené racionality (viz kapitola 2.1.5). Simon ve své teorii tvrdí, že lidé jsou 

„uspokojitelní“, což znamená, že volí řešení přinášející jim uspokojení nikoliv řešení, 

                                                 
6 Vynikající predikce by vyplynuly z hypotézy, že zkušený hráč biliardu při hře hraje každý strk, jako kdyby 

znal komplikované matematické vzorce, které by mu pomohly predikovat pohyb koulí po kulečníkovém 

stole. Friedmanova důvěra v tuto hypotézu vychází z předpokladu, že pokud by hráči nebyli schopni 

dosáhnout kýženého výsledku, pak by nebyli zkušenými hráči biliardu. 
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které je optimální. Pokud se volby, které volí „uspokojitel“, neliší od voleb, které by 

zvolili jedinci optimalizující svá rozhodnutí, pak oba tyto modely budou mít stejnou 

průměrnou předpověď (avšak model, kde působí „uspokojitelé“ bude mít více náhodných 

chyb).  

Tento argument vyvrátili v 70. letech minulého století Daniel Kahneman a Amos 

Tversky. Tito dva psychologové provedli sérii experimentů v oblasti, kterou psychologie 

nazývá „usuzováním“, ekonomové by pak tuto oblast nazvali „očekáváním“ nebo 

„domněnkami“. Prostřednictvím těchto experimentů dokázali, že lidské rozhodování je 

systematicky zaujaté (předjaté) (Tversky & Kahneman, 1974). Navíc dokázali, že tyto 

chyby byly předvídatelné na základě teorií zabývajících se lidským poznáním. Jejich 

hypotéza byla postavena na myšlence, že lidé často činí rozhodnutí, která jsou založena 

na tzv. rule of thumb či heuristikách. Dalším významným dílem těchto dvou psychologů 

byl článek zaměřený především na lidské rozhodování. V roce 1979 publikovali článek 

Prospect theory: An Analysis of Decision under Risk (Kahneman & Tversky, 1979), který 

byl založen na popisném (M. Friedman jej nazýval pozitivním) modelu rozhodování 

v podmínkách nejistoty. Teorie prospektu měla být popisnou alternativou k von 

Neumannově a Morgensternově (1944) teorii očekávaného užitku, která je považována 

většinou ekonomů za teorii, podle které se racionální agenti rozhodují v rizikových 

situacích. Výzkum Kahnemana s Tverskym zaznamenává několik rozhodnutí, která tuto 

teorii racionálního rozhodování vyvrací.  

V 80. letech minulého století se objevují další zastánci teorie očekávaného užitku, kteří 

reagují na články Kahnemana a Tverskeho (1974, 1979) a Thalera (1980). Tyto 

„obhajoby“ teorie očekávaného užitku probíhaly většinou v průběhu workshopů a 

konferencí, které se v té době konaly než v článcích samotných. V tištěné podobě mohou 

být některé z nich nalezeny ve sbornících z daných konferencí (Hogarth & Reder, 1986; 

1987). Některé z kritik teorie prospektu byly mířeny vůči využití empirických metod ve 

výzkumu, konkrétně proti tomu, že v dotazníkových šetřeních byly u imaginárních sázek 

použity nízké částky. Kritici se domnívali, že pokud by byly částky vyšší, respondenti by 

vnímali otázky vážněji a jejich rozhodnutí by byla založena na optimalizaci. Další 

kritikou výzkumu bylo, že otázky byly položeny pouze jednou. Respondenti v reálném 

životě totiž mohou svá rozhodnutí opakovat a učit se ze svých předchozích chyb, tedy 

byli by schopni své chyby v dalším jednání odstranit a své rozhodnutí tak optimalizovat. 
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Thaler (2016) vysvětlujte, že není třeba tyto připomínky zpochybňovat, protože jsou 

pravdivé. Nikdo se nestane velmistrem šachu nebo profesionálním hráčem biliardu ze dne 

na den. A pokud jsme schopni činnosti dostatečně často opakovat, pak se v nich začneme 

zlepšovat. Dítě se musí nejprve naučit lézt, poté se naučí chodit, běhat až poté sbíhat 

schody nebo jezdit na kole. Stejně tak, pokud budou lidé rozhodovat o vyšších finančních 

částkách, budou se rozhodovat jinak, než když tyto částky budou nízké (viz dále). Jistě 

budeme větší váhu klást rozhodnutí, jaké nové auto si koupíme, než co si dáme k obědu. 

Ale místo toho, aby tyto dvě skutečnosti samy sebe podporovaly a podpořily tak teorii 

očekávaného užitku, zjistíme, že je tomu naopak. Platí zde naopak pravidlo, že čím vyšší 

jsou částky, které musíme vydat, tím méně často je vydáváme, a tedy míra opakování a 

učení se je nižší.  

Domácnosti mají zjištěno, kolik pečiva mají nakoupit, aby jim vydrželo na další dva dny 

dopředu, stejně tak mají už vyzkoušeno, jak velký má být jejich týdenní nákup a co má 

obsahovat, aby se vše snědlo a nic se nezkazilo. Je to z toho důvodu, že tato rozhodnutí 

činní prakticky každý den a opakují se natolik často, že jsou schopni optimalizovat svá 

rozhodnutí. Ale pokud se rozhodujeme o tom, jaké auto si koupíme, zda si koupíme 

dům/byt a v jaké lokalitě, zda se vdáme/oženíme, kolik peněz budeme šetřit na důchod, 

pak se rozhodujeme o situacích, které se nám v životě nestávají často, ale jsou spojeny 

s vysokými finančními částkami. Z tohoto pohledu můžeme tedy být schopni učinit 

optimální rozhodnutí založené na častém opakování, které nás však nestojí příliš mnoho 

peněz (týdenní nákup domácnosti), anebo rozhodnutí, které v sobě zahrnuje vysoké 

finanční obnosy a činíme jej jen několikrát za život (nemáme tedy takovou možnost 

poučit se z našich chyb a proces plně optimalizovat).  

Thaler (2016) uvádí, že ač mají agenti možnost opakování svých rozhodnutí, nemusí dojít 

ke zlepšení jejich modelu rozhodování. V tomto článku popisuje výzkum, který provedl 

s Danielem Kahnemanem, ale jehož výsledky nikdy nepublikoval. Výzkum spočíval 

v tom, že respondentům byly rozdány formuláře, ve kterých byly uvedeny informace: 

Líc: 1 2 3 4 5 ... 18 19 20 

Rub: 1 2 3 4 5… 18 19 20 

Dále respondenti obdrželi dvě obálky, které byly označeny nápisy Rub a Líc a každá 

obálka obsahovala 20 pokerových žetonů očíslovaných od 1 do 20. Respondent si měl 
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hodit mincí a podle toho, zda padl rub či líc, si z dané obálky vytáhnout žeton. Na 

formulářích měli respondenti nejprve zakroužkovat pět čísel, přičemž bylo na jejich 

rozhodnutí, zda je zakroužkují u položky „rub“ či „líc“. Jakmile respondent vybral žeton 

z obálky a určil tím tak výsledek tahu, například „líc 17“ všichni, kteří zaškrtli tuto 

možnost, vyhráli peníze. Pokud byl žeton tažen z obálky označené „líc“ získali 

respondenti $2, pokud byl tažen z obálky „rub“, pak byla výhra stanovena na $3. 

Optimální strategií by v takovém případě bylo, zaškrtnout pouze čísla v části „rub“, 

jelikož výhra byla o 50 % vyšší než v případě, kdy byl tažen žeton z obálky „líc“, ale tato 

strategie nebyla všem hned ze začátku jasná. Téměř polovina respondentů tuto strategii 

pochopila. Ale druhá polovina použila strategii, která by mohla být nazvána 

„nešikovná/neohrabaná kombinace“ (inept mixed strategy), jelikož dělili své možnosti 

mezi čísla v kategoriích rub i líc. Nejčastější kombinací pak byly tři líce a dva ruby, která 

v konečném důsledku mohla přinést stejný výnos ($6 jak z jedné, tak z druhé kombinace). 

Kahneman s Thalerem pak tento pokus opakovali se stejnou skupinou respondentů 

několikrát, přičemž výhra byla vyplácena vždy před ostatními a každý z respondentů byl 

poučen o tom, jaká čísla padla, a kolikrát padl „rub“ a kolikrát „líc“. Po několika 

zopakováních tohoto pokusu se ke strategii zaškrtnutí čísel pouze u položky „rub“ přidal 

další respondent. Finální počet respondentů, kteří uplatňovali i na konci tuto strategii 

(strategie „pouze rub“), zůstal však stejný, a to z toho důvodu, že jeden z respondentů, 

který tuto strategii uplatnil při prvním pokusu, přešel v průběhu dalších pokusů ke 

strategii, kterou zastávali ostatní respondenti. Zbývající část respondentů zůstala u svých 

strategií. Podobným problémem se zabýval například Vulkan (2000). 

Co se týče kritiky nízkých částek při sázkách, tak se tímto problémem zabývali například 

Grether a Plott (1979), kteří tak podpořili výzkum Lichtensteina a Slovice (1971). Tito 

dva psychologové definovali pojem fenoménu obrácených preferencí. Stručně řečeno se 

jednalo o to, že pokusné osoby nakonec prohlásily, že dávají přednost možnosti A před 

možností B a zároveň možnosti B před možností A. Svůj výzkum prováděli u 

respondentů, kterým nabídli dvě hazardní hry, jednu z nich nazvali p-sázka (z důvodu 

vysoké pravděpodobnosti), kdy hráči měli šanci 35:36 vyhrát $10, a druhou $-sázka (z 

důvodu vysoké výhry), kdy mohli hráči vyhrát $30 s pravděpodobností 11:36. 

Respondenti byli požádáni, aby ohodnotili každou sázku tak, že oznámili, jaká by byla 

nejnižší cena, za kterou by tyto sázky prodali, kdyby je vlastnili, a aby si vybrali, kterou 
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z těchto sázek by raději vlastnili. Pojem obrácené preference vznikl na základě toho, že 

právě respondenti, kteří preferovali p-sázku, by většinou prodali za vyšší cenu $-sázku, 

což naznačuje, že si ji vážili více než p-sázky, kterou by vlastnili. Lichtenstein a Slovic 

(1973) pak tento pokus zopakovali ještě jednou, a to přímo v kasinech Las Vegas. Ač tito 

dva psychologové potvrdili svá tvrzení právě vyzkoušením jejich výzkumu na hráčích 

v Las Vegas, tak Grether a Plott se domnívali, že někde museli učinit chybu. Provedli 

tedy pokus vlastní se skutečnými penězi a došli k překvapivému zjištění, že četnost a 

intenzita obrácených preferencí ještě vzrostla.  

2.1.5 Jednotlivé přístupy v behaviorální ekonomii 

V dnešní době neexistuje sjednocená teorie, která by mohla být prezentována jako 

behaviorální teorie, ale jedná se o skupinu pozorování, které popisují jevy vybočující od 

klasické teorie očekávaného užitku. Z tohoto hlediska můžeme behaviorální ekonomii 

rozčlenit do několika skupin – omezená racionalita (bounded rationality), teorie 

prospektu (prospect theory), intertemporální volba (intertemporal choice), teorie 

postrčení (nudge theory), behaviorální finance (behavioral finance), behaviorální teorie 

her (behavioral game theory), ekonomické uvažování u zvířat (economic reasoning in 

animals), evoluční psychologie (evolutionary psychology), umělá inteligence (artificial 

intelligence). Za příbuzné obory behaviorální ekonomie můžeme považovat 

experimentální ekonomii a neuroekonomii. 

OMEZENÁ RACIONALITA 

Teorie omezené racionality pracuje s myšlenkou, že když se jedinci rozhodují, je jejich 

racionalita omezena tvárností rozhodovacího problému, kognitivními omezeními a 

časovou dostupností. Agent činící rozhodnutí pak jedná jako „uspokojitel“, který 

preferuje uspokojivé řešení před optimálním. Herbert A. Simon vytvořil tuto teorii jako 

alternativu k matematickým modelům rozhodování. Jedná se o doplnění „racionality jako 

optimalizace“, která vnímá rozhodování jako plně racionální proces pro nalezení 

optimální volby na základě daných informací (Gingerenzer & Selten, 2002). Simon 

použil analogii nůžek, kde jedna čepel představuje lidská kognitivní omezení a druhá 

"struktury prostředí", které ilustrují, jak mysl kompenzuje omezené zdroje tím, že 

využívají známou strukturální pravidelnost v prostředí. 
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Omezená racionalita zavádí předpoklad, že lidé činí zkratky, které je mohou vést 

k suboptimálnímu rozhodování. Behaviorální ekonomové se zabývají mapováním těchto 

rozhodovacích zkratek, které agenti využívají, aby tak pomohli zvýšit efektivnost 

lidského rozhodování. Jeden z takovýchto přístupů pochází od Casse Sunsteina a 

Richarda Thalera (Sunstein & Thaler, 2013). Tito autoři popisují tzv. choice architecture, 

(architekturu volby), která je modifikována právě ve světle omezené racionality 

jednotlivých agentů. Jejich návrh je dnes používán právě jako jeden z těch, které mají být 

prakticky aplikovány do každodenního života. 

TEORIE PROSPEKTU 

Do konce 70. let dvacátého století bylo považováno iracionální chování za chaotické a 

nevhodné pro modelování. Normativní model očekávaného užitku byl považován za 

nejlepší odhad deskriptivního chování. V roce 1979 psychologové Kahneman a Tversky 

provedli hlavní průlom v této oblasti. Jednalo se o první popisnou teorii, která výslovně 

začlenila iracionální chování do empiricky reálného chování, zatímco byla zároveň 

systematická a jednoduše zvládnutelná. Dalo by se říci, že se jednalo o první racionální 

teorii o iracionálním chování.  

Poprvé byla teorie prospektu publikována v roce 1979 právě autory Tverskym a 

Kahnemanem, a to v článku Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Zde 

byla problematika vnímána pouze z pohledu známých možností. V roce 1992 pak 

Tversky s Kahnemanem představili modifikovanou teorii prospektu, ve které upravili 

problematiku vážení pravděpodobností a zohlednili ve své práci oblast nejistoty, tedy 

podmínky, kde není pravděpodobnost výsledku známa. Inovovaná teorie prospektu byla 

publikována v roce 1992 v článku Advances in Prospect Theory: Cumulative 

Representation of Uncertainty. V tomto článku Kahneman s Tverskym opravili 

teoretický problém, který se vztahoval k ohodnocení pravděpodobností, a rozšířili svou 

teorii o prospekty v podmínkách nejistoty.  

Teorie prospektu byla vytvořena pro jednoduché prospekty s výsledky vyjádřenými 

v penězích a s předem danými pravděpodobnostmi, později pak byla tato teorie rozšířena. 

Teorie prospektu se skládá se dvou fází, které provází proces rozhodování. První fází je 

tzv. editace (editing), druhou pak fáze tzv. ohodnocení (evaluation). Fáze editace 

obsahuje předběžnou analýzu nabízených prospektů, která často vede ke zjednodušení 
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těchto prospektů. Ve druhé fázi jsou tyto editované prospekty ohodnoceny a je vybrán 

prospekt s nejvyšší hodnotou. (Kahneman & Tversky, 1979) 

Funkcí fáze editace je organizování a přeformulování možností tak, aby se zjednodušily 

na následné hodnocení a výběr. Editace se skládá z aplikace několika operací, které 

transformují výsledky a pravděpodobnosti spojené s nabízenými prospekty. Mezi tyto 

operace pak patří: 

1. Kódování (coding) – Lidé vnímají výsledky jako zisky nebo ztráty a nikoliv jako 

konečné stavy bohatství či blahobytu. Zisky a ztráty jsou samozřejmě definovány 

relativně k nějakému neutrálnímu referenčnímu bodu. Tento referenční bod obvykle 

odpovídá aktuálnímu stavu aktiv, přičemž v takovém případě se zisky a ztráty shodují 

se skutečnými částkami, které jsou získány nebo zaplaceny. Nicméně postavení 

referenčního bodu a následné kódování výsledků ve formě zisků a ztrát může být 

ovlivněno formulací nabízených prospektů a očekáváními toho, kdo rozhoduje. 

2. Kombinace (combination) – Prospekty mohou být někdy zjednodušeny kombinací 

pravděpodobností spojených s identickými výsledky. Pokud tedy existují prospekty 

se stejným výsledkem (např. stejnou částkou, kterou je možno vyhrát), pak se jejich 

pravděpodobnosti sčítají, přičemž zisk se nemění. 

3. Segregace (segregation) – Některé prospekty obsahují bezrizikové části, které se 

oddělují, segregují, od rizikových částí v průběhu editační fáze.  

4. Zrušení (cancellation) – Předešlé operace jsou aplikovány vždy na každý prospekt 

zvláště. Tato operace je aplikována na dva a více prospektů najedou. Nejlépe ji 

popisuje tzv. izolační efekt, kdy lidé při volbě mezi dvěma prospekty zjednoduší svou 

volbu tak, že přehlíží části, které mají jednotlivé alternativy společné a soustředí se 

pouze na části, které je od sebe odlišují7. Tento přístup k vybraným problémům může 

způsobit rozporné preference, protože dvojice prospektů může být rozčleněna na 

společné a odlišné součásti několika způsoby, a každé z těchto rozčlenění občas vede 

k různým preferencím. (Kahneman & Tversky, 1979) 

Dalšími operacemi, které jsou zmiňovány u editační fáze, jsou zjednodušení 

(simplification) a detekce dominance (detection of dominance). Zjednodušení se používá 

                                                 
7 Poprvé byl tento jev popsán Amosem Tverskym v roce 1972 v jeho článku Elimination by Aspects: A 

Theory of Choice 
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pro zaokrouhlení pravděpodobností či výsledků. Za mimořádně důležitou formu 

zjednodušení je považováno vyřazování velmi nepravděpodobných výsledků. Detekce 

dominance pak v sobě zahrnuje sledování nabízených prospektů, ve kterých se následně 

hledají dominantní alternativy. Ty jsou potom zamítnuty bez předešlého ohodnocení. 

(Kahneman & Tversky, 1979) 

Po fázi editace následuje fáze ohodnocení, kdy se předpokládá, že člověk činící 

rozhodnutí, ohodnotí každý z editovaných prospektů a zvolí si prospekt s nejvyšší 

hodnotou. Tato hodnota je osobní a může se lišit od objektivního měřítka, co je „nejlepší 

hodnotou“. Například si můžeme zvolit byt, který má sice vyšší nájem, ale v dosahu bytu 

je osm skvělých barů a restaurací, které můžeme pěšky navštěvovat. (Schacter, Gilbert a 

Wegner, 2011) 

Efekt jistoty 

Pokud se budeme dívat na problematiku rozhodování jen z pohledu výhry, pak bude 

rozhodování lidí jiné, než kdybychom sledovali toho rozhodování z pohledu ztráty. Když 

se lidé rozhodují, jakou výhru s danou pravděpodobností zvolí, tak volí výsledky, které 

jsou považovány za jisté, před výsledky, které jsou pouze pravděpodobné. Tento fenomén 

se nazývá efektem jistoty (certainty effect). (Kahneman a Tversky, 1979)  

Nejznámějším příkladem, který vyvrací teorii očekávaného užitku a dokazuje právě efekt 

jistoty, je pokus představený Maurice Allaisem v roce 1952 na konferenci v Paříži. Pokus 

byl později publikován v jeho článku Le Comportemen de l’Homme Rationel devalt le 

Risque: Critique des Postulats et Axiomes de l’Ecole Americaine (1953). Konference se 

účastnili přední odborníci v oblasti statistiky, matematiky a ekonomie, kteří považovali 

teorii očekávaného užitku za správný způsob, jak hodnotit rozhodování v podmínkách 

rizika. Allais rozdal účastníkům dotazník, který obsahoval řadu otázek. Každá z těchto 

otázek byla dvojice sázek s určitou hypotetickou výhrou a pravděpodobností, se kterou 

může nastat. Úkolem účastníků pak bylo vybrat vždy jednu sázku z dvojice, která se jim 

zdála lepší, výhodnější či lákavější. Poté, co dotazník vyhodnotil, zjistil, že většina 

respondentů porušila alespoň jedno z pravidel definujících teorii očekávaného užitku. 

Jelikož se rozhodovali podle minimalizace rizika a ne maximalizace užitku, tzv. hráli na 

jistotu.  
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Pozitivní a negativní prospekty 

Existují rozdíly v chování lidí, pokud se rozhodují v situacích, kdy mohou volit mezi 

dvěma výhrami, než když volí mezi dvěma prohrami. Na základě výzkumu, který 

provedli Kahneman a Tversky (1979), bylo zjištěno, že negativní prospekty (volba mezi 

dvěma prohrami) jsou posuzovány přesně opačně než pozitivní prospekty (volba mezi 

dvěma výhrami). Negativní prospekty jsou tak zrcadlově převráceny od pozitivních 

prospektů. To znamená, že obrácení prospektů obrátí i pořadí priorit (Kahneman a 

Tversky, 1979). Autoři tuto situaci nazývají efekt zrcadlení (reflection effect). Při 

zkoumání tohoto efektu objevili několik věcí: 

1. Efekt zrcadlení zahrnuje averzi k riziku u pozitivních prospektů a vyhledávání rizika 

v případě negativních prospektů.  

2. Výzkum dále prokázal, že při volbě mezi dvěma negativními respektive pozitivními 

prospekty je porušena teorie očekávaného užitku. U pozitivních prospektů přispívá 

efekt jistoty k averzi vůči riziku a k volbě jisté výhry. A to i v případě, že by výhra, 

která je rizikovější (nenastane se 100% pravděpodobností) přinesla jedinci vyšší 

užitek. Na druhé straně u negativních prospektů pak efekt jistoty vede k situaci, kdy 

jedinec riskuje a volí nejistou ztrátu a riskuje, než aby zvolil jistou ztrátu.  

3. Efekt zrcadlení vyvrací averzi k nejistotě. Poukazuje pak na to, že jistota zvyšuje 

averzi ke ztrátám a touhu po zisku. Tedy jedinci zvolí u pozitivního prospektu jistou, 

i když nižší výhru, než by zbytečně riskovali. Naopak riskují vyšší ztrátu, než aby 

přijali jistou ztrátu, která je nižší. (Kahneman a Tversky, 1979) 

Efekt zrcadlení ukázal, že lidé jsou averzní ke ztrátě a vyhledávají jisté zisky. 

Hodnotová funkce 

Kahneman a Tversky nazývají funkci užitku právě pojmem hodnotová funkce. Hodnota 

by měla být vnímána jako funkce dvou argumentů. A to jako poloha aktiva, která by 

sloužila jako referenční bod, a dále jako velikost změny od referenčního bodu. Obecně 

můžeme o hodnotové funkci říci toto: 

1. Je definována odchylkami od referenčního bodu. 

2. Obecně je konkávní pro zisky a konvexní pro ztráty. 

3. Její sklon je strmější u ztrát než u výher. (Kahneman a Tversky, 1979) 
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Hodnotová funkce může být také odvozena od preferencí, které přikládáme jednotlivým 

prospektům. (Kahneman a Tversky, 1979) 

Funkce vah 

U teorie prospektu je hodnota každého výstupu násobena vahou, kterou přikládáme 

každému rozhodnutí. Váhy jednotlivých rozhodnutí nejsou pravděpodobnosti; neřídí se 

axiomy pravděpodobnosti a neměly by být interpretovány jako měřítko domněnky nebo 

míry. Mimoto, pokud jsou jednotlivé případy uvedeny pouze jejich pravděpodobnostmi, 

je možné v tomto kontextu vyjádřit váhu přikládanou rozhodnutí jako funkci dané 

pravděpodobnosti. Všeobecně však platí, že pokud je tato váha připojena k nějaké 

události, může být ovlivněna i jinými faktory, například nejednoznačností (Kahneman a 

Tversky, 1979). Tímto problémem se zabývali již dříve například Edwards (1962) anebo 

Fellner (1961). 

Jednoduše řečeno: Každý jedinec vnímá situace, ve kterých se ocitá, subjektivně. I když 

má konkrétní situace udáno s jakou pravděpodobností nastane, tak každý si tuto 

pravděpodobnost upraví dle vlastního vnímání situace a subjektivní váhy, kterou této 

situaci přikládá.  

Obecně lze zapsat funkci vah jako 𝑤(𝑝): 𝑝 → 𝑤(𝑝), kde p je původní objektivní 

pravděpodobnost a w je funkce na ně aplikovaná. Funkce vah w přetváří „objektivní“ 

pravděpodobnosti na pravděpodobnosti „subjektivní“.  

Heuristiky 

Tversky s Kahnemanem se problematice rozhodování za nejistoty věnovali ještě před 

popsáním samotné teorie prospektu. Prvním pomyslnou vlaštovkou v této oblasti byl 

článek Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases (Tversky & Kahneman, 

1974). 

Nejprve je potřeba zmínit, že lidé uvažují na základě dvou systémů. Tento model dvou 

systémů myšlení popisují Chaiken a Trope (1999). Tento přístup zahrnuje dva druhy 

myšlení, prvním druhem je myšlení automatické označované v psychologické literatuře 

Systém 1. Druhý systém je označován jako reflexivní systém (Systém 2).  
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Automatický systém je rychlý a instinktivní, nezahrnuje to, co obvykle spojujeme se 

slovem myšlení. Příkladem automatického systému může být například to, když člověk 

uhne, protože po něm někdo hodí míč. Reflexivní systém je naopak neovládaný, 

deduktivní, pomalý, vědomý a opírající se o pravidla. Je tedy více přemýšlivý a 

sebeuvědomělý.  

Většina lidí používá reflexivní systém, když se například rozhoduje, jakou zvolit trasu, 

zda jít na práva či na ekonomii (Thaler a Sunstein, 2010). Když musíme něco odhadnout, 

používáme jednoduchá přibližná pravidla, která nám pomáhají. Používáme je z toho 

důvodu, že jsou většinou rychlá a užitečná. Jejich používání však vede k systematickým 

chybám. Subjektivní hodnocení pravděpodobnosti se podobá subjektivnímu hodnocení 

fyzikálních veličin, jako je například vzdálenost či velikost. Tyto soudy jsou založeny na 

omezených datech, které jsou zpracovány na základě heuristických pravidel. (Tversky a 

Kahneman, 1974) 

O dvou systémech myšlení píše i Daniel Kahneman (2012) ve své knize a hovoří zde 

právě o Systému 1 a Systému 2. Tversky a Kahneman (1974) či Thaler a Sunstein (2010) 

pak uvádí tři základní pravidla, heuristiky, kotvení, dostupnost, reprezentativnost. 

INTERTEMPORÁLNÍ VOLBA 

Intertemporální volba je spojena s rozhodováním a jeho následky, které budou mít dopad 

na rozhodovatele v jiném čase. Obecně dokazuje, že lidé preferují současnou spotřebu 

před spotřebou budoucí (O'Donoghue & Rabin, 1999) a mají tendenci znehodnocovat 

budoucnost – tzv. time discounting (Frederick et al., 2002).  

Hyperbolické diskontování poukazuje na fakt, že diskontování není časově konstantní; 

není lineární a ani se nevyskytuje konstantě. Obvykle se zkoumá tak, že jsou 

respondentům pokládány otázky typu: „Raději byste dostali dnes 100 liber nebo 120 liber 

ode dneška za měsíc?“ Nebo „Raději byste dostali 100 liber ode dneška za rok nebo 120 

liber od dnešního dne za rok a jeden měsíc?“ Výsledky poukazují na to, že lidé si rádi 

počkají měsíc navíc, aby získali vyšší odměnu, pokud se obě nacházejí ve vzdálené 

budoucnosti. Při hyperbolickém diskontování se hodnoty kladené na odměny velmi 

rychle snižují pro malé časové prodlevy a pak klesají pomaleji při delších zpožděních. 

(Laibson, 1997) 
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KVAZIEXPERIMENTY 

Z biologického hlediska je lidské chování stejné ve chvílích krize na burze i ve chvíli 

růstu bublin na trhu, kdy ceny akcií dosahují historické výše. V průběhu těchto období 

vnímá většina participantů na trhu, že může získat pro sebe něco nového. Tyto změny 

vyvolávají v lidském těle stres, který je pak doprovázen změnami v endokrinním systému 

a v motivaci daného jedince. Výsledkem jsou kvantitativní a kvalitativní změny 

v chování. Případy, kdy změny chování jedince ovlivňují ekonomiku a finance, mohou 

být díky behaviorální ekonomii pozorovány a variabilně srovnávány. 

Využití behaviorální ekonomie sahá za hranice akciových trhů. Sobecké úvahy, „dospělé 

chování“ apod. mohou být nalezeny i v rámci kriminální činnosti. Dále lze odhalit a 

pozorovat nedostatky a zanedbání v oblasti práva. Může být využito povědomí o 

nepřímých následcích či jejich nedostatcích, alespoň v pojetí různých experimentálních 

modelů a metod. Využití behaviorální ekonomie je široké, ale spolehlivost takovýchto 

výzkumů vyžaduje vždy kontrolu. Podhodnocení role novosti jako stresového faktoru je 

hlavním nedostatkem současných přístupů k průzkumu trhu. Je třeba zohlednit biologicky 

určené dvoufáze lidského chování a to v každodenních podmínkách při nízkém stresu a v 

reakci na stresory. (Sarapulstev & Sarapulstev, 2014) 

TEORIE POSTRČENÍ 

Postrčení8 (nudge) je koncept v behaviorální vědě, politické teorii a ekonomii, který 

navrhuje pozitivní posilování a nepřímé návrhy jako způsob, jak ovlivňovat chování a 

rozhodování skupin nebo jednotlivců. Postrčení kontrastuje s jinými způsoby, jak 

dosáhnout souladu, jako je vzdělání, legislativa nebo vymáhání práva.  

První formulace tohoto termínu a souvisejících principů byla vyvinuta v kybernetice 

Jamesem Wilkem před rokem 1995 a popsána akademikem z Brunelské univerzity 

D. J. Stewartem jako „umění postrčení“ (the art of nudge), které také bývá někdy 

označováno jako „mikropostrčení“ (Wilk, 1999). Tato teorie byla ovlivněna také 

klinickou psychoterapií, především prací Gregoryho Batesona, dále pak příspěvky od 

Miltona Ericskona, Watzlawicks, Weaklanda, nebo Fishe či O'Hanlona (O'Hanlon & 

                                                 
8 Termín nudge theory je v českém překladu Evy Dejmkové uváděn jako teorie postrčení (Thaler & 

Sunstein, 2010). Tento překlad bude použit i pro účely této dizertační práce. 
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Wilk, 1987). V této variantě je možné si představit postrčení jako návrhy, které jsou 

mířeny vůči konkrétní skupině lidí, bez ohledu na rozsah zamýšleného zásahu.  

V roce 2008 přivedli teorii postrčení zpět do povědomí Richard Thaler a Cass Sunstein 

ve své knize Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Teorie 

získala zastánce mezi americkými a britskými politiky, v soukromém sektoru a v oblasti 

zdravotnictví (Lunt & Staves, 2011). Autoři teorie postrčení označují ovlivňování 

chování bez jakéhokoli donucování jako libertariánský paternalismus a osoby, které pak 

ovlivňují veřejnost či danou skupinu, pak nazývají architekty volby. Thaler a Sunstein 

(2010) definují svůj koncept takto: Postrčení je libovolný aspekt architektury volby, která 

mění chování jedinců předvídatelným způsobem, aniž by zakazovala jiné možnosti nebo 

významně měnila jejich ekonomické podněty. Abychom mohli některou činnost 

považovat za pouhé postrčení, je třeba, aby se dalo jeho zásahu jednoduše a levně 

vyhnout. Postrčení nejsou povinná. Umístnění ovoce v úrovni očí se považuje za 

postrčení, zatímco zakázání nezdravých potravin ne. 

V takovéto formě, ač založené na behaviorální ekonomii, je teorie postrčení obecně 

uplatňována při ovlivňování chování jedinců. Techniky postrčení se snaží využívat 

rozhodovací heuristiky ve svůj prospěch. Jinými slovy postrčení mění prostředí. Tedy při 

využití rozhodovacích heuristik bude výsledná volba pozitivní a žádoucí (Campbell-

Arvai et al., 2014). Příkladem takovéhoto postrčení je právě přemístění nezdravých 

potravin od pokladen, kde by namísto nich bylo umístěno ovoce a další zdravé varianty 

potravin (Kroese et al., 2016). 

Tento koncept ovlivnil britské a americké politiky. Britský deník Independent se ve svém 

článku First Obama, now Cameron embraces ‚nudge theory‘ zmiňuje právě o tom, že 

teorie postrčení byla využívána jak americkým prezidentem Barackem Obamou, tak 

britském premiérem Davidem Cameronem (online, cit. 2018-07-02).  

Přední společnosti působící v Silicon Valley jsou průkopníky v aplikování teorie 

postrčení do podnikového prostředí. Tyto společnosti využívají postrčení v mnoha 

formách, aby zajistily zvýšení produktivity a spokojenosti zaměstnanců. Čím dál větší 

množství společností se začíná zajímat o využití tzv. managementu postrčení (nudge 

management), aby docílily zvýšení produktivity svých úředníků. (Ebert & Freibichler, 

2017) 
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Kritici teorie postrčení se zabývají otázkou, zda by měla být tato teorie využívána 

v oblasti práva, například Hausman a Welch (2010); Lepenies a Małecka (2015); 

Alemanno a Spina (2014); Kemerer et al. (2016). Behaviorální ekonom Robert Sugden 

(2017) pak poukázal na fakt, že normativním kritériem pro postrčení je stále homo 

economicus, přestože oponenti tvrdí opak. 

Cass Sunstein reagoval na kritiky v jeho knize The Ethics of Influence (2016), kde hají 

teorii postrčení před tvrzeními, že právě tato teorie ubírá lidem autonomii (Schubert, 

2015), ohrožuje důstojnost, porušuje svobodu nebo snižuje blahobyt. O těchto tématech 

se vedlo několik debat, viz Barton a Grüne-Yanoff (2015); Bovens (2009); Goodwin 

(2012); Yeung (2012) pak zpochybňuje vědeckou důvěryhodnost této teorie.  

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE 

Behaviorální finance poukazují na neefektivnosti, jakými jsou nedostatečné nebo 

přehnané reakce na informace. Tedy na situace, které zapříčiňují vznik trendů na trhu 

nebo v extrémních případech vzniku bublin či pádů. Takovéto reakce jsou připisovány 

omezené pozornosti investora, přehnané sebedůvěře, přehnanému optimismu, 

stádovitému chování9 a tzv. idiot trader10 (obchodník idiot). Techničtí analytici pak 

považují behaviorální finance za pomyslnou „akademickou sestřenici“ behaviorální 

ekonomie a za teoretický základ pro technickou analýzu. (Kirkpatrick & Dahlquist, 2007) 

Hlavním cílem behaviorálních financí je vysvětlit, proč lidé působící na trzích dělají 

iracionální systematické chyby, což je v rozporu s racionálním chováním jedinců na trhu 

(Lin, 2011). Tyto chyby pak ovlivňují ceny a zisky a vytvářejí neefektivnosti na trhu. 

Behaviorální finance také zkoumají, jak jednotliví účastníci na trhu využívají takovýchto 

chyb v chování a v tržních neefektivitách. 

Mezi další klíčová pozorování v oblasti behaviorálních financí patří asymetrie mezi 

rozhodnutím o zakoupení či zachování prostředků, také známé jako „bird in the bush“ 

                                                 
9 Stádovité chování je v kontextu finančních trhů vnímáno jako zběsilý nákup (bubliny) či prodej (pád) 

cenných papírů. Mnoho pozorovatelů připisuje toto chování právě stádovitému chování, které je iracionální 

a hnané emocemi – nadšení při vzniku bublin a strach při pádu trhu. Individuální investoři jednají stejně 

jako dav, takže se buď hrnou do nákupu či prodeje stejně jako jejich okolí. (Brunnermeier, 2001) 
10 Idiot trader nebo také noise trader je v literatuře výzkumu financí popisován jako obchodník s akciemi, 

jehož rozhodnutí, zda koupí, prodá či si ponechá, jsou iracionální a nevyrovnané. Přítomnost takovýchto 

obchodníku na trhu s akciemi pak může způsobit, že se budou ceny a úroveň rizika lišit od očekávaných 

hodnot, i když ostatní obchodníci na trhu se budou chovat racionálně. (De Long et al., 1990) 
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paradox. Dalšími oblastmi pozorování jsou pak averze ke ztrátě či neochota prodat 

majetek, který pro nás má nějakou hodnotu. Zdá se, že averze ke ztrátě se projevuje jako 

neochota prodat akcie či jiný vlastní kapitál, kdyby tento prodej vedl k nominální ztrátě. 

(Shafir et al., 1997) 

Kvantitativními behaviorálními financemi je pak nazývána oblast behaviorálních financí, 

která využívá matematické a statistické metody, aby pochopila behaviorální předsudky. 

Z marketingového výzkumu (Armstrong et al., 1993) pak vyplývá jen málo důkazů, že 

eskalace předsudků ovlivňuje marketingová rozhodnutí. Jeho experimenty obsahovaly 

testování odchylek od klasických zjednodušení ekonomické teorie. 

BEHAVIORÁLNÍ TEORIE HER 

Tvůrcem behaviorální teorie her je Colin Camerer (1990), který analyzoval strategii 

rozhodování a chování a využíval při svých pozorováních právě teorii her, experimentální 

ekonomii a experimentální psychologii. Experimenty zahrnovaly testování odchylek od 

typických zjednodušení ekonomické teorie, jakými jsou axiom nezávislosti (Camerer & 

Ho, 1994), opomíjení altruismu, spravedlnosti a efektu zarámování (Camerer, 1997). Na 

druhou stranu byla tato metoda využita pro interaktivní učení a sociální preference. Jedná 

se o přístup, který je uplatňován ve výzkumu posledních třicet let, viz např. Camerer, 

2011; Camerer et al., 2003; Fudenberg, 2006; Shubik, 2002. 

EKONOMICKÉ UVAŽOVÁNÍ ZVÍŘAT 

Několik psychologů působících v oblasti komparativní psychologie se pokusilo dokázat 

kvazi-ekonomické uvažování u zvířat. První pokusy v této oblasti se zaměřovaly na 

chování u potkanů a holubů. Tyto studie vycházely z principů komparativní psychologie, 

kdy hlavním cílem bylo objevit obdobu lidského chování u pokusných zvířat. Tyto 

pokusy jsou metodologicky podobné práci Ferstera a Skinnera (1957). Pomineme-li 

metodologické podobnosti, první výzkumy se odlišují od behaviorismu ve své 

terminologii.  

Ačkoli byly tyto studie prováděny primárně v klecích určených pro výzkum chování 

zvířat, kdy zvířata buď stlačovala páčky v případě krys, nebo klovala do tlačítek v případě 

holubů. Bylo zjištěno, že jejich chování nevycházelo ze vztahu posilování některé 
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z činností za odměnu, či její stimulaci, ale ze vztahu k činnosti, poptávce, rozpočtu a 

práci. Přičemž například způsoby odpovědí na jednotlivé úkoly jsou analogií k nabídce 

lidské práce. (Battalio et al., 1981) Výzkumníci v této oblasti pak obhajují vhodnost 

výzkumu ekonomického chování zvířat, aby pochopili elementární části ekonomického 

chování u lidí (Kagel et al., 1995). 

Novější studie si adoptovaly poněkud jiný přístup, kdy se zabývaly více evoluční 

perspektivou a porovnávaly ekonomické chování lidí s poloopicí malpou kapucínskou. 

Poloopice byly zvoleny z toho důvodu, že nepatří do podřádu vyšších primátů, kam se 

řadí i člověk. (Chen et al., 2006) 

EVOLUČNÍ PSYCHOLOGIE 

Evoluční psychologie je teoretický přístup v humanitních a přírodních vědách, který 

zkoumá psychologickou strukturu z pohledu moderní evoluční perspektivy. Snaží se 

identifikovat, které lidské psychologické rysy jsou pokročilé adaptace – funkční produkty 

přirozeného výběru nebo sexuálního výběru v lidské evoluci. V evoluční biologii je běžné 

adaptační uvažování o psychologických mechanismech, jakými jsou srdce, plíce anebo 

imunitní systém. Někteří evoluční psychologové aplikují stejný způsob uvažování i 

v psychologii s tím, že argumentují, že modularita mysli je obdobná modularitě těla a 

s různými modulárními adaptacemi slouží k různým funkcím. Evoluční psychologové 

argumentují, že lidské chování je výstupem psychologických adaptací, které se vyvinuly, 

aby řešily opakující se problémy v prostředí lidských rodů. Evoluční psychologií se 

zabývají např. Confer et al. (2010); Buss (2004); Durrant a Ellis (2003); Pinker (2002); 

Tooby a Cosmides (2005). 

UMĚLÁ INTELIGENCE 

V dnešní době je čím dál tím více rozhodnutí činěno lidmi ve spolupráci s umělou 

inteligencí anebo pouze umělou inteligencí. Marwala a Hurwitz (2017) ve své knize 

studovali užitek behaviorální ekonomie v právě takovýchto situacích a zjistili, že umělá 

inteligence umí snížit dopad omezené racionality na rozhodování. Například odhalili, že 

umělá inteligence snížila míru informační asymetrie na trzích, zlepšila rozhodovací 

procesy a tedy i trhy se chovaly více racionálně. 
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Využití umělé inteligence na trzích při online obchodování a rozhodování mělo 

významný dopad na ekonomické teorie (Marwala & Hurwitz, 2017). Dalšími teoriemi, 

kde významným způsobem zasáhla umělá inteligence, jsou teorie racionální volby, 

racionálního očekávání, teorie her, optimalizace portfolia a protikladné myšlení. 

2.1.6 Vybrané behaviorální předsudky (heuristiky) 

Pojmy, které jsou spojeny s behaviorální ekonomií, bývají označovány jako behaviorální 

předsudky, které jsou definovány stejně jako systematické chyby v úsudku abstraktně. 

V dnešní době bylo popsáno přes 50 těchto předsudků. Zkušenější vědci se snaží rozdělit 

předsudky na základě nějakého významného rámce. Někteří autoři pak odkazují na 

předsudky jako na heuristiky (rule of thumb), zatímco jiní je popisují jako přesvědčení, 

mínění nebo preference. Další skupina autorů se pak snaží klasifikovat předsudky na 

základě kognitivních nebo emocionálních pravidel. Tato jakási taxonomie předsudků je 

žádoucí z toho důvodu, že v tuto chvíli nebyla popsána žádná ucelená teorie, která by 

vysvětlovala, proč se lidé chovají právě na základě behaviorálních předsudků. Namísto 

univerzální teorie investičního chování se behaviorální finance opírají o širokou sbírku 

důkazů poukazujících na neúčinnost lidského rozhodování v podmínkách ekonomického 

rozhodování. (Pompian, 2006) 

Následující behaviorální předsudky byly zvoleny z toho důvodu, že ukazují, jak jedinci 

vnímají hodnotu (Status quo, Majetnický efekt), popisují jejich základní principy chování 

(Předsudek potvrzení) a rozhodování (Averze k nejasnosti, Averze ke ztrátě), principů 

nákupního chování (Kognitivní nesoulad, Ukotvení, Efekt zarámování) či spadají do 

základních osobnostních znaků generace Y (Přehnaný optimismus, Nadměrné 

sebevědomí, Iluze kontroly, Předsudek zpětného pohledu, Předsudek sebepřisuzování, 

Předsudek dostupnosti). 

STATUS QUO 

Status quo (status quo bias) je emocionální předsudek, preference stávajícího stavu 

jedince. Takovýto stávající stav je pak považován za referenční body a jakákoli změna 

od tohoto stávajícího stavu je považována za ztrátu. Status quo by měl být odlišován od 
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racionální preference, a to na základě tzv. status quo ante11. Tedy když současný stav je 

objektivně nadřazen dostupným alternativám nebo když je nedokonalá informace 

významným problémem. (Kahneman et al., 1991) 

Status quo je připisován kombinaci averze ke ztrátě a majetnického efektu, které zároveň 

souvisí s teorií prospektu. Jedinec zvažuje svoji potenciální ztrátu, tedy negativní změnu 

od statutu quo, daleko více než potenciální zisk. Je to z toho důvodu, že hodnotová funkce 

teorie prospektu je daleko strmější u ztráty. (Kahneman et al., 1991) Výsledkem 

takovéhoto rozhodování je to, že jedinec nebude vyhledávat změnu. Jinými slovy, máme 

tendenci se postavit proti změnám, pokud přínosy nepřevažují rizika. Statusu quo však 

jedinci chtějí dosáhnout, i když neřeší problémy zarámované v pohledu zisku/ztráty. 

Například pokud je subjekt dotazován, aby si zvolil barvu svého nového auta, měl 

tendenci zvolit si jednu barvu, která byla libovolně zarámovaná jako status quo 

(Kahneman et al., 1991). Averze ke ztrátě nemůže však zcela vysvětlit status quo, je třeba 

vzít v úvahu další potenciální příčiny nevyjímaje vyhýbání se lítosti (viz Korobkin, 1997), 

transakčním nákladům (Tversky & Kahneman, 1991) a psychologickému závazku 

(Kahneman et al., 1991). 

MAJETNICKÝ EFEKT 

Majetnický efekt (endowment effect, divestiture aversion) je používán v psychologii a 

behaviorální ekonomii a popisuje hypotézu, kdy lidé připisují věcem vyšší váhu jen proto, 

že je vlastní (Roeckelein, 2006; Morewedge & Giblin, 2015). Majetnický efekt je 

spojován také s tzv. mere ownership effect v sociální psychologii (Beggan, 1992). 

Majetnický efekt je obecně ilustrován dvěma způsoby (Morewedge & Giblin, 2015). 

V hodnotícím paradigmatu budou mít lidé tendenci platit více za uchování něčeho, co již 

vlastní než za získání něčeho, co nevlastní. A to i ve chvíli, kdy zde není žádný důvod 

pro to, aby cítili majetnický pud vůči této věci, či když tuto věc získali před dvěma 

minutami. V paradigmatu směny pak lidé, kterým je dán nějaký statek, jsou neochotní 

tento statek směnit za jiný podobné hodnoty. Například účastníkům pokusu byla dána 

tabulka švýcarské čokolády, tito účastníci pak obecně nebyli ochotni směnit tuto tabulku 

                                                 
11 Latinský výraz, který znamená stav jako před konfliktem. 
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za šálek kávy. Stejně tak účastníci, kterým byl dán šálek kávy, nebyli ochotni tento šálek 

směnit za tabulku švýcarské čokolády. (Kahneman et al., 1990) 

Třetí, daleko kontroverznější paradigma, které je využíváno pro vyvolání majetnického 

efektu, je mere ownership paradigm (paradigma pouhého vlastnictví), které je primárně 

využíváno v experimentech v psychologii, marketingu a chování společností. V tomto 

paradigmatu pak lidé, kteří jsou náhodně vybráni, že tento statek dostanou („majitelé“), 

mají tendenci hodnotit takovýto statek daleko pozitivněji než lidé, kteří byli náhodně 

vybráni, že tento statek nezískají („kontroloři“). (Beggan, 1992; Morewedge & Giblin, 

2015) Rozdíl mezi tímto paradigmatem a dvěma předchozími je, že toto paradigma není 

kompatibilní s jednotlivými pobídkami. Jinými slovy, účastníci pokusů nejsou 

jednoznačně motivování k tomu, aby odhalili, co opravdu mají rádi, či vyhodnotili 

hodnotu statku. 

Další příklady majetnického efektu můžeme naleznout například v práci Carmona a 

Arielyho (2000), kteří odhalili, že účastnici pokusu byli ochotni v teoretickém příkladu 

prodat lístek (ochota přijmou – willingness to accept/WTA) na poslední čtyři 

basketbalové zápasy za cenu, která byla čtrnáctkrát vyšší než cena, za kterou by tyto lístky 

koupili (ochota platit – willingness to pay/WTP). Práce Hossaina a Lista (2012) ukazuje, 

že pracovníci pracují daleko více, aby si zachovali vlastnictví dočasně uděleného bonusu 

než ve chvíli, kdy jim byl přislíben podíl na zisku. Dalšími příklady, kdy byl zkoumán 

majetnický efekt, je například u využívání statků u širokého spektra populace (Hoffman 

& Spitzer, 1993), včetně dětí (Harbaugh et al., 2001), primátů (Kanngiesser et al., 2011) 

u ploskonosých (Lakshminaryanan et al., 2008). 

Někteří ekonomové zpochybňují existenci majetnického efektu. Hanemann (1991) 

poznamenal, že ekonomická teorie navrhuje, že ochota platit a ochota přijmout by měla 

být stejná pouze u blízkých substitutů. Také si všiml rozdílů v těchto hodnoceních 

u statků, jakými jsou životní prostředí a zdraví, kde nemusí být majetnické efekt využit 

vůbec. Shogren et al. (1994) pak poznamenal, že experimentální technika, kterou využil 

Kahneman et al. (1990) pro ukázání majetnického efektu, byla vytvořena na základě 

uměle vytvořeného nedostatku. Proto tento pokus opakoval na daleko větší skupině lidí, 

přičemž využil stejné statky (čokoláda a šálek kávy) a projev majetnického efektu 

nenalezl. Jiní pak argumentovali, že pokud se při pokusech využívají hypotetické otázky 
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a nízké částky peněz, pak toto chování neodpovídá reálnému chování jedinců (viz. 

Hoffman & Spitzer, 1993; Knez et al., 1985). Jiní pak tvrdí, že takovéto pokusy popisují 

reálné chování (Kahneman et al., 1990, Harless, 1989). 

Herbert Hovenkamp (1991) argumentuje, že existence majetnického efektu má významný 

vliv na právo a ekonomiku, především na ekonomiku blahobytu. Haneman (1991) tvrdí, 

že existence tohoto efektu znamená, že neexistují indiferenční křivky a že k měření 

hodnoty by měla být použita ochota přijmout (WTA). Fishel (1995) naopak argumentuje, 

že využívání ochoty přijmout (WTA) pro měření hodnoty by odradilo rozvoj národního 

hospodářství a ekonomického růstu. 

PŘEDSUDEK POTVRZENÍ 

Předsudek potvrzení (confirmation bias; confirmatory bias; myside bias; konfirmační 

zkreslení; potvrzovací zkreslení) je tendence hledat, interpretovat, preferovat a odvolávat 

se na informace, které potvrzují naše již existující přesvědčení či hypotézy (Plous, 1993). 

Jedná se o typ kognitivního zkreslení a častý důvod pro chybné uvažování. Tento 

předsudek se projevuje u jedinců ve chvíli, kdy se snaží shromáždit či vzpomenout si na 

některou informaci selektivně, nebo ve chvíli, kdy se snaží informaci předpojatě 

interpretovat. Tento efekt se daleko silněji projevuje u emotivních situací a u silně 

zakořeněných názorů. Předsudek potvrzení je jakousi variací na obecnou tendenci zvanou 

apofonie.  

Série psychologických pokusů v šedesátých letech minulého století naznačovaly, že se 

lidé vždy snaží potvrdit svá již existující přesvědčení. Pozdější výzkumy pak opakovaně 

interpretovaly tyto výsledky jako tendenci k testování myšlenek či nápadů jednostranně. 

Tedy snaze se soustředit jen na jeden možný výstup a ignorovat alternativy. V jistých 

situacích může tendence předurčit závěry, které činíme. Vysvětlení těchto předsudků 

v sobě zahrnují tzv. přání je otcem myšlenky (wishful thinking) a omezenou lidskou 

kapacitu pro zpracování informací. Další vysvětlení je, že lidé podléhají předsudkům 

potvrzení, protože zvažují náklady na to, že se zmýlili, než aby využívali výzkum 

neutrálním a vědeckým způsobem. Avšak i vědci mohou podléhat předsudku potvrzení. 

(Mitroff, 1974; Mahoney & DeMonbreun, 1977; Lee et al., 2013) 
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Předsudek potvrzení přispívá k nadměrnému sebevědomí u osobních přesvědčení a může 

udržet či posílit přesvědčení ve chvíli, kdy čelí protikladným důkazům. Díky předsudku 

potvrzení byla učiněna špatná rozhodnutí v kontextu politických rozhodnutí a rozhodnutí 

organizací. (Nickerson, 1998; Tuchman, 1997) 

Předsudek potvrzení je často popisován jako výsledek automatické, neúmyslné strategie 

než záměrného podvodu (Oswald & Grosjean, 2004; Hergovich et al., 2010). Podle 

MacCoun (1998) je nejvíce zaujaté zpracování důkazů ve chvíli, kdy využíváme současně 

kognitivní a motivační mechanismy. 

Kognitivní vysvětlení předsudku potvrzení jsou založena na omezení lidské schopnosti 

zvládnout komplexní úkoly a na heuristikách, které využívají (Friedrich, 1993). 

Například lidé mohou posuzovat dostupnost důkazu využitím předsudku dostupnosti – 

například, jak rychle si vybavíme nějakou myšlenku (Kunda, 1999). Je také možné, že se 

lidé mohou soustředit pouze na jednu myšlenku současně, takže je obtížné paralelně 

testovat alternativní hypotézy (Nickerson, 1998). Další heuristikou je strategie 

pozitivních testů, kterou identifikovali Klayman a Ha (1987), v nichž lidé testují hypotézu 

tím, že zkoumají případy, kdy očekávají, že vlastnictví nebo událost nastane. Tato 

heuristika se vyhýbá složitým či nemožným úkolům, či vyřešit, jak diagnostikovat každou 

možnou otázku. Nicméně není univerzálně spolehlivá, takže lidé mohou přehlédnout 

výzvy k jejich stávajícím přesvědčením. (Nickerson, 1998) 

Motivační vysvětlení v sobě zahrnuje tzv. účinek touhy, také známý jako přání je otcem 

myšlenky (wishful thinking) (Nickerson, 1998; Baron, 2000). Je známo, že lidé preferují 

příjemné myšlenky před těmi nepříjemnými, což je také nazýváno jako „princip 

Pollyanna“ (Matlin, 2004). Aplikujeme-li tuto myšlenku na důvody či zdroje důkazů, 

měla by vysvětlit, proč požadované závěry budou spíše přijaty jako pravdivé (Nickerson, 

1998). Podle provedených pokusů, které manipulovaly s touhou o získání výsledků, lidé 

požadovali vysoce kvalifikované důkazy pro ně nepřijatelné myšlenky, a naopak jakékoli 

důkazy pro jejich preferované myšlenky. Jinými slovy se sami sebe ptali „Mohu tomu 

věřit?“ u některých návrhů a u dalších pak „Musím tomu věřit?“ (Dawson et al., 2016; 

Ditto & Lopez; 1992). Přestože konzistence je žádoucím rysem postojů, nadměrná snaha 

o konzistenci je dalším možným zdrojem předpojatosti, neboť může zabránit tomu, aby 

lidé neutrálně vyhodnotili nové překvapivé informace (Nickerson, 1998). Sociální 
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psycholožka Ziva Kunda (1999) kombinuje kognitivní a motivační teorie, jelikož tvrdí, 

že motivace vytváří předsudky, ale kognitivní faktory pak určují velikost takovéhoto 

efektu.  

Vysvětlení v podmínkách analýzy nákladů pak předpokládá, že lidé netestují hypotézy 

nezaujatým způsobem, ale posuzují náklady různých chyb (Oswald & Grosjean, 2004). 

James Friedrich (1993) využívá poznatky z evoluční psychologie a navrhuje, že lidé 

primárně netouží pro prokázání pravdy při testování hypotéz, ale snaží se vyhnout 

nejnákladnějším chybám. Například zaměstnavatelé se mohou při přijímacích 

pohovorech dotazovat na jednostranné otázky, protože se snaží odhalit nevhodné 

kandidáty (Friedrich, 1993). Trope a Libermanovo upřesnění této teorie předpokládá, že 

lidé porovnávají dva různé druhy chyb – přijetí chybné hypotézy nebo odmítnutí 

pravdivé. Například někdo, kdo podceňuje upřímnost svých přátel, může své přátele 

podezřívat anebo přátelství zničit. Naopak přecenění upřímnosti přátel může být také 

nákladné, ale méně. V takovémto případě by bylo racionální vyhledávat, vyhodnocovat 

anebo si pamatovat důkazy upřímného chování v omezené míře. (Trope a Liberman, 

1996) Pokud někdo hned zpočátku působí na své okolí introvertním či extrovertním 

dojmem, pak se častěji ptáme na otázky, které se vztahují k takovýmto vlastnostem. Což 

znamená, že pokud budeme mluvit s někým, kdo na nás působí jako introvert, pak je 

znamením lepších sociálních dovedností, když se zeptáme: „Cítíte se nejistě při 

společenských událostech“, než abychom se ptali: „Máte rád hlučné večírky?“ Spojení 

mezi předsudkem potvrzení a sociálními dovednostmi bylo potvrzeno studií, jak se 

vysokoškolští studenti seznamují. Studenti, kteří se sebepozorují a jsou citliví vůči svému 

okolí a sociálním normám, kladli daleko přesnější otázky členům akademické obce než 

při poznávání spolužáků. (Dardene & Leyens, 1995) 

Psychologové Jennifer Lernerová a Philip Tetlock rozlišují dva odlišné druhy procesu 

myšlení. Průzkumné myšlení zvažuje z neutrálního pohledu několik možností a zkouší 

odhadnout všechny možné námitky k určitým pozicím, zatímco potvrzující myšlení hledá 

informace, které obhájí jejich konkrétní pohled na věc. Lernerová a Tetlock tvrdí, že když 

lidé očekávají, že si obhájí svůj názor u lidí, jejichž názory již znají, pak si osvojí stejné 

názory jako tito lidé a využijí potvrzující myšlení, aby tak posílili svoji vlastní 

důvěryhodnost. Nicméně pokud jsou všechny strany příliš agresivní či kritické, pak se 

vzdáme tohoto myšlení a jednoduše uplatňujeme naše osobní názory bez potřeby si tuto 
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myšlenku obhájit. (Schneider & Shanteau, 2003) Lernerová a Tetlock pak tvrdí, že lidé 

myslí daleko více kriticky a logicky ve chvíli, když dopředu ví, že bude potřeba svůj 

názor obhájit před ostatními, kteří jsou stejně informování, skutečně je zajímá pravda a 

jejichž názory doposud neznáme (Haidt, 2012). Jelikož takováto situace nastává 

zřídkakdy, existují názory, že lidé většinou používají potvrzující myšlení (Fiske et al., 

2010). 

Předsudek potvrzení může vést investory k přehnané sebedůvěře a k tomu, že ignorují 

důkazy, že jejich strategie jim přinese ztrátu (Pompian, 2006). Ve studiích na politických 

akciových trzích dosáhli akcionáři vyššího zisku, když ignorovali předsudek potvrzení. 

Například pravděpodobnost zisku byla vyšší u účastníků, kteří hodnotili debaty kandidátů 

z neutrálního pohledu nikoliv z pohledu člena jedné z politických stran. (Hilton, 2010) 

Aby investoři mohli předejít tomu, že podlehnou předsudku potvrzení, mohou se investoři 

pokusit si adoptovat hledání opačného úhlu pohledu „v zájmu diskuse“ (Krueger & Mann, 

2009). Například si mohou představit, že jejich investice se propadly, a zeptat se sami 

sebe, proč se tak stalo. 

AVERZE K NEJASNOSTI 

Investoři a lidé obecně nemají nejasné a nejisté situace příliš v lásce. Představitelé 

behaviorálních financí tuto skutečnost označují jako takzvanou averzi k nejasnosti 

(ambiguity aversion bias). Podle hlavního ekonomického proudu záleží pouze na 

pravděpodobnostním rozdělení výsledků. Subjektivní vnímání tedy nehraje roli. 

Předpokládá se tedy, že preference a pravděpodobnostní rozdělení jsou na sobě nezávislé. 

Psychologové však tvrdí opak. Lidé jsou více ochotni jednat podle svého mínění a podle 

svých odhadů, pokud se v dané oblasti cítí být kompetentní. (Havlíček & Stupavský, 

2013) 

Lidé neradi hazardují, když si nejsou jistí, jaké je rozdělení pravděpodobnosti mezi 

jednotlivé možné výsledky. Obecně lidé váhají v nejasných situacích. Frank H. Knight ve 

své dizertační práci z roku 1921 Risk, Uncertainty, and Profit, kterou později publikoval 

jako knihu, definuje riziko jako hazard s přesným rozdělením pravděpodobností. 

Nejistota nastává pak podle Knighta ve chvíli, kdy rozdělení pravděpodobností mezi 

jednotlivé výsledky není známé. Knightovo průkopnické pojednání se zabývá tím, že lidé 

nemají rádi nejistotu (nejasnost) více než riziko. 
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Na rozdíl od averze k riziku, která je primárně přičítána klesajícímu meznímu užitku, 

neexistuje obecně uznávána příčina averze k nejistotě. Existuje mnoho možných 

vysvětlení, které zahrnují různé mechanismy volby, behaviorálních předsudků a různých 

ošetření složených loterií. Právě z tohoto důvodu neexistuje jednoznačná teorie popisující 

obecně averzi k nejasnosti. 

Jednou z teorií popisujících averzi k nejasnosti je maxmin expected utility (maxmin 

očekávaný užitek). Gilboa a Schmeidler (1989) ve svém článku navrhují axiomatickou 

reprezentaci preferencí, které racionalizují averzi k nejistotě. Jednotlivec, který se chová 

podle takovýchto axiomů, by jednal jako by měl několik předcházejících subjektivních 

pravděpodobnostních rozdělení na sadu výsledků a zvolí alternativu, která maximalizuje 

minimální očekávanou užitečnost nad těmito distribucemi. 

David Schmeidler (1989) také vyvinul model Choquet expected utility (Choquetův 

očekávaný užitek). Jeho axiomatizace umožňuje neadaptativní pravděpodobnosti a 

očekávaný užitek úkonu je definován pomocí Choquet integrálu. Toto vyjádření také 

racionalizuje averzi k nejasnosti a v daném případě má maximální očekávaný užitek. 

Experimentální výsledky Halevyho výzkumu (2007) ukazují, že averze k nejasnosti je 

spojená s porušením tzv. axiomu redukce složených loterií (reduction of compound 

lotteries axiom/ROCL). To naznačuje, že účinky připisované averzi k nejednoznačnosti 

mohou být částečně vysvětleny neschopností omezit složené loterie na jejich odpovídající 

jednoduché loterie nebo některá porušení chování tohoto axiomu. 

Pompian (2006), pak shrnuje vlastnosti averze k nejasnosti takto: 

1. Averze k nejasnosti může způsobit, že investoři požadují vyšší náhradu za vnímaná 

rizika investic do určitých aktiv. Investoři mohou tudíž držet pouze konzervativní 

investice, což může způsobit potenciální překonání majetkové základny, narušování 

kupní síly. 

2. Averze k nejasnosti může omezit investory pouze na jejich národní indexy jako je 

například Standard & Poor’s 500, protože tyto indexy jsou investorům bližší a 

známější než ty zahraniční. Což je zvláště důležité z hlediska rozmachu exchange 

traded funds (ETFs), které například Američanům umožňují investovat v neznámých 

oblastech jako je Čína nebo Jižní Amerika. Obdobně může averze k nejasnosti zajistit, 

že budou investoři preferovat společnosti, které jsou jim geograficky blízko a budou 
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naopak ignorovat společnosti, které se zdají být umístěny daleko. Averze k nejasnosti 

omezuje investory na konkrétní národní indexy nebo společnosti, omezuje možnosti 

diverzifikace a zabraňuje investorům využívat příležitostí k zisku v zahraničí. 

3. Averze k nejasnosti může způsobit, že investoři uvěří, že jejich zaměstnanecké akcie 

jsou bezpečnější investicí než investice do akcií jiných společností, které jsou nejasné. 

Krize Enronu, WorldComu a jiné poukazují na zjevné nebezpečí přílišného 

investování do akcií jedné společnosti. 

4. Unikátní vlastností averze k nejasnosti je pak efekt kompetence (competence effect). 

V takovéto situaci u nejistého rozdělení pravděpodobností lze očekávat díky averzi 

k nejasnosti jistou opatrnost při rozhodování. Ale právě díky efektu kompetence se 

cítí kompetentní v jisté relevantní sféře (např. zahraniční akcie, akcie malých 

společností apod.) a v tu chvíli podstoupí větší riziko, než by měli. 

AVERZE KE ZTRÁTĚ 

V kognitivní psychologii a teorii rozhodování odkazuje averze ke ztrátě (loss aversion) 

na tendenci lidí upřednostňovat vyhýbání se ztrátám před získáváním ekvivalentních 

zisků. Je lepší neztratit $5 než těchto $5 naleznout. Tento princip hraje významnou roli 

v ekonomii. To, co od sebe odděluje averzi k riziku a averzi ke ztrátě, je, že v tomto 

případě užitek z peněžní výplaty závisí na předchozích zkušenostech, nebo na tom, co se 

očekávalo, že se stane. Některé studie dokonce uvádějí, že ztrátu vnímáme dvakrát tak 

silněji než zisk. (Tversky & Kahneman, 1992). Averzi ke ztrátě poprvé popsali Daniel 

Kahneman a Amos Tversky ve svém článku Choices, Values and Frames v roce 1984. 

Averze ke ztrátě popisuje, že osobě, která ztratí $100, klesne uspokojení více, než by 

vzrostlo osobě, která $100 získá. V marketingu se například využívá zkušební období 

nebo slevy pro to, aby využili spotřebitelovu tendenci vážit si statků více poté, co je 

přijme do svého statutu quo. V předchozích behaviorálních ekonomických studiích se 

uživatelé účastnili pokusu do chvíle, kdy se hrozba ze ztráty vyrovnala vzniklým ziskům. 

Botond Kőszegi a Matthew Rabin prováděli pokusy v oblasti experimentální ekonomie 

(Kőszegi & Rabin 2006, 2007a, 2007b, 2008, 2009) a ustanovili metody, které zobrazují 

roli očekávání, kde přesvědčení jedince o výsledku může vytvořit případ averze ke ztrátě, 

ať už došlo k hmatatelné změně stavu či ne.  
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Je vhodné si povšimnout, že je vždy důležité, jak je transakce zarámována (viz kapitola 

Efekt zarámování): Dostali byste raději slevu $5 nebo byste se vyhnuli zvýšení ceny o 

$5? Jedná se o stejnou změnu ceny, akorát je informace jinak podána (zarámována), což 

má významný efekt na chování spotřebitele (Levin et al., 1998). Ačkoli tradiční 

ekonomové považují majetnický efekt a další efekty spojené s averzí k riziku za 

kompletně iracionální, tak právě iracionalita je důvodem, proč hrají významnou roli 

v oblasti marketingu a behaviorálních financí. Efekt averze ke ztrátě v oblasti marketingu 

byl zkoumán na spotřebitelích, kterým se měnila cena jejich pojistky (Dawes, 2004). 

Pompian (2006) uvádí, jaký vliv má averze ke ztrátě na investory: 

1. Averze ke ztrátě způsobuje, že investoři drží své ztrátové investice příliš dlouho. Toto 

chování je občas popisováno v kontextu nemocí, které jedince oslabují, tzv. get-even-

itis. Toto je utrpení, ve kterém investoři drží ztrátové investice s nadějí, že se jim vrátí, 

to, co ztratili. Takovéto chování má vážné negativní důsledky, protože snižuje 

návratnost portfolia. 

2. Averze ke ztrátě může způsobit, že investoři prodávají výnosné akcie příliš brzo, 

protože se bojí, že svůj zisk ztratí, když neprodají. Takovéto chování limituje hodně 

potenciální portfolia a může vést k tomu, že se bude příliš často obchodovat, což 

v konečném důsledku snižuje návratnost investic. 

3. Averze ke ztrátě může u investorů způsobit, že nevědomě podstupují se svým 

portfoliem větší riziko než by podstupovali, kdyby jednoduše eliminovali ztrátové 

investice a přesunuli se k lepším investicím. 

4. Averze ke ztrátě může způsobit, že investoři drží nevyvážené portfolio. Vzniká 

například ve chvíli, kdy pozice ziskovost některých investice bude klesat a investor 

nebude ochoten tyto investice prodat právě díky averze ke ztrátě. Bez vhodného 

vybalancování není alokace vhodná v kontextu dlouhodobých cílů klienta, protože 

vede k neoptimální návratnosti investice. 

KOGNITIVNÍ NESOULAD 

V oblasti psychologie je kognitivní nesoulad (cognitive dissonance) mentálním 

nepohodlím (psychologickým stresem), které jedinec prožívá ve chvíli, kdy se rozhoduje 

mezi dvěma či více protikladnými přesvědčeními, nápady či hodnotami. S kognitivním 

nesouladem se můžeme setkat ve chvíli, když jedinec dělá něco, co je v rozporu s jeho 
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osobními přesvědčeními, ideály a hodnotami. Také se s tímto nesouladem můžeme setkat, 

pokud jsme konfrontování s novými informacemi, které jsou v rozporu s našimi 

přesvědčeními, ideály a hodnotami. (Festinger, 1957; 1962) 

Festinger (1957) ve své knize A Theory of Cognitive Dissonance uvádí, že lidé usilují o 

vnitřní psychologický soulad, aby mohli fungovat v reálném světě. Osoba, která pak 

zažije vnitřní nesoulad, se dostává do psychologické nepohody. V tu chvíli je pak 

motivována snížit kognitivní nesoulad a to tak, že se snaží obhájit stresové chování, ať už 

tím, že přidá či rozšíří své poznání o příčiny, které vedly k nesouladu, nebo se aktivně 

vyhýbá sociální situacím a protichůdným informacím, aby tak pravděpodobně zvýšila 

velikost kognitivního nesouladu. 

U chování spotřebitelů pak existují tři situace, které podněcují kognitivní nesoulad: 

- rozhodnutí o koupi musí být důležité, stejně tak jako suma peněz, kterou chce 

spotřebitel utratit, 

- psychologické náklady, 

- koupě je pro spotřebitele důležitá, spotřebitel si může vybrat z alternativ a 

rozhodnutí o koupi je nevratné. (Gbadamosi, 2009) 

Lindsey-Mullikin (2003) ve své studii uvádí, že pokud spotřebitel zažije „nečekané 

cenové setkání“, pak přijme tři postupy, kterými sníží kognitivní nesoulad: 

1. Aplikují strategii kontinuálních informací, když aplikují předsudek potvrzení, aby tak 

podpořili svá předchozí tvrzení.  

2. Změní chování, kdy spotřebitel hledá informace o prodejcích, substituuje produkty 

při zachování jejich přesvědčení; nebo tak, že přehodnotí cenu ve vztahu 

k referenčním cenám, nebo když asociují výši ceny s výší kvality statku. 

3. Zapojí se do minimalizace. Minimalizace snižuje význam prvků nesouladu, kdy 

spotřebitel minimalizuje důležitost peněz, a tak nakupuje, šetří a hledá lepší řešení. 

Pompian (2006) uvádí několik informací o tom, jak kognitivní nesoulad ovlivňuje 

investory: 

1. Kognitivní nesoulad může způsobit, že investoři budou držet ztrátové cenné papíry, 

které by jinak prodali, protože se budou chtít vyhnout mentální bolesti spojené s tím, 

že by si připustili, že učinili špatné rozhodnutí. 
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2. Kognitivní nesoulad může způsobit, že investoři pokračují v investování do dalších 

cenných papírů, které již vlastní, i ve chvíli, kdy tyto cenné papíry v průměru klesají, 

aby si tak potvrdili své dřívější rozhodnutí o investici do takovýchto cenných papírů, 

aniž by objektivně a racionálně vyhodnotili novou investici. Obecnou frází, která se 

pro takovéto investice využívá, je „vyhazovat dobré peníze za špatnými“. 

3. Kognitivní nesoulad může způsobit, že jsou investoři vtaženi do stádovitého chování, 

tedy že se lidé snaží vyhýbat informacím, které jsou protichůdné jejich předchozím 

rozhodnutím, dokud takovýchto informací není tolik, že se investoři neseskupí 

dohromady a nezpůsobí hromadnou změnu v chování, které pak popírá předchozí 

rozhodnutí. 

4. Kognitivní nesoulad může způsobit, že investoři věří, že „tentokrát to bude jiné“. 

Investoři, kteří na konci 90. let minulého století, kupovali rychle rostoucí, velmi 

přeceněné akcie, a ignorovali důkazy, že zde neexistovaly žádné nadměrné výnosy, 

které by odpovídaly pořízení akcií za takovéto ceny. Ve skutečnosti většina těchto 

společností byla hluboko pod vrcholem, kterého v těchto letech dosáhla.  

UKOTVENÍ 

Tversky a Kahneman (1974) byli prvními, kdo termín ukotvení (anchoring) popsali, i 

když nebyli prvními, kteří jej studovali. Došli k názoru, že kotvy jsou ovlivňovány jak 

automatickým, tak reflexivním systémem.  

V mnoha situacích provádějí lidé odhady na základě počátečních hodnot, které jsou 

upraveny tak, aby vedly ke konečným řešením. Tyto počáteční hodnoty, nebo také 

výchozí body, mohou být navrženy již u formulace problému, nebo mohou být výsledkem 

dílčích výpočtů. Tato čísla, ač vůbec nesouvisí s další řešenou tématikou, ovlivňují 

rozhodování jedince. (Tversky & Kahneman, 1974) 

Výzkumem kotvení se kromě Kahnemana a Tverskeho zabýval například Ariely, 

Loewenstein a Prelec (2003). Dalšími jsou Jacowitz a Kahneman (1995), Strack a 

Mussweiler (1997) nebo Epley and Gilowitch (2001). 

Kotvy fungují jako pomyslné postrčení. Je možné ovlivnit číslo, které vybereme v určité 

situaci tím, že velmi nenápadně navrhneme výchozí bod našeho myšlenkového procesu. 

(Thaler & Sunstein, 2010) 
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Jako příklad kotvení uvádí Ariely (2009) výprodej LCD televizorů. Ve výprodeji uvidíme 

LCD televizi s úhlopříčkou 68 cm za 600 dolarů. Tato cena ještě není kotvou. Ale pokud 

se rozhodneme tuto televizi koupit, či o této koupi seriózně uvažujeme, vytvoříme si 

v mysli kotvu pro všechny další nákupy LCD televizí. Příště, až se budeme toulat po 

hypermarketu v oddělení televizí nebo třeba obdivovat nový LCD televizor u přátel, 

budeme se v duchu vracet k původním 600 dolarům, které se pro nás staly kotvou. 

EFEKT ZARÁMOVÁNÍ 

V roce 1981 publikovali Tversky a Kahneman článek The Framing of Decisions and the 

Psychology of Choice. Dále pak tuto problematiku rozšířili a publikovali další článek, a 

to v roce 1986 pod názvem Rational Choice and the Framing of Decision.  

Efekt zarámování (framing effect) definuje Daniel Kahneman (2012) takto: Různé 

způsoby, jak prezentovat jednu a tu samou informaci, často vyvolávají rozdílné emoce. 

Například tvrzení: „naděje na přežití měsíc po operaci je 90 %“ je více uklidňující, než 

kdybychom popsali situaci jako: „úmrtnost během prvního měsíce po absolvování 

operace je 10%“. Podobně mohou být omezení popsány jako „90 % bez tuku“, což je pro 

konzumenta lákavější, než když je uvedeno, že výrobek „obsahuje 10 % tuku“. 

Rovnocennost jednotlivých formulací je zřejmá, avšak jedinec obvykle vnímá pouze 

jednu formulaci, a to, co v ní vnímá, je pro něj v tu chvíli to jediné.  

Na Kahnemana s Tverskym navázali např. Thaler a Sunstein (2010, str. 50), kteří uvádějí, 

že „…rámování funguje, protože lidé mají sklon k nedbalému, pasivnímu rozhodování. 

Jejich reflexivní systém nepracuje tak dobře, aby důsledně zvážil, zda by přerámování 

otázky mělo za výsledek jinou odpověď. Jedním z důvodů, proč lidé takto nepřemýšlejí, 

je, že by nevěděli, co si počít s protikladnými odpověďmi. To naznačuje, že rámy jsou 

velmi mocná postrčení a musí se proto vybírat opatrně.“ 

PŘEHNANÝ OPTIMISMUS 

Přehnaný optimismus (optimism bias, unrealistic optimism, comparative optimism) je 

kognitivní předsudek. Tento předsudek popisuje situaci, kdy lidé věří tomu, že riziko 

zažití negativní situace, je nižší u nich než u jejich okolí. Předsudek přehnaného 

optimismu je poměrné běžný a bez rozdílu v pohlaví, rase, národnosti či věku 
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(O’Sullivan, 2015). Přehnaný optimismus je prokázán i u zvířat jako jsou krysy či ptáci 

(Harding et al., 2004; Matheson et al., 2008). 

Existují čtyři faktory, které způsobují, že lidé podléhají přehnanému optimismu: 

- jejich požadovaný konečný stav, 

- jejich kognitivní mechanismus, 

- informace, které mají o sobě a ostatních 

- a celková nálada. (Shepperd et al., 2002) 

Například lidé věří, že pravděpodobnost, že budou obětí zločinu je u nich nižší než u 

ostatních (Chapin & Coleman, 2009); kuřáci věří, že u nich je pravděpodobnost 

onemocnění rakovinou plic či jinou chorobou spojenou s kouřením nižší než u ostatních 

kuřáků; lidé, kteří poprvé skáčou bungee jumping, věří, že pravděpodobnost, že se zraní, 

je nižší než u lidí, kteří už skočili (Weinstein & Klein, 1996); nebo obchodníci, kteří si 

myslí, že jsou méně vystavení ztrátám na trzích než ostatní (Elder, 1993). 

Přehnaný optimismus se tedy objevuje jak u pozitivních událostí, kdy věříme, že budeme 

úspěšnější než ostatní, tak i u negativních událostí, kdy věříme, že například 

nepropadneme alkoholismu. Existují studie, které potvrzují, že přehnanému optimismu 

podléháme více u negativních událostí (tzv. valence effect). (Shepperd et al., 2002; 

Gouveia & Clarke, 2001) U takovýchto dvou typů událostí se pak projevují různé 

důsledky. U pozitivní události často vedou k pocitům blahobytu a sebeúcty, zatímco u 

negativní události vedou k následkům, které zahrnují větší riziko, jako je zapojení do 

rizikového chování a nepřijetí bezpečnostních opatření. (Shepperd et al., 2002) 

Studie ukazují, že je velmi obtížné eliminovat přehnaný optimismum. Někteří lidé však 

věří, že snaha o snížení přehnaného optimismu podpoří lidi, aby přijali chovaní 

ochraňující jejich zdraví. Někteří vědci tvrdí, že nelze přehnaný optimismus eliminovat a 

že samotná eliminace povede k tomu, že lidé budou ještě více přehnaně optimističtí. 

(Weinstein & Klein, 1995)  

I když výzkum naznačil, že je velmi obtížné eliminovat předpojatost, některé faktory 

mohou pomoci překonat propast optimistického zkreslení mezi jednotlivcem a jeho 

cílovou rizikovou skupinou. Je možné toho docílit tak, že se sblíží cílová skupina 

s jednotlivcem. Studie prokázaly, že když byli účastníci požádáni, aby se srovnali se 

svými blízkými přáteli, tak nebyl téměř žádný rozdíl v pravděpodobnostech, kdy nastane 
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některá událost, mezi tímto jedincem a jeho přáteli (Perloff & Fetzer, 1986). Ve 

skutečnosti prožití dané události pak snižuje přehnaný optimismus (Helweg-Larsen & 

Shepperd, 2016). Tato skutečnost se vztahuje pouze na události, se kterými máme již 

předchozí zkušenost. Pokud budeme znát něco, co jsme před tím neznali, pak u výsledku 

budeme méně optimističtí než před tím. 

Přehnaný optimismus ovlivňuje rozhodnutí a předpovědi v politickém dění, plánování, 

managementu, atd. Náklady a čas dokončení plánovaného rozhodnutí bývají 

podceňovány, a naopak výhody přeceňovány. Tuto skutečnost popisuje termín chybovost 

plánování (planning fallacy), který poprvé popsali Daniel Kahneman a Amos Tversky 

(Pezzo et al., 2006; Kahneman & Tversky, 1982). Existuje rostoucí množství důkazů, 

které prokazují, že přehnaný optimismus představuje jednu z největších příčin rizika 

překročení rozpočtu velkých investičních projektů (Flyvbjerg, 2011). 

NADMĚRNÉ SEBEVĚDOMÍ 

Efekt nadměrného sebevědomí (overconfidence effect) je na rozdíl od averze k nejasnosti 

ustáleným pojmem. Při efektu nadměrného sebevědomí je subjektivní důvěra člověka ve 

své úsudky spolehlivě vyšší než objektivní přesnost těchto úsudků, zvláště když je 

sebedůvěra relativně vysoká (Pallier et al., 2002). Nadměrné sebevědomí je jedním 

z příkladů špatné kalibrace subjektivních pravděpodobností. V literatuře věnující se 

výzkumu nadměrného sebevědomí je možné naleznou tři odlišné způsoby, jak definovat 

nadměrné sebevědomí: 

1. Přecenění (overestimation) je jedním z projevů nadměrného sebevědomí, kdy 

přeceňujeme postoj jednoho jedince nad postoji ostatních. Tato podsekce nadměrného 

sebevědomí se soustředí na jistotu, kterou každý pociťuje ve vztahu ke svým 

schopnostem, výkonu, úrovni sebeovládání nebo šanci, že uspěje. Tento fenomén se 

nejčastěji objevuje ve chvílích, kdy se jedná o těžký úkol, kdy je pravděpodobné, že 

neuspějeme; nebo když není jedinec činící odhad zkušený. Přecenění bylo 

pozorováno i v jiných oblastech, než je vlastní výkon. Patří zde pojmy jako iluze 

kontroly nebo chybovost plánování (Moore & Healy, 2008). 

2. Nadumístění (overplacement) je nejspíše nejvýznamnější projev nadměrného 

sebevědomí. Nadumístění je pak posuzování našeho výkonu v porovnání s ostatními 

a projevuje se ve chvíli, kdy věříme tomu, že jsme lepší než ostatní, nebo lepší než 
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průměr. (Moore & Healy, 2008) Jedná se o skutečnost, kdy lidé umisťují sebe nebo 

sebe posuzují lépe než ostatní (nadřazujeme se nad ostatní). Nadumístění se častěji 

objevuje u jednoduchých úkolů, kdy věříme, že jej úspěšně splníme.  

3. Přehnaná přesnost (overprecision) je nadměrná jistota, že známe pravdu, viz Harvey 

(1997), Hoffrage (2004). Mnoho důkazů potvrzujících přehnanou přesnost pochází ze 

studií, kde byli účastníci dotazováni, jak moc si jsou jistí, že jednotlivé položky jsou 

správně. Ač je toto paradigma užitečné, tak je těžké od sebe odlišit přecenění a 

přehnanou přesnost, jelikož splývají při takovémto pokusu v jedno. Poté, co se 

zopakoval tento pokus několikrát, byli účastníci požádáni, aby odhadli počet 

správných odpovědí. V této chvíli pak neměli tendenci přeceňovat své výsledky. 

Jejich odhad počtu správných odpovědí byl pod průměrným počtem správných 

odpovědí. (Gingerenzer, 1993) Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu je to, že 

sebedůvěra při určování správných položek byla snížena díky přehnané přesnosti, a 

tak jejich výsledky nevykazují přecenění. 

Nejčastější způsob, jakým se zkoumá přehnané sebevědomí, je takový, že jsou lidé 

dotazováni, jak moc si jsou jistí určitým svým přesvědčením nebo odpovědí, kterou 

poskytnou. Tato data ukazují, že sebevědomí systematicky přesahuje přesnost, a ukazuje, 

že lidé si jsou daleko častěji jistí, že mají pravdu, než že ji opravdu mají. Pokud by byla 

lidská sebedůvěra dokonale kalibrována, pak by úsudky, u kterých jsme si stoprocentně 

jistí, že jsou pravdivé, by byli stoprocentně pravdivé. U úsudků, u kterých je tato jistota 

devadesáti procentní, by pak takovýto úsudek byl pravdivý ve stejné výši apod. Jeden 

z pokusů ukazuje, že lidé v hláskovací soutěži byli úspěšní z osmdesáti procent, ale 

tvrdili, že byli bezchybní (Adams & Adams, 1960). Jinými slovy byla chybovost dvacet 

procent, kdežto účastníci očekávali, že bude nulová. V jiném pokusu byli účastníci 

požádáni, aby u obecně známých poznatků označili, zda jsou pravdivé či ne. Ve všech 

případech se projevilo u účastníků nadměrné sebevědomí, kdy si všichni byli jistí, že mají 

vše správně, zatímco chybovost u tohoto pokusu byla dvacet procent. (Lichtenstein et al., 

1982) 

Přehnaná sebedůvěra bývá nazývána jako nejrozšířenější a potencionálně 

nejkatastrofičtější ze všech kognitivních předsudků, kterým mohou lidé podlehnout 

(Plous, 1993). Díky tomuto předsudku vzniklo mnoho žalob, stávek, válek, bublin a pádů 

na akciových trzích. 
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Díky nadumístění mohou vzniknout stávky, žaloby či války. Pokud by žalobci a 

obžalovaní byli náchylní uvěřit tomu, že si zaslouží vyhrát proces více než ostatní, a věří 

tomu, že jsou férovější a spravedlivější než jejich právní oponenti, pak by docházelo 

k tomu, že by soudní spory byly nekonečné a neefektivní (Thompson & Loewenstein, 

1992). Pokud by společnosti a odbory věřily tomu, že jsou silnější a v právu oproti druhé 

straně, tak by se zvýšila jejich ochota stávkovat a v takovéto stávce setrvat (Babcock & 

Olson, 1992). Pokud by národy věřily, že jejich armáda je silnější než armády ostatních 

států, pak by to vysvětlovalo jejich ochotu válčit (Johnson, 2004). 

Přehnaná přesnost pak může mít významné důsledky u chování investorů a na 

obchodování na akciových trzích. Bayesiánští statistikové se nemohou shodnout čem se 

vlastně neshodují (Aumann, 1976) a v podmínkách klasické teorie financí mají problém 

vysvětlit, proč, když jsou obchodníci na akciových trzích podle Bayesiánců plně 

racionální, dochází k tak častému obchodování na těchto trzích. Vysvětlení s použitím 

přehnané přesnosti přináší například Daniel, Hirshleifer, & Subrahmanyam (1998). 

Pokud si jsou účastníci na trzích příliš jistí, že jejich odhad hodnoty aktiva je správný, 

pak budou velmi ochotní obchodovat s ostatními, kteří mají jiné informace než oni 

samotní.  

Oskamp (1965) prováděl výzkum na klinických psycholozích a studentech psychologie, 

kdy měli splnit několik úkolů, ve kterých vyvodili závěry z případové studie. Společně se 

svými odpověďmi měli respondenti také označit v procentech, jak moc si jsou jistí, že 

mají pravdu. Poté byli respondentům dodány další informace k případové studii a jejich 

sebevědomí, že se nemýlí, vzrostlo. Tento experiment prokázal, že pokud máme více 

informací, pak naše sebevědomí, že se nemýlíme, roste. 

Nadměrná sebedůvěra může pomoci jednotlivcům s jejich sebedůvěrou, stejně tak dává 

jedincům vůli uspět v jejich cílech. To, že si věříme, nám pomáhá vytrvat, i když se 

ostatní vzdávají. 

ILUZE KONTROLY 

Iluze kontroly (illusion of control) představuje tendenci lidí nadhodnocovat jejich 

schopnost řídit události. S tímto předsudkem se můžeme setkat ve chvíli, kdy lidé mají 

pocit, že mohou kontrolovat výsledky, které ale prokazatelně neovlivňují. (Thompson, 
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1999) Poprvé byl efekt iluze kontroly popsán psycholožkou Ellen Langerovou (1975) a 

byl použit v mnoha různých kontextech (Plous, 1993). Má se za to, že ovlivňují chování 

gamblerů a víru v paranormálno (Vyse, 2000). 

Iluze kontroly nastává daleko častěji při situacích, které nám jsou známé, a v situacích, u 

kterých známe požadovaný výsledek. Zpětná vazba, která nám ukazuje, že náš odhad byl 

úspěšný, pak iluzi kontroly podporuje. Naopak zpětná vazba ukazující nám, že náš odhad 

byl chybný, tuto iluzi snižuje. Stejně tak je tato iluze kontroly slabší u lidí, kteří trpí 

depresemi, a silnější u lidí, kteří mají potřebu kontrolovat svůj život. (Thompson, 1999) 

Iluze kontroly je pak posilňována ve stresových situacích a ve chvílích, kdy s někým o 

něco soutěžíme, včetně finančního obchodování (Fenton-O'Creevy et al., 2003). Přesto 

lidé spíše nadhodnocují, jakou mají kontrolu nad situací, kdy je výsledek určen náhodou. 

Naopak mají tendenci podceňovat svoji kontrolu u situací, kde výsledek opravdu 

kontrolovat mohou. Tyto dvě skutečnosti jsou v rozporu s některými teoriemi o iluzi a 

její adaptibilitě. (Gino et al., 2011) Lidé také vykázali vyšší iluzi kontroly, když jim bylo 

umožněno seznámit se s úkolem prostřednictvím praktických zkoušek, rozhodnout se 

před událostí, jako třeba hodem kostkami; a když si mohou zvolit sami místo toho, aby 

bylo rozhodnuto za ně, i když pravděpodobnost výsledku by byla stejná. Stejně tak lidé 

spíše ukáží, že mají situaci pod kontrolou, když mají na začátku více informací než na 

konci, i ve chvíli, kdy mají stejný počet stejných odpovědí. (Presson & Benassi, 1996) 

Tato iluze může vzniknout, protože lidé nemají přímý introspektivní pohled, zda 

kontrolují událost. Tato iluze bývá nazývána introspektivní iluze. Namísto toho mohou 

posoudit stupeň své kontroly procesem, který je často nespolehlivý. V důsledku toho se 

považují za odpovědné za události, u kterých existuje malá nebo žádná příčinná 

souvislost. Jedna ze studií byla prováděna ve virtuální realitě, kdy se snažili u těchto 

studentů vyléčit strach z výšek tak, že studenti v této realitě používali výtah. Těm, kteří 

řekli, že mají kontrolu nad výtahem, se necítili, že by opravdu výtah ovládali. A těm, které 

přesvědčili, že žádnou kontrolu nemají, pak řekli, že se cítili, že mají velmi málo kontroly. 

(Hobbs et al., 2010) 

PŘEDSUDEK ZPĚTNÉHO POHLEDU 

Předsudek zpětného pohledu (hindsight bias, knew-it-all-along effect, creeping 

determinism) je předsudek, při kterém máme pocit, že jakmile některá situace nastala, tak 
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byla předvídatelná. A to i ve chvíli, kdy jsme pro tuto předpověď neměli žádný nebo 

velmi malý základ (Roese & Vohns, 2012; Hoffrage & Pohl, 2003). Jedná se o 

mnohostranný jev, který může ovlivnit různé fáze návrhů, procesů, kontextů a situací 

(Pohl, 2007). Předsudek zpětného pohledu může způsobit zkreslení paměti, kdy 

vzpomínka a rekonstrukce obsahu mohou vést k falešným teoretickým výsledkům. 

Předsudek zpětného pohledu může způsobit extrémní metodologické problémy při 

analyzování, pochopení a interpretování výsledků experimentů. Jednoduchým příkladem 

předsudku zpětného pohledu může být situace, kdy osoba tvrdí, že znala výsledek celou 

dobu hned poté, co byl tento výsledek potenciálně nepředvídatelné události znám. 

Takovýmto příkladem může být situace, kdy historikové popisují výsledky bitev, lékaři 

si vzpomínají na klinické studie či se soudní systém snaží přiřadit zodpovědnost a 

předvídatelnost nehod. (Fischhoff, 2003) 

Předsudek zpětného pohledu má pozitivní a negativní důsledky, stejně tak se s ním 

můžeme setkat v oblasti medicíny (Arkes, 2013). Pozitivní důsledkem předsudku 

zpětného pohledu je růst sebedůvěry jedince, a to do chvíle, kdy je zkreslení předsudku 

přijatelné a nevytváří nadměrné sebevědomí. Dalším pozitivním důsledkem je sebedůvěra 

ve znalosti a rozhodování jedince, i když se nakonec ukáže, že se jednalo o špatná 

rozhodnutí. Tyto špatné výsledky však mohou vést k tomu, že jedincovo okolí se z jeho 

zkušenosti poučí. (Louie et al., 2007) Negativním důsledkem předsudku zpětného 

pohledu je snižování racionálního myšlení, protože lidé prožívají silné emoce, které 

racionalitu snižují. Dalším negativním důsledkem předsudků je zásah do schopnosti 

člověka poučit se ze zkušenosti, protože člověk není schopen se vrátit zpět k minulým 

rozhodnutím a poučit se z chyb. Třetím negativním důsledkem je snížení citlivosti vůči 

osobě, která utrpěla škodu, osobou, která ji způsobila. Osoba demoralizuje oběť a 

neumožňuje opravu chování a jednání. (Louie et al., 2007) 

PŘEDSUDEK SEBEPŘISUZOVÁNÍ 

Předsudek sebepřisuzování (self-attribution bias, self-serving bias) je jakýkoli kognitivní 

nebo perceptuální proces, který je narušen potřebou zachovat či zvýšit si sebevědomí, či 

tendencí vnímat se příliš příznivě (Myers, 2015). Je známo, že jedinci mají tendenci 

připisovat úspěch svým vlastním schopnostem a svému úsilí, kdežto neúspěch připisují 

externím faktorům (Campbell & Sedikides, 1999). Lidé chrání své ego před újmou ve 
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chvíli, kdy odmítají negativní zpětnou vazbu; soustředí se na své silné stránky a úspěchy 

a přehlíží chyby a neúspěch; nebo přijímají větší odpovědnost za úkoly celé pracovní 

skupiny, než dávají ostatním členům. Tyto kognitivní a perceptuální tendence 

zachovávají iluze a chyby, ale zároveň podporují sebevědomí. (Forsyth, 2008) Například 

studenti připisují dobré známky ze zkoušky své inteligenci a přípravě, a naopak špatné 

známky pak špatným schopnostem učitelů je něco naučit nebo nespravedlivým otázkám 

v testu.  Studie pak ukázaly stejné vlastnosti i v dalších situacích, jako na pracovišti (Pal, 

2007), mezilidských vztazích (Campbell et al., 2000), sportu (De Michele et al., 1998) 

anebo při volbě spotřebitele (Moon, 2003). 

Většina výzkumů v oblasti předsudku přisuzování využila vlastní zprávy účastníků o 

jednotlivých příčinách jejich chování při pokusech, které nasbírali při experimentálních 

pokusech manipulace nebo v přirozených situacích (Campbell & Sedikides, 1999). 

Některé moderní výzkumy se však zaměřily na fyziologické manipulace, jako je emoční 

podněcování a neurální aktivace, ve snaze lépe porozumět biologickým mechanismům, 

které přispívají k předsudku sebepřisuzování (Krusemark et al., 2008; Blackwood et al., 

2003). 

Pompian (2006) pak uvádí o předsudku přisuzování toto: 

1. Investoři, kteří jsou ovlivnění předsudkem sebepřisuzování, mohou po období 

úspěšných investic (například po čtvrt roce) uvěřit, že jejich úspěch je způsoben jejich 

prozíravostí nikoliv faktory, které oni sami nemohli ovlivnit. Takovéto chování vede 

k tomu, že provádí riziková rozhodnutí, jelikož se takovýto investor stal velmi 

sebevědomým. 

2. Předsudek sebepřisuzování vede k tomu, že investoři obchodují daleko více, než by 

bylo moudré. Je to z toho důvodu, že investoři věří, že úspěšné investování je 

přisuzováno zkušenostem či štěstí. Pak začnou častěji obchodovat, což se prokázalo, 

že může být nebezpečné pro investorovo bohatství. 

3. Předsudek sebepřisuzování pak vede investory k tomu, že „slyší, co slyšet chtějí“. 

Tato skutečnost nastává ve chvíli, kdy je investorům prezentována informace, která 

potvrzuje rozhodnutí o provedené investici. V takovouto chvíli si připisují, že jsou 

brilantní. Což vede k tomu, že investoři pak zakoupí či si ponechají aktivum, které by 

neměli. 
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4. Předsudek sebepřisuzování může u investorů vést k tomu, že budou držet 

poddiverzifikované portfolio, zvláště u investorů, kteří připisují úspěch společnosti 

sami sobě a svému přispění této společnosti (jedná se o výkonné ředitele, členy 

představenstva apod.). Velmi často výkonnost akcií není připisována schopnostem 

jedné osoby ale více faktorům včetně náhody. Proto držení koncentrovaných 

akciových pozic bývá přisuzováno právě předsudku sebepřisuzování a investor by se 

jim měl vyhýbat. 

PŘEDSUDEK DOSTUPNOSTI 

Heuristika dostupnosti (availability bias) bývá také označována jako heuristika 

posuzování, a to z toho důvodu, že posuzujeme určitou skutečnost na základě nám 

dostupných informací. Jak píší Thaler a Sunstein (2010, str. 37): „Lidé posuzují 

pravděpodobnost rizika tím, jak rychle se jim vybaví různé jeho příklady“. Tedy pokud 

se nám nějaký příklad vybaví rychleji, pak máme pocit, že tento jev je častější než jev, u 

kterého nás žádný příklad nenapadne.  

Tversky a Kahneman (1974) píší, že dostupnost je užitečným řešením pro ohodnocení 

frekvence či pravděpodobnosti s jakou jednotlivé situace nastávají. Tyto situace pak dělí 

do tzv. tříd, kdy instanci velkých tříd (tedy nějakou zobecněnou častou situaci či jev) si 

člověk uvědomí (vyvolá ze své paměti) daleko rychleji než právě instanci tříd menších či 

malých. Dostupnost je přesto ovlivněna i jinými faktory, než je frekvence a 

pravděpodobnost, se kterou konkrétní jevy nastanou. To, že je spoléháno na určitou 

dostupnost, předvídavost výskytu situace vede k jistému zkreslení při rozhodování a 

předsudkům: 

- Zkreslení způsobené schopností jedince vybavit si znovu některou situaci 

(instanci): Pokud je velikost některé třídy souzena dostupností instance, pak třída, 

kterou si dokážeme v paměti lépe vybavit, bude používána k posouzení nových 

jevů častěji než třída, jejíž instance nevyvstane v naší paměti tak často (Tversky a 

Kahneman, 1974). Přístupnost a nápadnost, jak bychom mohli tento předsudek 

také popsat, jsou velmi blízké dostupnosti a jsou stejně tak důležité (Thaler a 

Sunstein, 2010). 
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- Zkreslení způsobené efektivitou/účinností souboru, ve kterém vyhledáváme: 

Různé úkoly vyžadují a vyhledávají různé soubory, ze kterých vycházíme 

(Tversky a Kahneman, 1974). 

- Zkreslení vytvořené na základě naší schopnosti, jak dokonale si dokážeme 

představit ještě neprožité situace: Někdy se musí posuzovat situace, která není 

uložena v naší paměti, ale může být generována na základě daných pravidel. Tato 

jistá představivost hraje důležitou roli v ohodnocení pravděpodobností v reálném 

životě. Avšak představivost nemusí znamenat, že je jedinec schopen správně 

vyhodnotit situaci. Rizika spojená s neprožitou situací mohou být nadhodnocena 

či podhodnocena, stejně jako pravděpodobnosti, se kterými mohou nastat. 

(Tversky a Kahneman, 1974) 

- Iluze korelace: Dostupnost přirozeně vysvětluje tzv. klamný korelační efekt 

(illusory-correlation effect). Povědomí o tom, jak často dvě situace nastávají spolu 

navzájem, může být založeno na síle asociace mezi těmito dvěma jevy. Pokud je 

tato asociace silná, pak jedinec pravděpodobně dojde k závěru, že jsou jevy spolu 

propojené. Z toho vyplývá, že pokud jsou některé jevy silně asociovány mezi 

sebou, pak budou společně i posuzovány. (Tversky a Kahneman, 1974) 

U posledních dvou případů můžeme použít i přirovnání Arielyho (2009, str. 20), kdy se 

vyjadřuje o jisté relativitě: „Relativita se (relativně) snadno chápe. Většina lidí ale 

zapomíná na jeden její aspekt: v praktickém životě rádi srovnáváme věci, které leží vedle 

sebe, ale hlavně věci, které se srovnávají snadno. A naopak se vyhýbáme srovnáním, u 

kterých je potřeba příliš přemýšlet.“ 

Thaler a Sunstein (2010) pak spojují heuristiky dostupnosti a reprezentativnost. Mnoho 

otázek vztahujících se k pravděpodobnosti, kterými se lidé zabývají, lze zařadit do 

následujících typů otázek: 

1. Jaká je pravděpodobnost, že předmět A náleží do třídy B? 

2. S jakou pravděpodobností pochází událost A z procesu B? 

3. Jaká je pravděpodobnost, že proces B vygeneruje událost A? (Tversky a 

Kahneman, 1974) 
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Při odpovídání na tyto otázky lidé většinou spoléhají na reprezentativní heuristiku, ve 

které jsou pravděpodobnosti jednotlivých situací stupněm, se kterým je A reprezentantem 

B, nebo že A se podobá B apod. Uveďme si jako příklad, když A velmi často reprezentuje 

B, pak pravděpodobnost, že právě A prochází z B je velmi vysoká, a naopak. (Tversky a 

Kahneman, 1974) 

2.2 Generace Y 

V této kapitole bude vymezen pojem generace Y a budou zde uvedeny základní data o 

této generaci. 

VYMEZENÍ POJMU GENERACE Y 

Termín generace Y, také známa jako mileniálové, je připisován autorům Williamu 

Straussovi a Neilovi Howemu. Tento termín vytvořili v roce 1987 a popisovali jím děti 

narozené v roce 1982, které začínaly chodit do školky. O generaci Y psali ve svých dvou 

knihách Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069 vydanou v roce 

1991 a v Millennials Rising: The Next Great Generation vydanou v roce 2000.  

Strauss a Howe (2000) věří, že každá generace je něčím charakteristická se čtyřmi 

základními generačními archetypy, které se cyklicky opakují. Na základě jejich hypotézy 

predikovali, že mileniálové budou více občansky smýšlející generace se silným smyslem 

pro komunitu, ať už lokální či globální. Strauss a Howe pak připisují mileniálům sedm 

základních vlastností – speciální, chránění, sebejistí, týmově orientovaní, konvenční, je 

na ně kladen tlak, snaží se dosáhnout výsledků. 

Výzkum těchto dvou vědců má velký význam, ale zároveň se setkává s kritikou. 

Psycholožka Jean Twenge tvrdí, že tvrzení těchto dvou vědců jsou příliš deterministická, 

nejdou potvrdit a nejsou potvrzena rigorózními daty. Jean Twenge (2014) pak považuje 

mileniály společně s mladými členy generace Y za součást generace, kterou nazývá 

„generace já“ (generation me). Twenge pak přisuzuje mileniálům vlastnosti jako je 

sebedůvěra a tolerance, ale také jim připisuje smysl pro kladení nároků, narcisismu. A to 

vše na základě výzkumu osobnosti, který poukazuje na rostoucí narcisismus mezi 

mileniály ve srovnání s předchozími generacemi, ve chvíli, kdy byli teenageři či 
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dvacetiletí. Dále zpochybňuje predikci Strausse a Howeho, že tato generace bude mít 

občanské myšlení. (Twenge 2014; Twenge et al., 2012) 

Kotler a Keller (2007, str. 288) ve své knize Marketing a management píší o generaci Y, 

že „bývají přezdíváni také jako echo boomers. Vyrůstali v čase ekonomické prosperity 

následováni dobou ekonomického poklesu. Jejich svět se dlouhá léta vyznačoval 

národním klidem a mírem přerušeným událostmi jako byl masakr na střední škole 

v Columbine a atentáty z 11. září. Téměř od narození jsou „připojeni“ – hrají počítačové 

hry, pohybují se po webových stránkách celého světa, stahují si hudbu, spojují se e-maily 

a mobilními telefony s přáteli. Mají pocit, že mají na vše nárok, protože vyrůstali v době 

ekonomické prosperity a jejich rodiče narození v generaci baby boomers je rozmazlovali. 

Jsou vybíraví, sebejistí a rovněž netrpěliví. ‚Chtějí to, co chtějí, a chtějí to hned‘ – a často 

to získávají díky kreditním kartám. Průměrný jednadvacetiletý člověk má na kreditní kartě 

dluh 3 000 dolarů.“ 

Kruntorádová (2013) ve své práci shrnuje poznatky o mileniálech a uvádí, že se jedná o 

„nerozmanitější generaci v historii“. Je to z toho důvodu, že členové této generace se rodí 

nejrůznějším typům rodičů od teenagerů až po lidi středního věku. Mnoho rodičů této 

generace je z generace tzv. baby boomers ve středním věku, kteří jsou zvyklí vyhrávat a 

dosahovat svých cílů, jsou zvyklí jít svou vlastní cestou a jsou silnými advokáty svých 

dětí. Mileniálové jsou považováni za optimistickou generaci, která má tendenci si myslet, 

že ji čekají lepší zítřky. Tato generace je tvořena sebejistými, optimistickými, mladými 

lidmi, kteří se cítí ceněnými a chtěnými. 

Časopis Forbes pak provedl srovnání jednotlivých generací, ve které uvádí, že 

mileniálové jsou první globalizovanou generací, která je online a volný pohyb přes 

hranice a svobodu vnímají jako samozřejmost. Budoucnost prý patří mileniálům. 

Sebevědomá mládež z přelomu tisíciletí by měla v roce 2020 tvořit třetinu světové 

pracovní síly. (Tabulka generací, 2018; Milleniálové, 2016)  

Dalším výzkumem, který porovnával mileniály žijící v České republice se zbytkem 

Evropy. Generation What byl interaktivní projekt v produkci společností France 

Télévisions, Upian a Yami 2 ve spolupráci s Evropskou vysílací unií a dalšími 14 

evropskými vysílacími společnostmi. Do projektu se zapojily tyto Evropské země: 
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Německo, Rakousko, Belgie, Španělsko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Holandsko, Wales 

(UK) a Česká republika. (Generation What, 2016) 

 

Tabulka 1: Srovnání generací část 1 

Generace / 

Charakteristika 

Válečná 

generace 

Baby 

boomers 
Husákovy děti Mileniálové Generace Z 

Jací jsou? Zažili nacisty, 

komunisty, 

pražské jaro, 

normalizaci i 

sametovou 

revoluci. 

Budovatelská 

generace, dnes 

často 

rozčarovaná. 

Celé to 

odnesli. 

Normalizace. 

Chybí jim 

uznání a 

jistoty. Starají 

se o rodiče i 

vnoučata. 

Jsou na 

vrcholu. Zažili 

socialismus i 

divoké 

devadesátky. 

Přestali se ženit 

a vdávat. 

První 

globalizovaná 

generace. 

Jsou online. 

Volný pohyb 

přes hranice a 

svobodu 

berou jako 

samozřejmost. 

Online 

generace – 

dnešní 

teenageři, 

nezažili 

dobu bez 

internetu 

nebo 

smartphonů. 

Za co utrácejí? Neutrácejí a 

spoří. 

Utrácejí za 

rodinu, 

pomáhají 

svým dětem i 

rodičům. 

Před nákupem 

týdny hledají 

informace, mají 

rádi věrnostní 

karty. 

Vydělávají, 

aby si mohli 

užívat. 

Utrácejí za 

to, co je v 

kurzu. 

Běžné 

nákupy 

zatím 

obstarávají 

rodiče. 

Životní 

hodnoty 

Mír, zdraví, 

rodina. 

Klid, izolace 

a život sám 

pro sebe. Za 

všechno 

může systém. 

Finanční 

zabezpečení a 

klidný život, 

mít vlastní 

bydlení. 

Být šťastný a 

spokojený, 

užívat si 

života a mít 

na to dost 

peněz. 

Mít 

opravdové 

přátele a 

hodně toho 

zažít. 

Jak pracují? Většinou už 

nepracují, jsou 

v penzi. 

Přibývá 

pracujících 

důchodců. 

Před revolucí 

pracovat 

museli. Po 

revoluci 

zkoušejí 

podnikat. 

Nejdřív práce, 

potom zábava. 

Nevadí jim 

ráno vstávat ani 

pracovat 

přesčas. 

I práce může 

být zábava. 

Nechtějí jí ale 

obětovat 

všechno. 

Pracovat 

teprve 

budou. 

Dominantní 

technologie 

Rádio, noviny, 

gramofonové 

desky, 

telegram. 

Televize, 

knihy, 

časopisy, 

telefony, 

magneťáky. 

Mobil, počítač, 

walkman, 

video, dial up. 

Poslední, kdo 

si vyvolávali 

fotky. 

MP3, chytrý 

telefon, 

připojení k 

internetu. 

Notebook už 

od střední. 

Svět vnímají 

skrze 

dotykové 

displeje. 

Jak udržují 

vztahy 

Záleží jim na 

osobním 

setkání. 

Telefonují, 

někdo zvládne 

i skypování 

vnoučatům. 

Cení si svého 

soukromí. 

Mailují si, 

esemeskují. 

Mají účet na 

Spolužáci.cz, 

fotky 

nahrávají na 

Rajče.cz a 

mail mají na 

Seznamu. 

Mají Facebook, 

raději volají, 

než píší – je to 

rychlejší. 

Vzpomínají na 

ICQ a 

korespondenční 

lístky. 

Netelefonují. 

Mají tisíc 

aplikací, 

různé typy 

pro různé 

druhy 

komunikace s 

různými 

lidmi. 

Natáčejí 

videa na 

YouTube, 

na sítích 

mají mezi 

přáteli 

rodiče, se 

kterými mají 

dobré 

vztahy. 

Zdroj: Upraveno dle Tabulka generací (2018) 
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Tabulka 2: Srovnání generací část 2 

Generace / 

Charakteristik 

Válečná 

generace 
Baby boomers 

Husákovy 

děti 
Mileniálové Generace Z 

Co jedí? Neexperimentují. 

Dokážou vyjít s 

málem. Nechtějí 

utrácet v 

restauracích, 

nejlepší jídlo si 

uvaří sami. 

Oběd platí 

stravenkami. 

Zažili stovky 

trendů, co je a 

co není zdravé, 

takže jedí jen 

to, co jim 

chutná. Rádi 

pijí. 

Jsou 

rozmazlení 

a vybíraví. 

Začali vařit 

západně a 

kupovat si 

časopisy o 

jídle. 

Střídají 

období 

detoxu a 

nezřízeného 

pití. 

Jídlo je 

životní styl. 

Vaří lokálně 

a zajímají se 

o původ 

potravin. Pili 

hlavně na 

střední, teď 

už jsou víc v 

klidu. 

Jsou zvyklí 

jíst dobře a 

zdravě, vařit 

se učí 

odmalička. 

Pijí 

Bubbletea. 

Hudba jejich 

mládí 

Škoda lásky, 

Tino Muff. 

Píseň práce, 

Zpěv svobody, 

Partyzánská. 

Holky z naší 

školky, 

Michal 

David, Elán, 

Kroky 

Františka 

Janečka. 

Kelly 

Family, Dáda 

Patrasová, 

Šmoulové. 

Justin Bieber, 

Mimoni. 

Proč studovali/ 

studují 

Poctiví studenti, 

kteří byli vděční, 

že vůbec mohou 

studovat. 

První generace, 

pro kterou je 

VŠ režimní 

"odměnou". 

Víc než 

schopnosti 

rozhoduje 

třídní původ. 

Celý život 

se učí rusky, 

ale nikdo 

rusky 

neumí. Na 

VŠ chodili, 

protože to 

bylo lepší 

než jít na 

vojnu nebo 

se vdát. 

Generace 

Erasmus. 

Čím dál víc 

je zajímá, 

CO přesně se 

studují. 

Generace, 

která se učí 

online, na 

dálku, přes 

YouTube. 

Jak cestují Cestování je 

velký svátek, na 

který se dlouho 

připravují. 

Dlouho nikam 

nesměli, v 90. 

letech to 

doháněli, ale už 

jezdí jen za 

příbuznými. 

Míří do celého 

světa, ale 

nikdy se 

nesetkávají s 

místními. Žijí 

v hotelu a 

půjčují si auta. 

Rádi jezdí s 

rodinou na 

stále stejná 

místa. 

Po revoluci 

vyrazili 

objevovat 

svět. Teď už 

mají rodiny 

a jezdí s 

cestovkou, 

ale sní o 

dobrodružné 

exotice. Na 

cesty si 

berou 

Lonely 

Planet. 

V zahraničí 

chtějí být 

lokální. 

Cestu si 

plánují sami 

a pomáhají 

jim 

doporučovací 

algoritmy a 

Airbnb. 

Jezdí s rodiči. 

Už byli na 

prodlouženém 

víkendu v 

Paříži nebo 

Římě. Chtějí 

zdrhnout. 

Symbol doby Oldřich Nový, 

Adina 

Mandlová, 

swing, Pragovka, 

Rychlé šípy. 

Kult osobnosti, 

kolchoz, 

Semafor, 

československá 

nová vlna. 

Disko, 

panelák, 

večerníček, 

Porta, 

spartakiáda, 

Mladý svět. 

Bravo, Nova, 

Leoš Mareš, 

Superstar, 

Instagram. 

Selfie, 

Youtubeři, 

Filmy v 

originálním 

znění 

Zdroj: Upraveno dle Tabulka generací (2018) 
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Přestože charakteristika mileniálů se v jednotlivých regionech liší, v závislosti na 

sociálních a ekonomických podmínkách, generace se obecně vyznačuje zvýšeným 

využíváním a znalostí komunikačních prostředků, médií a digitálních technologií. Ve 

většině částí světa jejich výchova byla poznamenána zvyšováním liberálního přístupu k 

politice a ekonomice; účinky tohoto prostředí jsou však sporné. Ekonomická krize v roce 

2008 však měla významný dopad na mileniály, a to z toho důvodu, že vznikla historicky 

vysoká míra nezaměstnanosti právě mezi mladými lidmi. Tato nezaměstnanost pak vedla 

ke spekulacím o možném dlouhodobém ekonomickém a sociálním dopadu na tuto 

generaci. 

Díky tomu, že se jednotlivé regiony vyvíjely odlišně, je pak začátek a konec generace Y, 

tedy mileniálů datován různě. Existuje mnoho pohledů, které jsou přesněji rozepsány 

v Kruntorádová (2013, str. 34–36). Následující tabulka pak zobrazuje vymezení mileniálů 

a generací, které je obklopují. 

 

Tabulka 3: Generační posloupnost 

GENERACE Generace X Generace Y Generace Z 

Začátek 1961-1965 1976-1982 2001 

Konec 1980-1981 1995-2000 TBA 
Zdroj: Upraveno dle Kruntorádová, 2013 

 

ZÁKLADNÍ DATA O GENERACI Y 

Server statista.com (Employment worldwide by 2020, by generation, 2019) odhaduje, že 

v roce 2020 bude generace Y tvořit 35 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, stejné 

zastoupení bude mít pak generace X. Generace Z, která v tuto chvíli nastupuje pomalu do 

zaměstnání, bude tvořit 24 % ekonomicky aktivního obyvatelstva a Baby Boomers pak 

6 %. Jednotlivé podíly zobrazuje následující Graf 1. Tento podíl na ekonomicky aktivním 

obyvatelstvu pak s sebou přináší fakt, že generace Y bude mít finanční prostředky, se 

kterými bude dále disponovat, ať už je bude utrácet za zboží a služby každodenní 

spotřeby, nebo je bude ukládat na spořicí účty, či bude využívat jiných produktů 

finančního trhu.  
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Graf 1: Celosvětový podíl generací na ekonomicky aktivním obyvatelstvu 

Zdroj: Upraveno dle Employment worldwide by 2020, by generation (2019) 

 

NÁKUPNÍ SÍLA A PREFERENCE MILENIÁLŮ 

Společnost Global Blue se na své konferenci v červnu 2018 zaměřila na generaci Y a její 

vliv na maloobchodní odvětví a cestovní ruch. Ve své zprávě pak uvádí (Mileniálové 

v čele globe shoppingu, 2018): „Mileniálové jsou pro trh posedlostí: jsou největší 

generací v historii Západu, první generací vyrůstající s internetem a chytrými telefony a 

hybnou silou v mezinárodním cestování. Vzhledem k těmto faktorům jsou mimořádně 

vlivní nejen díky tomu, jak utrácejí, ale také s ohledem na svoje postoje a preference, 

pokud jde o služby, ceny a produkty.“ Největší kupní sílu má tato generace zastoupena 

v zemích jihovýchodní Asie (Indonésie, Malajsie, Thajsko, Vietnam), dále pak státy 

z Rady pro spolupráci arabských států v zálivu a Rusy. Stále však platí, že tato mladší 

generace v zahraničí neutrácí tolik jako starší generace. Generace Y pak redefinuje pojem 

luxus. Nejedná se o kategorii ale o pocit, který nacházejí jak u luxusních značek, tak i 

v limitovaných edicích, udržitelných produktech či v produktech, které mají silnou 

osobní hodnotu.  

Podle serveru Zboží a prodej si mileniálové při nákupu potravin nenakupují na několik 

dní dopředu, ale naopak nakupují pouze to, co chtějí ten den zkonzumovat. Stejně tak 

platí, že v obchodu stráví více času než předchozí generace. Také nejsou věrni pouze 

6
%

3
5

%

3
5

%

2
4

%

B O O M E R G E N E R A T I O N  X G E N E R A T I O N  Y G E N E R A T I O N  Z



S t r á n k a | 67  

jedné značce, ale naopak si vybírají podle svých aktuálních preferencí a potřeb. Další 

zjištěnou skutečností je, že mileniálové dávají v 70 % případů přednost kamenným 

obchodům před internetovými. Ač se jedná o digitální generaci, u které by se 

předpokládalo, že bude preferovat pouze internetové obchody, opak je pravdou. Je to 

z toho důvodu, že mileniálové si chtějí sami zboží osahat, zjistit tak jeho kvalitu a zda 

mají o dané zboží zájem. Dalším důvodem je, že návštěvou kamenného obchodu si zajistí, 

že zboží získají hned a nebudou muset na něj čekat. Pokud už se pak rozhodne takovýto 

zákazník nakupovat přes internet, preferuje doručení zboží až domů případně do práce. 

Nejméně oblíbenou službou je jeho zakoupení na internetu a vyzvednutí na pokladně. Je 

to z toho důvodu, že mileniálové kladou velký důraz na volný čas. Padesát procent příjmů 

mileniála pak jde na stravování v restauracích, nakupování, návštěvy kin či koncertů. (Jak 

nakupují mileniálové? Často a nedělají si zásoby, 2016; Co skutečně chce generace 

mileniálů? Kamenné obchody místo e-shopů, 2017) 

Brož (2019) a Kurz et al. (2018) pak uvádí, že mileniálové jsou generací, jejichž chování 

by se dalo zařadit do kategorie sdílené ekonomiky. Sdílejí společně automobily, využívají 

služby typu Uber nebo Airbnb, není to však z toho důvodu, že by se jednalo o uvědomělou 

generaci, která by byla tolik uvědomělá a chtěla šetřit omezené zdroje, ale je to z toho 

důvodu, že si nemůžou jiný přístup finančně dovolit. Je také prokázáno, že generace Y 

utrácí méně než předchozí generace. Opět to není z toho důvodu, že by se jednalo o 

zodpovědné, ekologické a šetřivé spotřebitele. Důvodem pro nižší útratu je, že ač 

generace Y vydělává více než jejich rodiče či předchozí generace, jejich životní náklady 

jsou také vyšší a nejsou na tom tedy reálně lépe než předchozí generace. 

2.3 Limity současného stavu vědeckého poznání 

Limitem výzkumů v oblasti behaviorální ekonomie a produktů, které nabízí finanční trh 

je určitě to, že každý národ a každá generace jsou jiné. Národy mají své zvyklosti, stejně 

tak i každou generaci charakterizuje něco jiného. Průzkumy v oblasti produktů 

bankovního a finančního trhu na danou generaci již provedeny byly. Avšak nedošlo k 

jejich propojení s behaviorální ekonomií. Díky odlišnostem mezi jednotlivými kulturami 

a generacemi je pak důležité prozkoumat a popsat i českou generaci Y z pohledu 

behaviorální ekonomie a zjistit, zda a jakým předsudkům podléhá. Jedním z přínosů této 
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práce bude propojení informací o zjištěných produktech bankovního a finančního trhu, 

které česká generace Y využívá, a o tom, zda tato generace podléhá některým z vybraných 

předsudků behaviorální ekonomie. 

Časové vymezení generace Y je další limitou. Je to z toho důvodu, že začátek a konec 

této generace vymezují autoři jinak, a tedy i samotné průzkumy probíhají u respondentů, 

kteří jsou pokaždé narozeni v jiných letech. Z tohoto důvodu i komparace jednotlivých 

výsledků není přesná.  

Mezi další omezení patří data poskytována Českým statistickým úřadem. Není to 

v nedostatečnosti poskytovaných dat, ale v jejich členění. Rozdělení informací na základě 

věkových skupin neumožnilo zaměřit se při analýze vybraných ukazatelů českých 

domácností pouze na generaci Y, ale musely být v tomto výzkumu zahrnuty prakticky 

všechny. Autorka práce v tomto spatřuje příležitost pro další oblast výzkumu, kdy by se 

zaměřila na konkrétní ročníky narození. 
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3 METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Tato kapitola dizertační práce se zabývá metodami, které byly v práci použity. I když je 

výzkum důležitým nástrojem jak pro oblast podnikání, tak pro akademickou sféru, 

nenalezneme v literatuře žádný konkrétní konsensus, který by jasně definoval, co to 

výzkum přesně je. Jeden z důvodů, proč tomu tak je, je, že pro každého výzkum značí 

něco jiného. Ač existuje mnoho definic samotného výzkumu, většinou se shodují na tom, 

že výzkum je proces šetření a vyšetřování; je systematický a metodický; a zvyšuje 

znalosti. (Collis & Hussey, 2003) 

Collis a Hussey (2003) pak výzkum dělí podle následujících kritérií na výzkum podle: 

1. Účelu – důvod, proč jej provádíme, zde zahrnujeme především předvýzkum, na 

jehož základě dochází ke zkoumání současného stavu, jeho popisu, analýze a 

jakési predikce toho, co by mělo být změněno. 

2. Postupu – způsob jakým sbíráme a analyzujeme data, zda zahrnujeme 

kvantitativní a kvalitativní výzkum. 

3. Logiky – rozhodování, zda přecházíme od obecného ke konkrétnímu či naopak, 

jedná se tedy o deduktivní a induktivní výzkum. 

4. Výsledku – zde se snažíme vyřešit konkrétní problém, nebo přispět k již známým 

informacím, jedná se tak o aplikaci již známého na vybraný problém, nebo o 

základní výzkum. 

Podle účelu výzkumu můžeme předvýzkum rozdělit na průzkum, popis, 

analytický/vysvětlující výzkum a prediktivní výzkum. U průzkumu neboli průzkumného 

výzkumu zkoumáme problematiku, o které není známo příliš mnoho. Základem 

takovéhoto výzkumu je hledání jakýchsi vzorců, hypotéz či myšlenek, nikoliv testování 

hypotéz a jejich ověřování. Typickými metodami, které se používají u průzkumného 

výzkumu, jsou případové studie, analýza historických dat či pozorování. Popis neboli tzv. 

popisný výzkum spočívající v popisu existujících jevů slouží k odhalení a získání 

informací o charakteristikách konkrétních problémů. Data takto získaná mají nejčastěji 

podobu kvantitativního charakteru a při jejich shrnutí jsou nejčastěji použity statistické 

metody. Popisný výzkum pak prohlubuje znalosti získané v rámci průzkumu. Analýza 

neboli tzv. analytický/vysvětlující výzkum je pokračováním popisu. Jedná se o 
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hloubkovou analýzu daného problému a vysvětlení, proč nebo jak se jednotlivé jevy dějí. 

Jeho úkolem je pochopení daného jevu právě pomocí objevování a měření kauzálních 

vztahů. Důležitou částí takovéhoto výzkumu je identifikace a případné řízení proměnných 

ve výzkumných činnostech. Je to z toho důvodu, že umožňuje lépe popsat kritické 

proměnné nebo kauzální vztahy mezi vybranými charakteristikami. Proměnnou je zde 

chápána vlastnost nebo entita, která se může měnit a nabývat různých hodnot, což pak 

může být pozorováno a měřeno. Prediktivní výzkum jde ještě dále než analýza, protože 

nabízí vysvětlení toho, co se děje v konkrétních situacích, na rozdíl od analýzy, která 

předvídá pravděpodobnost výskytu podobné či stejné situace. Cílem prediktivního 

výzkumu je generalizovat pomocí předvídání určitých jevů na základě hypotéz, obecných 

vztahů. Klade si tedy otázky, jejichž odpovědi budou aplikovatelné na všechny podobné 

problémy, pokud takovýto výzkum bude schopen poskytnout validní a solidní řešení 

založené na jasném pochopení příslušných příčin. Prediktivní výzkum tak poskytuje 

odpovědi na otázky ‚jak‘, ‚proč‘ a ‚kde‘. Jedná se o odpovědi na otázky pro stávající 

zkoumanou problematiku. Zároveň mohou být tyto odpovědi vhodné pro budoucí, 

podobné situace, kde může být položena otázka ‚co když‘. (Collis & Hussey, 2003) 

Z hlediska toho, jaká data sbíráme, pak můžeme členit výzkum na kvantitativní a 

kvalitativní. Kvantitativní přístup je ze své podstaty objektivní a zaměřuje se na jevy, 

které lze měřit. Obsahuje tak sběr a analýzu číselných dat a jejich statistické vyhodnocení. 

Kvalitativní výzkum je více subjektivní a zahrnuje zkoumání a reflektování vnímání, 

aby bylo možné porozumět společenským a lidským činnostem. Metodologická 

triangulace propojuje kvantitativní a kvalitativní výzkum. Tento výzkum slouží 

k oddělení nespolehlivých informací od spolehlivých a také zajištění validního a 

objektivního obrazu pozorovaného objektu. Metodologická triangulace tak zajišťuje, že 

nebude opomenut některý z významných aspektů výzkumného problému. (Collis & 

Hussey, 2003) 

3.1 Metody sběru dat 

Při vypracování jakéhokoli výzkumu bývají využívány metody primárního a 

sekundárního výzkumu, přičemž začínáme s výzkumem sekundárních dat. Jak 

postupovat při výzkumu problému popisuje např. Kozel et al. (2011). Prvním krokem je 
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analýza výchozí situace, která představuje neformální zjišťování, jaká data a informace 

jsou v dané problematice dostupná. Díky tomuto může být potvrzeno, že nedošlo 

k záměně symptomu za problém, že lze naplnit účel a že cíle jsou ověřitelné a hypotézy 

naplnitelné. V této fázi výzkumu má zkoumající stále prostor na to, aby přeformuloval 

své cíle či hypotézy, kdyby zjistil, že to, jak si je nastavil, je pro výzkum nežádoucí. 

Hlavním cílem analýzy výchozí situace je ověřování pracovních hypotéz na základě 

shromáždění všech dostupných informací a názorů, které se týkají zkoumané 

problematiky. Pro takovouto analýzu slouží sekundární výzkum dat, který by měl 

probíhat systematicky v několika krocích. Nejprve je nutné definovat, jaká data budou 

potřeba, dále pak posoudit jejich relevantnost a zkontrolovat a zhodnotit jejich 

věrohodnost, přesnost a vhodnost využití. Je to z toho důvodu, že i když data budou 

pravdivá, nemusí vyhovovat potřebám řešení konkrétního problému. Sekundární výzkum 

dat byl využit pro zpracování kapitoly 2. 

Zatímco sekundární data pochází z již publikovaných údajů, primární výzkum 

představuje sběr dat, který je uskutečněn poprvé. Metody sběru dat, které se používají u 

kvalitativních i kvantitativních výzkumů si jsou velmi podobné. Liší se ovšem v kontextu, 

v jakém jsou použity, a ve strategii jejich aplikace. U kvantitativního výzkumu se jedná 

především o silně standardizované a strukturované metody, a to pozorování, dotazování 

a obsahová analýza. Do kvalitativního výzkumu můžeme pak zařadit především metody 

pozorování, rozhovoru a obsahovou analýzu. (Disman, 2011) 

Mezi formy dotazování pak řadíme i dotazník, který byl v této práci využit pro sběr dat a 

více se jím zabývá kapitola 3.3. 

3.2 Metody logické 

Logické metody využívají principy logiky a logické myšlení a patří mezi ně „párové“ 

metody – analýza a syntéza, indukce a dedukce, abstrakce a konkretizace, analogie a 

abdukce. 

Analýza je rozbor vlastností, vztahů, faktů, apod. Nejprve postihujeme jednotlivé 

vlastnosti, znaky a jejich vztahy. Nesmíme však zůstat jen u tohoto. Musíme hledat 

příčiny vztahů (tedy kauzální vztahy) a dialekticky je hodnotit vzhledem k historii jevů a 
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podmínkách jejich existence. Analýza je nepostradatelná pro poznání podstaty věcí nebo 

jevů a pro stanovení taktiky vědeckovýzkumné činnosti. (Kutnohorská, 2009) 

Syntéza je spojování poznatků získaných analytickým postupem. Je důležitá pro 

správnou generalizaci. Syntéza je základem pro pochopení vzájemné souvislosti jevů a 

pro strategii vědecké práce vůbec. Syntéza však není pouze sumarizací poznatků, nýbrž 

činností vedoucí k odhalení nových poznatků, vztahů a zákonitostí, kdy vzniká 

kvalitativně nová úroveň. (Kutnohorská, 2009) 

Indukce představuje vyvozování závěrů z jediného na obecné. Docházíme tím nakonec 

k zákonům zkoumané oblasti jevů. Zákonem rozumíme každý nutný, nevyhnutelný 

vztah. Přírodní zákon je pak každá forma všeobecnosti v přírodě. Její odraz ve vědomí 

člověka je vědecký zákon. (Kutnohorská, 2009) 

Dedukce je postup opačný indukci, kdy z celku usuzujeme jedinečné – čili obecně platné 

závěry aplikujeme na neznámé případy. Dedukce proto často vychází z definice. Nejvyšší 

formou dedukce je dedukce kauzální, která používá všech forem obsažených v různých 

kauzálních vztazích a řadách. (Kutnohorská, 2009) 

Abstrakce je myšlenkový proces, který zajišťuje obecné, podstatné skutečné po 

vyloučení odlišností a zvláštností. Jedná se o vytváření obecných poznatků. 

(Kutnohorská, 2009) 

Konkretizace je pak brána jako proces vyhledávání konkrétního prvku z určité třídy 

objektů. (Kutnohorská, 2009) 

Analogie je myšlenkový postup, při němž závěry vyvozujeme na základě podobnosti. 

Postupujeme tedy od zvláštního ke konkrétnímu. Z toho, že se dvě věci shodují v jistém 

počtu znaků, usuzujeme, že se shodují i v některých jiných znacích. Nejde tedy o stejnost, 

nýbrž o podobnost. (Kutnohorská, 2009) 

Abdukce je metoda, která spojuje jednotlivost s celkem. (Kutnohorská, 2009) 

3.3 Dotazníkové šetření 

Dotazník je souborem otázek, které jsou vytvářeny za účelem získání dat nutných pro 

dosažení cíle stanoveného výzkumu. Dotazník poskytuje standardizovaný a jednotný 
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způsob, jakým lze sbírat data. Je to z toho důvodu, že standardizuje formulace a pořadí 

otázek. Tedy každému respondentovi jsou kladeny stejné otázky. Je to z toho důvodu, 

aby byla zachována objektivnost jednotlivých odpovědí. (McDaniel a Gates, 2001) 

Při vytváření dotazníku je třeba zvážit, zda otázky, které budou respondentům kladeny, 

budou uzavřené či otevřené. Otázky otevřené nenabízí žádnou variantu odpovědi. 

Respondent tedy odpovídá dle vlastního uvážení. Díky tomuto můžeme získat více 

informací. U těchto otázek jsou však kladeny vysoké nároky na paměť respondenta a jeho 

schopnost se správně vyjadřovat. Otevřené otázky se využívají v přípravné etapě 

výzkumu a především u kvalitativních výzkumů. (Kozel, 2006) 

U otázek, které jsou uzavřené, pak je možnost stanovení alternativních nebo selektivních 

odpovědí. Mezi hlavní zásady tvorby správných variant odpovědí patří: 

1. varianty se týkají pouze jedné problematiky, 

2. varianty jsou přizpůsobeny znalostem respondenta a účelu dotazování, 

3. varianty se navzájem nepřekrývají, 

4. varianty postihují normální i extrémní odpovědi, 

5. varianty dávají vyčerpávající možnost odpovědí. (Kozel, 2006) 

Při správně připravených variantách je eliminována nevýhoda uzavřených otázek a to 

omezení svobodného rozhodování respondenta. Kladem uzavřených otázek je výrazně 

jednodušší a rychlejší zpracování odpovědí. Základní členění uzavřených otázek 

představuje dělení na otázky alternativní a selektivní. Alternativní otázky mají varianty 

odpovědí, které se navzájem vylučují. Respondent tedy volí pouze jednu odpověď. 

Selektivní (výčtové) otázky pak nabízejí varianty odpovědí, které se navzájem nevylučují. 

Respondent proto může vybrat jednu nebo více odpovědí, čímž není vždy nucen k výběru 

jediné varianty, která může být pro něj stejně významná jako druhá nebo třetí. (Kozel, 

2006) 

Dalším způsobem, kterým mohou respondenti odpovídat na kladené otázky v dotazníku, 

jsou škály. Škály slouží k vyjádření a především měření názorů a postojů respondentů. 

Počet kategorií ve škále není pevně stanoven. (Kozel, 2006) Pro účely této práce byla 

zvolena tzv. Likertova škála, která byla původně technikou pro měření postojů 

v dotaznících. Je složena z výroků, které respondent může odpovědět na škále 

reprezentující míru souhlasu. (Hayes, 2003) 
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Pro účely zpracování této dizertační práce byl využit dotazník s možností pouze 

uzavřených odpovědí. Odpovědi byly koncipovány jako alternativní i jako selektivní 

anebo byla využita Likertova škála pro zjištění postoje respondentů. 

3.4 Metody statistické 

Mezi použité statistické metody patří metody popisné statistiky, chí-kvadrát test společně 

s Cramerovým koeficientem a Fisherův faktoriálový test. Tyto metody byly využity při 

vyhodnocení dotazníkového šetření, tedy v kapitole 4.2. 

3.4.1 Popisná statistika 

Aritmetický průměr je nejznámější a nejužívanější typ průměru. Ze zjištěných hodnot 

za n-členný statistický soubor jej můžeme vypočítat jako 
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, tuto formu aritmetického průměru nazýváme prostý aritmetický průměr, kdy samotný 

výpočet nepředpokládá žádné předběžné upořádání hodnot. Tento výpočet je použitelný 

všude tam, kde má nějaký informační smysl součet hodnot. (Souček, 2006) 

Medián �̃� je padesátiprocentním kvantilem, který charakterizuje hodnotu souboru, a to 

do velikosti prostřední. Odděluje tedy polovinu hodnot menších od poloviny větších 

hodnot. Na rozdíl od aritmetického průměru je necitlivý k extrémním hodnotám, a to 

z toho důvodu, že závisí pouze na jedné, nejvýše dvou prostředních hodnotách daného 

souboru. Díky tomu nemůže být zkreslen ani přítomností nějaké chybné extrémní 

hodnoty. (Souček, 2006) 

Modus �̂� představuje hodnotu, která je v rámci zkoumaného souboru nejtypičtější. Jedná 

se o nečetnější hodnotu znaku, které stejně jako medián není ovlivněna extrémními 

hodnotami. (Souček, 2006) 



S t r á n k a | 75  

3.4.2 Chí-kvadrát test 

Bývá také znám jako Pearsonův test a řadíme je mezi tzv. testy dobré shody. Pearsonův 

test se používá v případech, kdy je v základním souboru měřen jen jeden znak X. Tento 

znak je náhodou veličinou kvalitativního anebo kvantitativního typu. Nejprve je ze 

základního souboru určen datový soubor (x1, x2, ..., xn), který je možné roztřídit a následně 

z něj určit absolutní a třídní četnosti. Pomocí testu pak posuzujeme odchylky mezi 

absolutními a teoretickými třídními četnostmi. (Anděl, 2007) 

Při testu je stanovena nulová hypotéza H0, která je založena na předpokladu, že odchylky 

mezi absolutními četnostmi fj a teoretickými třídními četnostmi npj jsou náhodné. Proti 

nulové hypotéze je stanovena alternativní hypotéza H1, která předpokládá, že tyto 

odchylky náhodné nejsou. Jako testové kritérium se používá testová statistika  

χ2 = ∑
(𝑓𝑗 − 𝑛𝑝𝑗)2

𝑛𝑝𝑗

𝑟

𝑗=1

 

, kde r je počet tříd, do nichž byly hodnotu datového souboru rozděleny. Jestliže 

potvrdíme nulovou hypotézu a teoretické četnosti splňují pro všechny třídy podmínku 

npj> 5, má náhodná veličina Pearsonovo rozdělení. (Anděl, 2007) 

Kritickým oborem pro zvolenou hladinu významnosti α je pro tento test 

𝑊𝛼 =  {χ2: χ2 ≥ χ2
1−𝛼

(𝑟 − 1)}. 

Pokud se hodnota testového kritéria realizuje v kritickém oboru, je zamítnuta nulová 

hypotéza na 100% α hladině významnosti a místo ní je přijata alternativní hypotéza. 

(Anděl, 2007) 

3.4.3 Cramerův koeficient 

Cramerův koeficient vyjadřuje intenzitu vzájemné závislosti dvou proměnných. Může 

nabývat hodnot v intervalu od 0 do 1. Hodnoty 0 nabývá v případě nezávislosti. Čím vyšší 

hodnotu nabývá, tím je závislost silnější. Cramérovo V vypočítáme podle vzorce 

(Řezánková, 2010) 
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 𝑉 = √
χ

𝑃
2

𝑛(𝑞 − 1)
. 

3.4.4 Fisherův faktoriálový test 

V případě, že v chí-kvadrát testu nezávislosti není splněna podmínka, že očekávané 

četnosti by měly být větší než 5 a rozsah datového souboru je menší než 30, je pro zjištění 

závislosti vhodné použít Fisherův faktoriálový test. Považujeme-li marginální četnosti v 

kontingenční tabulce za pevně dané, jsou všechny simultánní četnosti určeny jedinou z 

nich, např. n11. Její rozdělení je hypergeometrické se střední hodnotou  

𝑛𝑖. + 𝑛.𝑖

𝑛
 

a s rozptylem 

𝑛1. 𝑛2. 𝑛.1 𝑛.2
𝑛2(𝑛 − 1)

 

V soustavě všech možných tabulek s pevnými marginálními četnostmi a s různým 

uspořádáním simultánních četností lze identifikovat takové, které by hypotéze o 

nezávislosti byly ještě méně příznivé než četnosti v tabulce s výběrovými daty. Označí-li 

se menší z dvojice n1.  a n.1  jako minimum (min), pak pravděpodobnost tabulky, v 

nichž je n11 menší než min/2, klesá postupně k nule, nebo n11 vetší než min/2, roste 

pravděpodobnost postupně k min. Součet pravděpodobností všech takových tabulek 

(které také klesají k nule) pak rozhoduje o výsledku testu nezávislosti, neboť dává 

minimální hladinu významnosti (p-hodnota testu), na níž by bylo možno hypotézu o 

nezávislosti zamítnout. Použití tohoto testu obvykle představuje značný objem výpočtů. 

Řešením muže být použití metody Monte Carlo, kdy je náhodně generován zvolený počet 

odpovídajících tabulek a p-hodnota testu je odhadnuta na základě podílu tabulek s méně 

příznivými hodnotami používané statistiky mezi generovanými tabulkami. (Anděl, 2007) 

3.4.5 Modelování pomocí strukturálních rovnic 

Modely strukturálních rovnic (Structural equation modeling – SEM) využívají rozdílné 

druhy modelů pro zobrazení vztahů mezi jednotlivými proměnnými. Cílem je provedení 
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kvantitativního testu teoretického modelu, jehož hypotézy stanoví sám výzkumník. 

Konkrétněji mohou být v SEM testovány různé teoretické modely, které předpokládají, 

jak sady proměnných definují konstrukty a jak jsou tyto konstrukty vzájemně propojeny. 

(Schumacker & Lomax, 2010) 

Pojem SEM v sobě zohledňuje dva důležité aspekty celého postupu (1) Kauzální procesy, 

které jsou předmětem studie, jsou reprezentovány řadou strukturálních rovnic. 2) Tyto 

strukturální rovnice mohou být modelovány obrazově, abychom zajistili jasnější 

konceptualizaci studované teorie.) Model pak může být statisticky testován v simultánní 

analýze celého systému proměnných, aby se určilo, do jaké míry je konzistentní s daty. 

(Byrne, 2010) 

Tvorba strukturních modelů je kombinací dvou složek. První z nich je, že model měření 

definuje nepřímo měřitelné (latentní) proměnné na základě jedné nebo více manifestních 

proměnných. Další složkou je pak regresní strukturní model, který vyjadřuje vzájemné 

vztahy mezi latentními proměnnými. Jednotlivé části strukturního modelu jsou pak 

propojeny systémem simultánních regresních rovnic. Model může být vyjádřen jak 

pomocí rovnic, tak i graficky. (Byrne, 2010) Následující Obrázek 1 uvádí grafické 

vyjádření jednotlivých proměnných, chyb proměnných a vztahů mezi jimi. 

 

 

Obrázek 1: Grafické vyjádření proměnných a vztahů využitých u modelování pomocí strukturálních 

rovnic 

Zdroj: upraveno dle Byrne (2010) 
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Hendl (2015) poté uvádí obecný tvar strukturní rovnice pomocí maticového zápisu: 

𝜂 = Γ𝜉 + Β𝜂 + 𝜁, 

kde Γ, Β matice strukturních koeficientů 

ζ chybová proměnná určující velikost nevysvětlitelného vztahu. 

Navzdory své flexibilitě a všeobecnosti je ve skutečnosti SEM vždy implementována na 

základě stejných, jednotlivých kroků (Kline, 2011): 

1. Specifikace modelu představuje vyobrazení hypotéz ve formě modelu strukturálních 

rovnic. Mnoho výzkumníků začíná proces specifikace tím, že kreslí modelový 

diagram pomocí grafických symbolů, které již byly ukázány na Obrázku 1, ale model 

může být alternativně popsán řadou rovnic. Tyto rovnice definují parametry modelu, 

které odpovídají předpokládaným vztahům mezi pozorovanými nebo latentními 

proměnnými, které počítač nakonec odhadne se vzorovými daty. Specifikace je 

nejdůležitější krok. Je to proto, že výsledky z pozdějších kroků předpokládají, že 

model je v podstatě správný. 

2. Identifikace modelu – model je identifikován, pokud je teoreticky možné, aby 

počítač odvodil jedinečný odhad každého parametru modelu. V opačném případě není 

model identifikován. Slovo „teoreticky“ zdůrazňuje identifikaci jako vlastnost 

modelu a nikoli dat. Modely, které nejsou identifikovány, by proto měly být 

specifikovány (návrat ke kroku 1) jinak mohou být pokusy o jejich analýzu marné. 

Pro zajištění úspěchu tohoto kroku může být využito postupů konfirmační faktorové 

analýzy.  

3. Výpočet parametrů modelu využívá některý ze softwarových nástrojů. Pro účely 

této práce byl využit program IBM SPSS Amos. Tato fáze slouží k určení jednotlivých 

charakteristik.  

4. Evaluace modelu slouží k vyhodnocení vhodnosti modelu. Pokud je model vhodný, 

pak je shodný s naměřenými daty. Pro testování této shody je využíván test dobré 

shody 𝜒2.  

5. Posledním krokem je modifikace. Pomocí modifikace dochází k optimalizaci 

modelu, a to díky uvolňování nebo naopak definování nových vztahů. Modifikace je 

prováděna tak dlouho, dokud model nedosáhne požadovaných hodnot testu dobré 

shody. 
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Abychom mohli určit, zda se jedná o optimalizovaný strukturální model, musí tento 

model splňovat následující skutečnosti:  

1. Test dobré shody 𝜒2 musí být statisticky nevýznamný (p> 0,05). 

2. Hodnota indexu dobré shody GIF (goodness-of-fit) dosahuje hodnot v rozsahu 0,9-1. 

Tento index posuzuje shodu mezi kovariančními maticemi testu a modelu. 

3. Hodnota indexu dobré shody CFI (comparative fit index) srovnává navržený model 

s nulovým modelem a sleduje tak změnu fitu. Nabývá hodnot mezi 0-1, s tím, že 

hodnota 1 značí dokonalou shodu.  

4. Index RMSEA (root mean square error of approximation) by měla dosahovat hodnoty 

nižší než je 0,05. (Schumacker & Lomax, 2010) 

3.5 Očekávaný užitek 

Za svůj důchod nakupujeme nejprve nezbytné statky, s růstem důchodu pak začínáme 

kupovat statky luxusnější, a tedy i zbytnější. Když roste náš důchod, roste i náš užitek 

z tohoto důchodu, ale tyto přírůstky jsou stále menší. Projevuje se zde zákon klesajícího 

mezního užitku. Pokud využíváme náš důchod k hrám, pak i získaný užitek z výhry je 

menší než obětovaný užitek z prohry. Když se jedná o nízké částky v řádech desítek 

korun, nevnímáme to, ale když jde o tisíce, pak si uvědomíme, že jsme tyto peníze mohli 

vynaložit úplně jinak. Pokud tedy při sázce musíme obětovat vysoké částky, není užitek 

z výhry již tak vysoký, protože si uvědomujeme právě to, co bychom museli obětovat, 

když bychom tyto peníze prohráli. (Holman, 2007) 

Na této skutečnosti založili John von Neumann a Oskar Morgenstern svou teorii 

očekávaného užitku, kterou poprvé publikovali v roce 1944 ve své obsáhlé monografii 

Theory of Games and Economic Behavior. Pro vědu zabývající se rozhodováním je pak 

významné 2. vydání knihy z roku 1947, v němž se objevila první axiomizace rozhodování 

za rizika popsaného objektivními pravděpodobnostmi. Autoři nalezli rozhodovací 

zásady, jejichž naplnění daným souborem jedincových preferencí zajistí existenci funkce 

u takové, že daný soubor preferencí bude možné generovat konkrétní rozhodovací 

strategií, která vybírá akci s nejvyšším užitkem počítaným jako ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑢(𝑥𝑖)𝑖 , kde i = 1, 

…, n jsou jednotlivé možné výsledky. (Skořepa, 2006) Výpočet očekávaného užitku byl 

využit v kapitole 4.2, konkrétně u předsudku averze k nejasnosti. 
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3.6 Výsledky výzkumu 

Výzkum spotřebního chování generace Y na finančním trhu probíhal ve dvou částech. 

Nejprve byl proveden sekundární výzkum dat, ve kterém byl charakterizován spotřebitel 

a jeho chování na trhu finančních produktů. Dále pak byl proveden primární výzkum 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledky shrnuje kapitola Charakteristika 

spotřebitelů na trhu finančních produktů. 

Primární data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření, které probíhalo od 

začátku května do konce června 2018 a bylo získáno 424 odpovědí. Dotazník byl složen 

ze tří částí. V první části byly zjišťovány základní demografické údaje o české generaci 

Y. Druhá část dotazníku se soustředila na charakteristiku spotřebního chování na trhu 

finančních produktů – jaké produkty a za jakým účelem respondent využívá; jak hodlá 

s těmito produkty naložit v budoucnu; jaké informace jsou pro něj při rozhodovaní 

důležité. Poslední, třetí část, se zaměřila na ověření platnosti behaviorálních předsudků 

ve spotřebitelském chování české generace Y. Otázky, které jsou zde položeny, byly 

vybrány při provádění sekundárního výzkumu dat, kdy otázky byly přeloženy do češtiny, 

a u otázek, které obsahovaly měnu, byla tato měna změněna a přepočtena na české 

koruny.  

Vyhodnocení dotazníkového šetření je shrnuto v kapitole 4.6. Pro analýzu dat získaných 

z dotazníku byly využity statistické metody, konktrétně pak metody popisné statistiky, 

chí-kvadrát test a Fisherův faktoriálový test.  

Na základě dat získaných v rámci primárního výzkumu byl vytvořen model zákazníka. 

Tento model zobrazuje vztahy mezi vybranými proměnnými z oblasti demografických 

charakteristik, vybraných produktů finančního trhu a vybraných behaviorálních 

předsudků. Definované regresní vztahy v modelu odpovídají hypotézám stanoveným 

v kapitole 1. 
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4 VÝZKUM SPOTŘEBNÍHO CHOVÁNÍ GENERACE Y 

NA TRHU FINANČNÍCH PRODUKTŮ 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké je spotřební chování zákazníka pocházejícího z generace 

Y na trhu finančních produktů a jakým předsudkům behaviorální ekonomie podléhá. A 

identifikovat tak typického zákazníka z řad generace Y na tomto trhu. V rámci výzkumné 

části byly definovány následující výzkumné otázky: 

VO1: Jaké je spotřební chování zákazníka? 

VO2: Jakým předsudkům zákazníci generace Y podléhají? 

VO3: Existují statistické závislosti mezi demografickými faktory a produkty finančního 

trhu?  

4.1 Stanovení vzorku respondentů 

Dizertační práce je zaměřena na popis zákazníků generace Y na trhu s bankovními a 

jinými finančními produkty. Pro účely této dizertační práce je členem generace Y člověk, 

který byl narozen nejdříve v roce 1982 a nejpozději v roce 2000. Začátek generace Y 

bývá stanoven v letech 1976–1982 (viz kapitola 2.2). Hranice roku 1982 byla pak 

převzata z výzkumu, který probíhal v roce 2016 v Evropě a byl zaměřen právě na generaci 

Y (viz projekt Generation What [online]). Rok 2000 je pak horní hranicí stanovenou pro 

generaci Y a pro tento výzkum byl použit z toho důvodu, že lidé v tomto věku již dosáhli 

18 let a tedy mohou dělat vlastní rozhodnutí týkající se bankovních a finančních produktů. 

K 31. 12. 2017 bylo v České republice 2 353 512 obyvatel narozených v letech 1982–

2000 (Věkové složení obyvatelstva – 2017, 2018). Reprezentativní vzorek byl při 5% 

chybovosti stanoven na 384 respondentů. Dotazník v daném období pak vyplnilo 424 

respondentů, tedy jedná se o číslo mírně vyšší, než je stanoven reprezentativní vzorek. 
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4.2 Výzkumná metoda 

Výzkum byl prováděn ve dvou krocích. Prvním krokem byla charakteristika spotřebitelů 

na trhu finančních produktů prostřednictvím sekundárního výzkumu. Na základě již 

provedených studií byly popsány základní charakteristiky spotřebitelů na trhu finančních 

produktů v České republice i ve světě. 

Druhým krokem bylo provedení dotazníkového šetření, které probíhalo od začátku května 

do konce června 2018. Dotazník měl elektronickou formu (využití formuláře Google 

forms) a byl distribuován mezi respondenty elektronickou formou. Samotný dotazník se 

dělil na tři části a jeho plné znění naleznete v této práci, příloha č. 1. První část dotazníku 

byla zaměřena na demografické údaje. Druhá část dotazníku se soustředila na 

spotřebitele, tedy jaké produkty finančního trhu spotřebitel využívá; jaký je účel těchto 

produktů; význam jednotlivých informací o bankovních a finančních institucích. Třetí 

část dotazníku byla zaměřena na behaviorální aspekty, konkrétně na předsudky také 

známé jako heuristiky.  

4.3 Výsledky sekundárního výzkumu 

V rámci sekundárního výzkumu byla popsána finanční situace českých domácností, jejich 

úroveň finanční gramotnosti a provedena charakteristika spotřebitelů na trhu finančních 

produktů. 

4.3.1 Finanční situace českých domácností 

Každý člověk musí ve svém dospělém životě nakládat se svými financemi. Někteří z nás 

to umí lépe než jiní. Tato kapitola popisuje vybrané informace o českých domácnostech 

v oblasti ekonomie. 

Český statistický úřad vydává každoročně publikaci Příjmy a životní podmínky 

domácností – 2017. Následující informace jsou převzaty z této publikace. 

DISPONIBILNÍ PŘÍJEM ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ 

Průměrné čisté peněžní příjmy domácností meziročně vzrostly z 164,9 tis. Kč na osobu v 

roce 2015 na 172,2 tis. Kč v roce 2016, tedy o 4,4 %. Příjmy rostly jak nominálně, tak 
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reálně, a to o 3,8 %. Domácnosti si tedy mohly koupit více. Z hlediska postavení osoby v 

čele domácnosti se průměrně zvýšily příjmy všem skupinám domácností. Čisté roční 

příjmy domácností zaměstnanců s vyšším vzděláním činily 198,1 tis. Kč na osobu, tedy 

o 6 tisíc Kč (o 3,1 %) více než v roce 2015. Růst zaznamenaly také příjmy domácností 

zaměstnanců s nižším vzděláním, které v průměru dosáhly 154,4 tis. Kč čistého na osobu 

za rok, tedy o 5,4 % více než v roce 2015. Vyšší absolutní nárůst příjmů byl u domácností 

samostatně výdělečně činných, a to průměrně o 8 tis. Kč na osobu (4,4 %) až na 194,0 

tis. Kč. Příjmy domácností nepracujících důchodců se zvýšily na 150,7 tis. Kč na osobu, 

tedy rostly (+2,9 %) o něco větším tempem než v roce 2016. (Příjmy a životní podmínky 

domácností - 2017, 2018 [online, cit. 2018-12-22]) 

Zlepšení finanční situace domácností se projevilo i v tom, jak domácnosti vycházely se 

svými příjmy. Zatímco v roce 2016 vycházelo se svými příjmy s velkými obtížemi nebo 

s obtížemi 24,6 % domácností, v roce 2017 to bylo pouze 23,2 % domácností. Nejvyšší 

podíl domácností, které se svými příjmy vycházely s velkými obtížemi nebo s obtížemi, 

je u domácností nezaměstnaných (66,4 %), u nichž tato hodnota však meziročně klesla 

dokonce až o 8,3 p. b. Naopak lehce vzrostl podíl domácností samostatně výdělečně 

činných, které vycházely s příjmy s obtížemi či velkými obtížemi a to 1,9 p. b. na hodnotu 

14,6 %. Na druhé straně obecně vzrostl podíl domácností, které vycházely se svými 

příjmy snadno či velmi snadno, a to z hodnoty 11,0 % na 11,2 %. Především domácnosti 

nižších zaměstnanců a nezaměstnaných o něco častěji než v předchozím roce uvedly, že 

vychází se svými příjmy snadno či velmi snadno. (Příjmy a životní podmínky domácností 

- 2017, 2018 [online, cit. 2018-12-22]) 

STRUKTURA VÝDAJŮ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ 

Náklady domácností na bydlení za rok 2017 činily v průměru 5 626 Kč na domácnost a 

měsíc, tedy zůstaly oproti předchozímu roku na podobné úrovni. Podíl příjmů, které 

domácnosti v roce 2016 vynakládaly na bydlení, se meziročně již čtvrtým rokem mírně 

snížil až na hodnotu 16,6 % (meziročně klesl o 0,5 p. b.), a to zejména v důsledku růstu 

příjmů domácností. S tím souvisí i zlepšení vnímání nákladů na bydlení jako zátěže 

rodinného rozpočtu. Zatímco v roce 2016 představovaly náklady na bydlení velkou zátěž 

pro 23,7 % domácností, v roce 2017 tak uvedlo jen 21,7 % domácností. Podíl domácností, 

které nepovažovaly náklady na bydlení za zátěž, se meziročně zvýšil o 0,5 p. b. na 10,5 %. 
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Nejvyšší podíl na čistých příjmech domácností představují náklady na bydlení v 

domácnostech nezaměstnaných, kde výdaje na bydlení tvoří téměř dvě pětiny (39,8 %) 

jejich příjmů. Zároveň 57,1 % těchto domácností náklady na bydlení vnímá jako velkou 

zátěž rodinného rozpočtu a pouze 3,8 % je za zátěž nepovažuje. Jako velkou zátěž 

rodinného rozpočtu vnímá náklady na bydlení taktéž nadprůměrný podíl domácností 

zaměstnanců s nižším vzděláním (23,6 %) a domácností nepracujících důchodců 

(26,1 %). (Příjmy a životní podmínky domácností - 2017, 2018 [online, cit. 2018-12-22]) 

Průměrná roční spotřební vydání české domácnosti v roce 2016 činila 125 947 korun na 

osobu. Ve srovnání s předchozím rokem to bylo o 2,8 % více. Nejvýznamnějšími 

položkami v rodinném rozpočtu jsou dlouhodobě výdaje za bydlení a energie, které tvoří 

20,8 %, a s podílem 19,8 % výdaje za potraviny včetně nealkoholických nápojů. Ukazuje 

to šetření statistiky rodinných účtů. Vydání za obě skupiny v roce 2016 oproti roku 2015 

nominálně i reálně vzrostla. Růst byl zaznamenán i u vydání za odívání a obuv, bytové 

vybavení a zařízení domácnosti, poštu a telekomunikace, rekreaci a kulturu či stravování 

a ubytování. Naopak méně utrácejí domácnosti za zdraví, které tvoří 2,6 % jejich výdajů, 

a za vzdělávání s 0,5% podílem. (Báčová, 2017) 

Za co a kolik v průměru Češi utrácejí, se liší podle typu a složení domácnosti. U 

domácností důchodců bez ekonomicky aktivních členů tvořily výdaje spojené s bydlením 

a energiemi 27,9 % a výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje 24,1 %. U domácností 

s dětmi patřily tyto položky také mezi nejvýznamnější, ovšem jejich podíly byly nižší. 

Představovaly 17,4 % a 19,0 %, přičemž struktura výdajů byla více rozložena mezi ostatní 

typy vydání. Hlavně na dopravu, pohonné hmoty a dopravní prostředky s 12,3% podílem. 

(Báčová, 2017) 

MÍRA OHROŽENÍ PŘÍJMOVOU CHUDOBOU 

Míra ohrožení příjmovou chudobou, která se počítá jako podíl osob žijících v 

domácnostech, jejichž příjem je nižší než stanovená hranice ohrožení příjmovou 

chudobou, dosáhla v roce 2017 úrovně 9,1 %. Hranice ohrožení příjmovou chudobou je 

určena jako 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu domácnosti a 

zohledňuje velikost a složení domácnosti. Aby domácnost jednotlivce v roce 2017 

nespadla pod hranici ohrožení příjmovou chudobou, musel být její čistý měsíční příjem 

vyšší než 11 195 Kč, domácnost dvou dospělých musela mít příjmy vyšší než 16 792 
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Kč/měsíc, rodič s dítětem do 13 let musel mít více než 14 553 Kč měsíčně a partnerský 

pár se dvěma dětmi do 13 let 23 509 Kč. (Příjmy a životní podmínky domácností - 2017, 

2018 [online, cit. 2018-12-22]) 

Počet osob žijících v domácnostech s příjmy pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou 

se dlouhodobě pohybuje na úrovni 9 až 10 % a meziroční pokles v roce 2017 o 0,6 p. b. 

na hodnotu 9,1 % může, ale nemusí značit trend, což ukáže až vývoj v dalších letech. 

Trvale jsou nejvíce ohroženými skupinami nezaměstnaní, neúplné rodiny s dětmi a rodiny 

se třemi a více dětmi. Z osob, jejichž převažující ekonomickou aktivitou v průběhu roku 

2016 byla nezaměstnanost, byla v roce 2017 téměř polovina (48,6 %) ohrožena příjmovou 

chudobou. Osob z neúplných rodin s dětmi byla příjmovou chudobou ohrožena téměř 

třetina (31,4 %) a osob z rodin se třemi a více dětmi téměř pětina (17,4 %). Další 

ohroženou skupinou jsou jednotlivci ve věku 65 a více let, u nichž míra ohrožení 

příjmovou chudobou dosahuje 28,3 %. (Příjmy a životní podmínky domácností - 2017, 

2018 [online, cit. 2018-12-22]) 

CELKOVÁ MÍRA MATERIÁLNÍ DEPRIVACE 

Celková míra materiální deprivace vyjadřující podíl osob, jejichž domácnosti si z 

finančních důvodů nemohly dovolit některé věci, služby či požitky, se v roce 2017 ve 

srovnání s předcházejícím rokem snížila a nadále si tak uchovává klesající tendenci. Podíl 

osob žijících v domácnostech, které postrádaly nejméně 3 položky z 9 sledovaných, se 

oproti předchozímu roku snížil z 11,8 % na 9,8 %. Podíl těch, jejichž domácnostem 

chyběly 4 a více položek, činil 3,7 %, tedy o 1,1 p. b. méně než v roce 2016. Podobně 

jako u míry ohrožení příjmovou chudobou patří mezi nejvíce materiálně deprivované 

nezaměstnaní (24,5 %), osoby z neúplných rodin s dětmi (11,7 %) a osoby z rodin se 

třemi a více dětmi (5,5 %). Vyšší míru materiální deprivace mají naopak jednotlivci 

mladší 65 let (9,2 %) a to o 4 p. b. oproti těm ve věku 65 a více let (5,2 %). (Příjmy a 

životní podmínky domácností - 2017, 2018 [online, cit. 2018-12-22]) 

Na zlepšení finanční situace domácností poukazují i snižující se podíly domácností, které 

si z finančních důvodů nemohou dovolit platit pravidelné platby či splátky, dostatečně 

vytápět svůj byt nebo jíst maso alespoň každý druhý den. Ke snížení míry materiální 

deprivace nejvíce přispěl především další pokles podílu domácností, které si nemohou 

dovolit zaplatit týdenní dovolenou všem členům domácnosti či zaplatit neočekávaný 
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výdaj ve výši několika tisíc korun (v roce 2017 to bylo 10 200 Kč). Zatímco v roce 2016 

žilo v domácnostech, které si z finančních důvodů nemohly dovolit dostatečně vytápět 

byt 3,8 %, osob, v roce 2017 to bylo o 0,7 p. b. méně (3,1 %). V roce 2017 také poklesl 

o 1,2 p. b. podíl osob v domácnostech, které měly problém s některými platbami (nájem, 

platby za energie, splátky půjček na bydlení či jiné splátky), na hodnotu 3,2 % osob. Podíl 

osob z domácností, které si nemohly dovolit zaplatit všem svým členům týdenní 

dovolenou, poklesl z 28,9 % v roce 2016 na právě jednu čtvrtinu v roce 2017, tj. téměř o 

4 p. b. K obdobnému poklesu došlo u podílu osob, jejichž domácnosti si nemohly dovolit 

zaplatit neočekávaný výdaj, a to z 32,1 % meziročně na 28,1 % v roce 2017. (Příjmy a 

životní podmínky domácností - 2017, 2018 [online, cit. 2018-12-22]) 

ÚROVEŇ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI DOSPĚLÉ POPULACE 

Ministerstvo financí provedlo na konci roku 2015 měření úrovně finanční gramotnosti 

dospělé populace v České republice. Tento průzkum neproběhl pouze v naší zemi, ale 

v dalších zemích, které jsou součástí OECD. Výsledky měření byly následující:  

1. dvě třetiny dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně; 

a. ekonomicky zodpovědný člověk je zjednodušeně ten, který lépe využívá 

finanční produkty, využívá svá práva a zodpovědněji se rozhoduje ve světě 

financí, 

b. pouze 6 % obyvatel vykázalo vysokou úroveň ekonomické zodpovědnosti, 

2. 57 % domácností nesestavuje rodinný rozpočet – jedná se o nárůst oproti roku 2010, 

kdy rozpočet nesestavovalo 48 % domácností; 

3. 37 % respondentů si nedokáže představit, jak by řešili ztrátu hlavního příjmu jejich 

domácnosti; 

a. 31 % lidí by hledalo novou práci či brigádu, 

b. 12 % občanů by využilo úspory, něco by prodali či by omezili výdaje, 

4. aktivně nespoří 19 % dospělých; 

a. 54 % osob spoří na běžném účtu, 

b. třetina lidí spoří v hotovosti, 

c. třetina dospělých používá spořicí účet či účet stavebního spoření, 
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5. v případě výpadku příjmů 15 % domácností nepokryje své životní náklady ani po 

dobu jednoho měsíce; 

a. jedná se zejména o studenty, mladší věkovou skupinu a lidi s nízkými příjmy, 

b. 48 % domácností by pokrylo své náklady po dobu alespoň třech měsíců – týká 

se to především vysokoškolsky vzdělaných lidí a obyvatel s vyššími příjmy, 

c. 25 % domácností by zvládlo vyjít se svými rezervami po dobu 

doporučovaných šest měsíců, 

6. 42 % lidí nedokáže správně vypočítat úrok (Měření finanční gramotnosti 2015, 2016 

[cit. 2018-07-20]). 

Součástí výzkumu byla i finanční znalost obyvatel a jejich ekonomická zodpovědnost. 

Úroveň finančních znalostí ve výsledcích měření se váže ke znalostem z oblasti 

terminologie na finančním trhu, matematiky a makroekonomiky. (Měření finanční 

gramotnosti 2015, 2016 [cit. 2018-07-20]) 

Z výzkumu ministerstva financí pak vyplývá, že nejvyšší úroveň finančních znalostí mají 

obecně vysokoškolsky vzdělaní lidé (63 % případů), lidé s vyššími příjmy (60 % případů), 

živnostníci (54 % případů), lidé středního věku (52 % případů). Nejnižší úroveň 

finančních znalostí mají lidé se základním vzděláním (71 % případů), ekonomicky 

neaktivní lidé (66 % případů), lidé s nízkými příjmy (61 % případů), studující (59 % 

případů), lidé mladší 29 let (56 % případů). Nejvyšší úroveň ekonomické zodpovědnosti 

mají obecně vysokoškolsky vzdělaní lidé (61 % případů), živnostníci (55 % případů), lidé 

s vyššími příjmy (50 % případů), lidé středního věku (41 % případů). Nejnižší úroveň 

ekonomické zodpovědnosti mají studující (89 % případů), lidé se základním vzděláním 

(83 % případů), lidé mladší 29 let (77 % případů), lidé s nízkými příjmy (77 % případů). 

(Měření finanční gramotnosti 2015, 2016 [cit. 2018-07-20]) 

4.3.2 Charakteristika spotřebitelů na trhu finančních produktů 

Kapitola charakteristika spotřebitelů na trhu finančních produktů se věnuje především 

formám placení, které dnešní společnost preferuje; vztahům k technologiím; využívání 

hotovostních a bezhotovostních plateb; kryptoměnám; úsporám; digitalizaci bankovnictví 

a finančnímu chování českých domácností. Poslední zmíněné pak prostupuje většinou 

podkapitol. 
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Společnost ING každoročně provádí průzkum spotřebitelů napříč Evropou, USA a 

Austrálií a zaměřuje se na spotřebitele z pohledu financí – úspory, mobilní bankovnictví 

či bydlení. Další společností pohybující se v oblasti financí a provádějící v této oblasti 

výzkumy a studie je společnost Deloitte. Výzkumy obou společností se tematicky 

prolínají a potvrzují tak vzájemně zjištěné informace. Tato kapitola je pak založena na 

následujících průzkumech: All aboard for the cashless society (2017), Mobile banking – 

the next generation (2017), How do you prefer to pay? (2018), Savings comfort - a path 

to happiness (2018), Saving woes stretch retirement outlook (2019), Cracking the code 

on cryptocurrency (2018), Srinivas & Ross (2018). 

FORMA PLACENÍ 

Lidé v Evropě, USA a Austrálii využívají mobilní zařízení daleko častěji i pro nákupy, 

platby a bankovnictví. Důvodem pro vyšší využívání mobilních zařízení v obchodě i 

bankovnictví je růst počtu vlastníků smartphonů a lepší pokrytí internetem. Významnými 

důvody pro využívání smartphonů je pohodlí, dostupnost, absence poplatků, pomoc při 

spravování financí, bezpečnost a kompatibilita zařízení.  

Padesát osm procent Evropanů pak využívá svou banku jako první instanci při provádění 

svých plateb. Každý pátý (21 %) uvedl, že za posledních dvanáct měsíců využil pro 

přesun peněz jiný způsob než banku – 15 % využilo P2P platby, 13 % služby digitálního 

bankovnictví, 9 % si půjčilo peníze. Lidé pak využívali jiných institucí než své banky, 

protože chtěli mít možnost platit kdykoli, a protože tyto platby byly pohodlnější. Třetím 

nejčastějším důvodem pak bylo, že neměli jinou možnost. Američané pak také využívají 

především banku jako zprostředkovatele svých plateb, a to z 54 %. Nejkonzervativnější 

jsou pak Australané (69 %). Česká republika se pak v tomto blíží Austrálii, protože 68 % 

Čechů využívá pouze služby bank. Pokud už se rozhodnou využít jiné organizace, pak je 

to primárně pro převod peněz (18 %), P2P platby (11 %), digitální bankovní služby (5 %), 

půjčení peněz (8 %), správa financí (5 %).  

Většina respondentů (80 %) pak měla zájem dostávat upozornění na mobilní telefon o 

zůstatku na jejich účtu. Pro pouhých 11 % pak takováto upozornění nejsou nijak přínosná. 

Jestli lidé platí hotovostně či bezhotovostně se liší také na základě toho, zda platí 

v obchodě či na internetu. V Evropě jsou platby rozděleny následovně. Při platbách 
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v obchodě využívá 32 % lidí platbu v hotovosti, 31 % lidí platbu kreditní kartou a 29 % 

pak platbu debetní kartou, 8 % pak kombinuje hotovost a platbu kartou. V Austrálii 

převažuje platba debetní kartou (38 %), následuje platba kreditní kartou (29 %), méně 

oblíbená je platba v hotovosti (27 %) a pouze 5 % Australanů kombinuje platbu 

v hotovosti a kartou. Američané pro své platby v obchodech nejvíce využívají debetních 

karet (44 %) a kreditních karet (30 %). V hotovosti platí 19 % Američanů, což je ze všech 

sledovaných skupin nejméně. Kombinaci hotovosti a platby kartou pak využívá 8 % 

Američanů. V České republice převažuje platba v hotovosti (37 %). Pouze 22 % Čechů 

platí debetní kartou, kdežto 34 % používá kreditní kartu. Jen 7 % Čechů využívá 

kombinaci platby kartou a hotovosti. 

Při platbách online pak lidé využívají více způsobů, přičemž v Evropě nejčastější (42 %) 

je platba kartou. Druhým nejčastějším způsobem (32 %) při placení online je využití 

PayPalu, 11 % lidí platí zboží na dobírku a stejný počet lidí pak využívá lokální způsoby 

platby. Pouze 1 % Evropanů pak platí pomocí Amazon Pay, stejný počet lidí využívá 

Google Pay a 1 % uvedlo, že platí Apple Pay. V České republice převažuje oblíbenost 

platby kartou a platby na dobírku (obě možnosti mají podíl na platbách 37 %). Dalším 

nejčastějším způsobem platby je PayPal (12 %). 9 % Čechů využívá možnost lokální 

plateb a 2 % využívají službu Google Pay. V době, kdy byl tento průzkum proveden, 

nebyla možnost ještě v České republice využívat služby Apple Pay.  

Dnešní lidé stále nejsou otevřeni jiným způsobům platby než těm klasickým (hotovostní 

platba, platba kartou). 13 % Evropanů by nikdy nepoužilo službu PayPal a 52 % by pak 

nikdy nevyužilo placení přes Facebook. Málo otevření jsou Evropané také k platbám přes 

Google Pay a Apple Pay, kde by tyto služby nevyužilo 31 % respektive 32 %. Pouze 25 % 

respondentů uvedlo, že by nikdy nevyužili možnosti Amazon Pay. A 20 % respondentů 

by nevyužilo místní způsoby platby. 18 % respondentů uvedlo, že by neplatilo ani přes 

mobilní aplikaci své banky. Důvody, které respondenti uvádějí, jsou: 1) mají u sebe 

hotovost či kartu (44 %); 2) nevidí ve využívání těchto služeb žádnou přidanou hodnotu 

(42 %); 3) mají obavu z toho, kdo a kam tyto informace ukládá (36 %); 4) nepovažují tyto 

způsoby platby za bezpečné (27 %). U Čechů byla, stejně jako u Evropanů, nejméně 

oblíbená platba přes Facebook (50 %). Neochota platit přes Google Pay (27 %) a Apple 

Pay (26 %) je u Čechů nižší než v Evropě. V případě Amazon Pay uvedlo 25 % 

respondentů, že by nebylo ochotno tuto možnost využít. Méně oblíbená možnost placení 



S t r á n k a | 90  

oproti evropskému průměru je PayPal, který by nechtělo využít 18 % Čechů. Naopak 

pouze 16 % Čechů nechce využívat aplikaci mobilního bankovnictví pro platby.  

Nejčastějšími důvody pro využívání mobilního bankovnictví jsou pak kontrola zůstatku 

na účtu, nebo informace o poslední platbě (65 % respondentů). Druhou nejčastější 

metodou kontroly stavu na účtu je pak využití počítače (32 %). Australané využívají 

smartphony (68 %) častěji než počítače (29 %) a ve větší míře než Evropané. Převahu 

však mají Američané, kteří využívají smartphony nejčastěji (76 %) a počítače pak méně 

častěji (18 %). Češi dávají také přednost mobilním telefonům (64 %) před počítači 

(35 %).  

Dalšími akcemi, které respondenti na svých mobilních zařízeních dělají, je například 

placení účtů. Obecný trend v Evropě je takový, že lidé využívají mobilní zařízení k platbě 

účtů ze 40 %, ze 42 % používají pro tyto platby počítače, 9 % Evropanů takovouto platbu 

nikdy neprovádělo a stejný počet respondentů využil jiný způsob platby. V Austrálii a 

USA se poměr využívání jednotlivých metod od Evropy liší. Australané využívají 

smartphony pro tyto účely ze 49 %, počítače ze 44 %, pouze 4 % Australanů nikdy 

neplatilo účty a 3 % volí jiný způsob platby. V USA využívá smartphony 53 % lidí, 31 % 

lidí pak platí své účty z počítače, 8 % Američanů pak nikdy své účty neplatilo a stejný 

počet respondentů využívá jiných způsobů platby. Česká republika je na tom ve využívání 

technologií pro účely bankovnictví lépe než evropský průměr. 41 % Čechů uvedlo, že 

využívá mobil pro platbu svých účtů, počítač pak využívá 51 %, své účty nikdy neplatilo 

7 % dotazovaných a pouhé 1 % využívá jiných metod. Je tedy zřejmé, že 92 % Čechů pro 

placení svých účtů využívá v dnešní době moderní technologie.  

VZTAH K TECHNOLOGIÍM V SOUVISLOSTI S FINANCEMI 

Správa bankovního účtu, nákupy a platby pomocí smartphonu, tabletu či jiných mobilních 

zařízení se stává populárním. Díky tomu však vyvstává otázka vztahu mezi člověkem a 

technologiemi, a také tím, co budou lidé ochotni nechat počítače dělat za sebe. Zde 

respondenti uváděli, že si chtějí zachovat kontrolu nad svými financemi. A to, i když 

preferují výhody, které jim přinášejí automatizované služby jako například online přístup 

k robo-advisory.  



S t r á n k a | 91  

Evropanům by ve 38 % případů nevadilo, kdyby za ně počítač posílal přání 

k narozeninám jejich přátelům. U 34 % Evropanů je v pořádku, aby za ně počítač převáděl 

peníze z úspor. Podobný počet Evropanů (32 %) odpověděl, že by neměl problém s tím, 

kdyby za ně počítač objednával mléko. 21 % Evropanů by nevadilo, kdyby za ně počítač 

žádal o novou zdravotní pojistku. 13 % respondentů by nevadilo, kdyby investoval peníze 

v hodnotě jejich měsíční mzdy, u 12 % lidí by nebyl problém, kdyby počítač investoval 

peníze ve výši jejich 6 měsíčního platu. Daleko nižší důvěru v rozhodování počítačem 

pak mají Australané. Australané by neměli z 26 % problém, aby za ně počítat posílal 

blahopřání přátelům. O tři procenta méně, tedy 23 % Australanů by nemělo problém 

s přesouváním peněz z úspor. U 20 % Australanů by bylo v pořádku, kdyby za ně počítač 

objednával mléko. Pouhých 12 % by se cítilo komfortně, kdyby za ně počítat žádal o 

novou zdravotní pojistku. Pro přibližně 10 % pak má zastoupení investování 

měsíční/půlroční mzdy. Naopak Američané jsou takovýmto rozhodnutím otevřeni daleko 

více. Značí to i fakt, že až 41 % Američanů nemá problém s tím, aby za ně počítat posílal 

přání přátelům k narozeninám. 39 % pak souhlasí s tím, aby počítač převáděl peníze 

z úspor, 33 % souhlasí s tím, aby počítač objednával mléko, 27 % cítí, že je v pořádku, 

aby za ně počítač řešil novou zdravotní pojistku, 22 % respektive 20 % souhlasí, aby 

počítač za ně investoval jejich měsíční, respektive půlroční mzdu. Česká republika se 

pohybuje ve svých rozhodnutích kolem evropského průměru. 35 % Čechů nemá problém 

s tím, aby za ně počítač posílal přání k narozeninám, což je o tři procenta pod evropským 

průměrem. Naopak o pět procent více Čechů (40 %) než Evropanů souhlasí s tím, aby za 

ně počítač převáděl peníze z úspor. 29 % Čechů souhlasí s tím, aby za ně počítač 

objednával mléko, a 26 % souhlasí s tím, aby za ně počítač sjednával novou zdravotní 

pojistku. Obecně pak platí, že méně se zásahem technologií souhlasí ženy než muži a 

starší generace.  

Při dotazování, jak by se rozhodovali respondenti o investici ve výši jejich měsíčního 

příjmu, měli možnost výběru mezi radou odborného finančního poradce či banky; 

nalezení informací na internetu a specializovaných stránkách; nikdy by peníze 

neinvestovali; o radu by požádali rodinu a přátele; radili by se s online počítačovým 

programem; neví. Evropský průměr udává, že by se 40 % Evropanů obrátilo na banku či 

finančního poradce, 16 % by vyhledalo informace na internetu; 15 % by neinvestovalo 

vůbec; 14 % by se obrátilo na rodinu a přátele; 4 % by využili rad online programu a 11 
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% neví, co by s penězi dělalo. Australané a Američané se od Evropy v tomto liší. 

Australané by ve 31 % případů vyhledalo radu u banky či finančního poradce; 18 % by 

využilo internet; 11 % by neinvestovalo vůbec; 17 % by se obrátilo na rodinu a přátele; 3 

% by využili online program a 20 % neví, co by dělalo. Američané by ve 42 % případů 

využili finančního poradce či banku; 12 % by zjišťovalo informace na internetu; 10 % by 

peníze neinvestovalo; 20 % Američanů by se obrátilo na rodinu a přátele; 4 % by využilo 

online program a 14 % Američanů neví, co by dělalo. Česká republika se opět blíží 

evropskému průměru – 34 % Čechů by využilo rad banky či finančního poradce; 18 % 

by hledalo informace na internetu; 16 % Čechů by neinvestovalo vůbec; 14 % by se 

obrátilo na rodinu a přátele; 4 % by využila online program, 14 % neví, co by dělalo. 

Při zjišťování, jak jsou lidé vybaveni chytrými zařízeními, bylo zjištěno, že 87 % 

Evropanů vlastní smartphone a 48 % jej pak využívá k mobilnímu bankovnictví. Více než 

55 % Evropanů pak vlastní tablet a 26 % jej pak využívá pro mobilní bankovnictví. 

Podobných výsledků dosáhl i průzkum v USA a Austrálii.  

Více než polovina Evropanů (54 %), kteří využívají mobilní bankovnictví, uvádí, že 

důvod, proč tomu tak je, je především pohodlnost. Pohodlnost je i důvod, proč mobilní 

bankovnictví využívají i Češi (46 %). Dalšími důvody jsou pro Čechy to, že banka začala 

tuto službu nabízet (17 %) a že mají zařízení, které je kompatibilní s touto aplikací (17 

%). Tyto tři důvody uvedlo 79 % všech dotazovaných. Česká republika tak zde spadá do 

celosvětového průměru. Což potvrzuje také to, že jsme bytosti, které preferují jednoduchá 

a snadno dostupná řešení, která jsou schopna nás posunout z našeho statutu quo.  

Mezi tři nejčastější důvody, proč lidí nevyužívají mobilní bankovnictví, patří, že nevěří 

tomu, že je aplikace dostatečně zabezpečená (56 % Evropanů, 60 % Australanů, 63 % 

Američanů, 52 % Čechů); aplikace nenabízí nic nového (22 % Evropanů, 37 % 

Australanů, 32 % Američanů, 27 % Čechů); mají problém této aplikaci porozumět (11 % 

Evropanů, 14 % Australanů, 10 % Američanů, 9 % Čechů). 

HOTOVOSTNÍ VERSUS BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 

Tak jak se vyvíjí lidstvo, vyvíjí se peníze a i bankovnictví. V posledních letech klesá 

množství hotovostních plateb a roste objem těch bezhotovostních. Ze začátku se jednalo 
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o platby kartou, v posledních letech se pak do popředí dostávají i platby mobilním 

telefonem.  

Každý pátý Evropan (21 %) uvádí, že by byl schopen se obejít bez hotovosti. V České 

republice pak toto tvrdí 16 % lidí. Což je pod evropským průměrem. 27 % Australanů a 

34 % Američanů pak uvedlo, že by dokázalo žít bez hotovosti. Ač existují lidé, kteří si 

dokáží svůj život bez hotovosti představit, stále je součástí našeho života. Průměrný 

Evropan platí hotovostí nejčastěji jednou za tři dny (82 %), v České republice je hotovost 

v tomto časovém úseku využívána ještě častěji (88 %). Daleko méně se pak hotovostí 

platí v USA (63 %) a i v Austrálii (76 %).  

Úplně bez hotovosti by v Evropě mohlo žít 34 % Evropanů, Češi se pak s 36 % pohybují 

nad evropským průměrem. V Austrálii si dokáže 24 % lidí představit život bez hotovosti, 

v USA to je potom 38 %.  

Jakmile začnou lidé využívat více bezhotovostní platby, začne se tento poměr zvyšovat. 

Téměř každý osmý respondent (79 %) uvedl, že očekává, že bude hotovost v příštích 

dvanácti měsících potřebovat méně než doposud.  

Pokud lidé používají hotovost, nejčastěji s ní platí obědy/kávu/svačinu (67 %); mají u 

sebe pár drobných „pro jistotu“ (61 %); platí taxi (57 %) či veřejnou dopravu (57 %) 

anebo je půjčují rodině (47 %). Bezhotovostně pak platí respondenti častěji než 

hotovostně v restauracích (54 %); pravidelné nákupy potravin (66 %); dárky (65 %); 

nájem/hypotéku (63 %) a služby – plyn, elektřina, benzín atp. (83 %).  

Lidé platící hotovostí věří, že je tato platba bezpečnější (musíte peníze mít fyzicky u sebe, 

těžko se vystopuje, kdo za co kdy platil, apod.) a mají při tom větší pocit soukromí, než 

když by platili bezhotovostně. I to je jeden z důvodů, proč vlády aktivně odrazují 

domácnosti i firmy od placení velký částek hotovostní formou, některé státy toto dokonce 

i zakazují zákonem. Díky tomu by i zrušení bankovek vysoké hodnoty ovlivnilo 

málokoho. V rámci Evropy by zrušení takovýchto bankovek ovlivnilo finance 6 % 

Evropanů. V Austrálii by byly ovlivněny finance 9 % lidí. Nejvíce by byli zasaženi 

Američané (18 %). V České republice by zrušení bankovek nejvyšší hodnoty ovlivnilo 

4 % lidí, což je dvě procenta pod evropským průměrem.  

Ač se velké platby a pravidelné platby stávají předmětem bezhotovostního styku, lidé si 

stále nedokáží představit, že by se vzdali hotovosti úplně. Tento postoj zastává 78 % 
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Evropanů, 75 % Australanů a 79 % Američanů. Česká republika se pohybuje nad 

evropským průměrem, protože 82 % Čechů si nedokáže představit, že by používali pouze 

bezhotovostní platby. 

KRYPTOMĚNY 

S digitalizací světa je spojen i příchod kryptoměn. Zprávy o kryptoměnách se v novinách 

objevovaly v průběhu let 2017 a 2018. Bylo to z toho důvodu, že vývoj ceny Bitcoinu byl 

značně nevyrovnaný. V prosinci 2017 cena za jeden Bitcoin vyšplhala na $13 860, aby 

pak v březnu 2018 klesla na $ 6 926. Není tedy překvapením, že dvě třetiny Evropanů už 

o kryptoměně slyšela – 77 % mužů a 55 % žen. Překvapující je, že znalost kryptoměn 

není závislá na věku. Především lidé ve věku 23–34 let, či 35–44 let neprokázali vyšší 

znalost o Bitcoinu než jiné věkové skupiny. 

Vyšší povědomí o Bitcoinu (69 %) mají lidé, kteří používají své smartphony, tablety či 

jiné wereable zařízení k mobilnímu bankovnictví. V rámci území mají povědomí o 

kryptoměnách Australané (70 %), Češi (69 %), průměrně Evropané (66 %) a Američané 

(57 %). Co se týče vlastnictví kryptoměn, tak 9 % Evropanů a i Čechů uvedlo, že vlastní 

kryptoměnu. V USA vlastní kryptoměnu 8 % lidí a v Austrálii pak 7 % lidí. Každý čtvrtý 

Evropan pak uvedl, že očekává, že jednou bude vlastnit nějakou kryptoměnu. V České 

republice toto očekává 19 % respondentů. V Austrálii (19 %) a USA (21 %) je tento počet 

nižší než v Evropě. 

Pouze třetina Evropanů (35 %) souhlasí s tím, že je kryptoměna budoucí měnou, která se 

bude využívat. Tomuto tvrzení pak věří 32 % Čechů, 31 % Američanů a 18 % Australanů. 

S tvrzením, že kryptoměna je budoucností v oblasti investic, souhlasí 32 % Evropanů, 

29 % Čechů, stejný počet Američanů a 19 % Australanů. 

Jak už bylo řečeno, lidé jsou bytosti zvyku a přesun k něčemu novému by musel být 

především pohodlný a téměř bezrizikový, aby byli ochotni narušit svůj status quo. 

Z tohoto důvodu by více než polovina nebyla ochotna platit kryptoměnou. V průměru 

16 % vnímá Bitcoin či jinou kryptoměnu pouze jako investici. Pětina respondentů by pak 

byla ochotna využívat kryptoměnu jako platidlo. Zajímavé pak je, že ve státech, které 

mají nižší příjmy na jednoho obyvatele, je zájem o investice do kryptoměn či jejich 

využití pro platby vyšší.  
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Při porovnání kryptoměny s dalšími formami investic, spatřují jako investice s menším 

rizikem hotovost, zlato, nemovitosti a vládní dluhopisy. Pokud by lidé investovali do 

kryptoměn, pak by nejčastěji informace vyhledávali prostřednictvím specializovaných 

webů, nebo se obrátili na finanční poradce či na rodinu a přátele. V Evropě by 29 % lidí 

nebylo ochotno do kryptoměn investovat vůbec, Češi odpovídají tomuto evropskému 

průměru. Australané jsou konzervativnější než Evropané a do kryptoměn by 

neinvestovalo 39 %. V USA jsou kryptoměnám otevřenější, protože do kryptoměn by 

neinvestovalo 23 % Američanů. 

ÚSPORY  

Lidé z Evropy, Austrálie a USA se shodují na tom, že si nemohou za peníze koupit štěstí, 

ale peníze jim mohou přinést jistý pocit komfortu, který k jejich pocitu štěstí přispívá. 

Více než polovina Evropanů (57 %) odpovědělo na otázku, zda se cítí šťastnými, „ano“ 

nebo „spíše ano“. Z tohoto počtu respondentů pak 47 % uvedlo, že jsou spokojení 

s úrovní svých úspor. Obecně pak platilo, že čím méně spokojení respondenti byli, tím 

méně spokojeni byli i s úrovní svých úspor.  

Ač zde existuje jisté spojení mezi spokojeností s výší úspor a celkovou spokojeností lidí, 

průzkum ukazuje, že se zvyšuje počet lidí, kteří nemají vůbec žádné úspory. V roce 2018 

uvedlo 26 % evropských, 23 % českých, 21 % amerických a 22 % australských 

domácností, že nemají žádné úspory. V roce 2019 tento počet domácností vzrostl 

v Evropě o jedno procento (jak evropský průměr, tak české domácnosti), v Austrálii 

zůstal neměnný. Nejvyšší nárůst zaznamenaly domácnosti v USA, kde počet domácností, 

které nemají žádné úspory, vzrostl o pět procent (27 %).  

Obecným doporučením je, aby domácnosti držely úspory alespoň ve výši 3-6 čistých 

měsíčních příjmů a mohly tak pokrýt nenadálé výdaje či výpadek příjmu, aniž by se 

musely zadlužit. Pro domácnosti pak může být nepříjemné přiznat svému okolí, že mají 

finanční problémy, nebo dokonce, že jsou jejich dluhy větší než jejich úspory. Napříč 

Evropou 48 % domácností uvedlo, že nejsou zadlužené. Nejčastějším typem zadlužení 

jsou potom půjčky ať už od bank či jiných poskytovatelů půjček. Výjimkou je Turecko, 

USA, Austrálie a Velká Británie, kde je vyšší podíl zadlužení prostřednictvím kreditních 

karet. Tato skutečnost může být pro dané domácnosti problémem, protože obecně úrok u 

kreditních karet bývá vyšší než úroky z půjček. 
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V Evropě pak u několika států (1 % v rámci všech dotazovaných států) respondenti 

uvedli, že získali peníze prostřednictvím zastavení věcí v zastavárně. Česká republika 

využívá tuto možnost v 8 %, což je nejvyšší podíl v celé Evropě.  

Nejčastěji se evropské domácnosti zadlužují prostřednictvím půjček (23 %), na rozdíl od 

USA a Austrálie, kde je takto zadlužených pouze 14 % domácností. V České republice 

půjčku využívá 26 % zadlužených domácností. Druhým nejčastějším způsobem zadlužení 

evropských domácností je úvěr z kreditní karty, který využívá 18 % domácností. Česká 

republika se s 13 % nachází pod evropským průměrem. Úvěry z kreditních karet jsou 

daleko častější v USA a Austrálii, kde tuto možnost využívá 40 % respektive 30 % 

domácností. Třetím nejčastějším způsobem zadlužení v Evropě je kontokorent (10 %), 

Česká republika je zde pod evropským průměrem a raději využije půjčku od rodiny či 

přátel (11 %) než samotný kontokorent (9 %).  

Se samotnými půjčkami je spojen samozřejmě i úrok. 32 % Evropanů a Australanů se 

obává, že když by se zvýšily úrokové sazby, tak by měli problém splácet své dluhy. 

V tomto je Česká republika značně pod evropským průměrem, protože tuto obavu 

projevilo pouze 21 % Čechů. Největší obavy z růstu úrokových sazeb mají USA, kde se 

47 % domácností obává, že by po růstu úrokových sazeb nebylo schopno splácet své 

dluhy.  

Důvodem, proč domácnosti nešetří, je především to, že nemají dostatečný příjem. Tento 

důvod uvedlo 66 % evropských domácností, 59 % australských, 65 % amerických a 63 % 

českých. Menší podíl domácností uvedl, že své úspory utratily na nenadálé výdaje (14 % 

Evropa, 10 % Česká republika, 17 % Austrálie, 16 % USA). Dalším, velmi častým 

důvodem je, že lidé utrácejí své úspory za věci, které nepotřebují, ale chtějí – 12 % 

Evropanů, 17 % Čechů, 13 % Australanů a 11 % Američanů.  

Nedostatečný příjem je i důvodem k tomu, že 51 % evropských domácností má problém 

vyžít se svým měsíčním příjmem. V České republice to je dokonce 53 % domácností. 

Stejný problém má i více než polovina australských (52 %) a amerických domácností 

(56 %). Ve chvíli, kdy domácnosti ví, že si nevystačí se svými příjmy, se většinou 

uchylují k tomu, že omezí své výdaje (74 % Evropa, 81 % Česká republika, 65 % USA, 

70 % Austrálie). Každý třetí z deseti pak začne čerpat úvěr z kreditní karty, zde je Česká 

republika pod průměrem, zde kreditní karty k pokrytí svých měsíčních výdajů využívá 
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pouze 18 % Čechů. Třetím nejčastějším způsobem překlenutí období je půjčení si peněz 

od přátel či rodiny. 

Díky této finanční situaci mají domácnosti obavy z toho, že nebudou mít v důchodu 

dostatek peněz. Tohoto se obává 61 % všech evropských domácností. V České republice 

je toto číslo ještě o procento vyšší. Polovina Evropanů, kteří jsou již v důchodu, se nemá 

tak dobře, jako se měli v době, kdy pracovali. V České republice to je dokonce 62 % 

důchodců. V Austrálii a v USA je pak tento počet nižší. Ekonomicky aktivní Evropané 

jsou pak optimističtější. 38 % Evropanů si totiž myslí, že jejich životní standard klesne 

poté, co nastoupí do důchodu. V České republice se tohoto obává 49 % obyvatel. V USA 

a Austrálii se poklesu životního standardu obává každý druhý až třetí.  

Obava z poklesu životního standardu v důchodové věku vede k tomu, že 54 % Evropanů 

si myslí, že si bude muset v důchodu přivydělávat. V České republice s tímto názorem 

souhlasí 63 % obyvatel. V Austrálii s tímto tvrzením souhlasí 60 % lidí a v USA pak 

64 %. 

Celkově si v Evropě 43 % lidí myslí, že by za ně měl být stát finančně zodpovědný i 

v důchodu. 27 % Evropanů uvádí, že by tuto zodpovědnost měli mít sami za sebe a 19 % 

uvedlo, že by tuto odpovědnost měl mít jejich zaměstnavatel. Pouze 7 % uvedlo, že by se 

o ně finančně měla postarat rodina. V České republice na pomoc státu spoléhá 50 % 

obyvatel. Nižší je pak procento respondentů, kteří si myslí, že by tuto zodpovědnost měli 

mít sami za sebe (25 %). Pomoc ze strany zaměstnavatele by očekávalo 14 % Čechů a ze 

strany rodiny pak 8 %. V USA a Austrálii se poměr mezi odpovědnosti ze strany státu a 

odpovědnosti samotného jedince obrací. Zde převládá názor, že každý jedinec je 

zodpovědný za financování svého života v důchodovém věku oproti odpovědnosti státu 

vůči těmto lidem. Co se týče financování důchodu zaměstnavatelem či rodinou, jedná se 

o stejný podíl jako v Evropě. Rozdílnost v názorech se liší především díky samotným 

kulturám, tradicím, v sociální infrastruktuře a politickém klimatu. I tak se důchody 

vyplácené státem stávají významným tématem, kdy se začíná uvažovat nad tím, zda by 

jedinec neměl převzít větší roli při financování svého důchodu. Je zřejmé, že mnoho lidí 

žije na hraně svého měsíčního rozpočtu a dalo by se říci, že mají problémy udržet hlavu 

nad vodou.  
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DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE BANKOVNICTVÍ 

Digitální transformace a digitalizace přináší nové výzvy a příležitosti ve všech oblastech 

našeho života. Bankovnictví není výjimkou. Pro banku je důležité, aby získala zákazníky, 

kteří si k ní vytvoří spíše emocionální vztah, než aby jí byli věrni díky spokojenosti jejími 

službami. Emočně zainteresovaní zákazníci jsou pro banky přínosnější o 35 % než 

zákazníci, kteří jsou pouze velmi spokojeni s jejich službami (Magids et al., 2019). 

Výzkum pak ukázal, že banky v tomto pokulhávají za značkami jako jsou Apple, Google, 

Amazon, Samsung anebo Microsoft. Spotřebitelé mají pocit, že banky pokulhávají za 

těmito společnostmi v oblasti poskytování kvality, pohodlí a hodnoty prostřednictvím 

výjimečného, digitálně řízeného spotřebitelského zážitku.  

Společnost je na příchod digitalizace do bankovnictví připravena. Ač stále 86 % 

spotřebitelů navštěvuje pobočky banky či používá bankomaty jako primární přístup pro 

komunikaci s jejich bankou, tak zároveň 84 % využívá služeb online bankovnictví a 

dokonce 72 % využívá mobilních aplikací pro práci s online bankovnictvím. Ač je počet 

lidí stále navštěvujících pobočky bank vysoké, platí, že digitální cesty jsou využívány 

častěji než osobní návštěvy. Jak už bylo zmíněno dříve, digitální komunikace s bankou je 

však omezena a primárně využívána na kontrolu stavu na účtu, změny osobních údajů a 

provádění platebních příkazů. Což jsou služby, které jsou v online bankovnictví dostupné 

dobrých 15 let. Spotřebitelé jsou na tyto služby zvyklí, a pokud mají potřebu učinit 

komplexnější rozhodnutí o jejich financích, raději stále navštíví kamennou pobočku a 

poradí se s bankéři.  

Společnost se rozděluje v názoru, zda by měli osobně docházet na pobočku, pokud by 

měli žádat o krátkodobý úvěr, novou kartu či zakládání nových bankovních produktů jako 

jsou běžné a spořicí účty. V dnešní době některé banky umožňují založit si běžný či 

spořicí účet online, stejně tak si zažádat o krátkodobou půjčku. Avšak jsou v tomto 

mnohem konzervativnější než jiné finanční instituce, které umožňují vyřízení půjček 

online.  

V dnešní době stále zákazníci vyhledávají banky, aby uspokojili jejich potřeby. Není ještě 

tak časté, aby samy banky přicházely za zákazníky, nabízely jim produkty na míru 

(založené na jejich spotřebním chování) či je upozorňovaly na pochybné pohyby na jejich 

účet apod. S tímto však přicházejí Fintech společnosti, které vyhodnocují spotřební 
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chování jedince a na tomto základě nabídky zboží v okolí „na míru“ jejich osobám, či 

informace o slevách u jejich oblíbených prodejců. Banky učinily jeden z mála kroků 

směrem k digitalizaci v tom, že umožnily zákazníkům zabezpečené připojení i přes 

smartphony.  

V souvislosti s digitalizací bankovnictví mohou být definovány tři skupiny zákazníků: 

1. Tradicionalisté, kteří tvoří asi 28 % respondentů, jsou lidé využívající digitální 

technologie zřídka. Většinu bankovních úkonů dělají buď přímo na pobočce nebo 

pomocí bankomatů. Téměř jedna čtvrtina tradicionalistů nikdy nepoužila online 

bankovnictví a 44 % pak nikdy nepracovalo s mobilním bankovnictvím. Pouze jedna 

desetina použila online bankovnictví či mobilní bankovnictví alespoň desetkrát do 

měsíce. Tradicionalisté jsou také známi tím, že využívají méně bankovních produktů 

než zbytek segmentu trhu.  

2. Druhou skupinou jsou online embracers (lidé přijímající online prostředí), kteří 

s 43 % zastávají největší část trhu. Využívají více moderní technologie pro 

komunikaci s bankami než tradicionalisté. Při této komunikaci preferují online 

bankovnictví před mobilním bankovnictvím. Kolem 20 % online embracers využilo 

služby online bankovnictví desetkrát a více v měsíci a 25 % pak využilo mobilní 

aplikaci desetkrát a více v měsíci.  

3. Digitální dobrodruzi (digital adventurers) tvoří 28 % zkoumaného vzorku. Největší 

zastoupení pak mají v této skupině právě mileniálové, tedy generace Y. Stejně jako 

online embracers využívají především mobilní zařízení a online kanály pro kontrolu 

jejich účtu, posílání plateb, placení účtů. Nejčastěji k těmto úkonům používají 

smartphony. Digitální dobrodruzi pak platí i P2P platby pomocí smartphonů, ať už 

online nebo prostřednictvím mobilních aplikací. Digitální dobrodruzi pak vlastní více 

produktů a také provádějí transakce mnohem častěji než předchozí skupiny. Online 

prostředí preferují digitální dobrodruzi také při komunikaci s bankou, tedy neradi 

chodí na pobočky, aby si zažádali o takové produkty jako je nová kreditní/debetní 

karta či zkontrolovali stav na svých účtech. Preferují i možnost žádosti o půjčku 

prostřednictvím digitálních kanálů, a ne návštěvou v bance. Digitální dobrodruzi jsou 

pak skupinou, která je nejspokojenější se svou bankou a má k ní největší emocionální 

vazbu, i když tato vazba není tak silná jako k jejich oblíbeným značkám.  
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Krokem k prohloubení emocionální vazby mezi jedincem a jeho bankou je převedení 

reálného do digitálního světa a toho digitálního zase do reálného světa. Zákazníci budou 

ochotni využívat více digitálních cest ve chvíli, kdy banky zvýší jejich bezpečnost; 

poskytnou možnost řešení problémů v reálném čase; a povolí, aby bylo více bankovních 

transakcí možno provádět digitálně. Naopak návštěvnost reálných poboček by se mohla 

zvýšit ve chvíli, kdy by se do nich umístily samoobslužné panely; nebo by se zákazníci 

mohli virtuálně spojit z těchto míst s pracovníky banky. Dalším způsobem, jak přesvědčit 

především tradicionalisty, aby využívali více digitálního bankovnictví, je kladení důrazu 

na pohodlí. Je třeba této skupině zákazníků ukázat, jak je pro ně snadné online 

bankovnictví ovládat, ať už pomocí školení pro vybrané skupiny zákazníků či online 

tutoriály, které tuto skutečnost ukáží. Je třeba i zjednodušit aplikace mobilního 

bankovnictví, aby byly jednoduše ovladatelné jak pro online embracers tak případně pro 

tradicionalisty. Naopak u digitální dobrodruhů je třeba z mobilních bankovních aplikací 

udělat výchozí bod pro fungování na finančním trhu. Měli by z ní tak možnost 

kontaktovat svého bankéře; byla by zde dostupná řešení v reálném čase; možnost žádosti 

o další produkty online; aplikace by automaticky odesílala vybranou částku na spořicí 

účet apod. Posledním doporučením pro digitalizaci bankovnictví je propojení bank 

(pobočky, bankomaty, online a mobilní bankovnictví, call centra) s digitálním asistenty 

třetích stran jako Google Home či Amazon Alexa. 

S tím, jak se mění dnešní svět, který se více a více digitalizuje, je třeba změnit i samotné 

bankovnictví. Lidský faktor bude stále důležitý, když bude chtít klient komunikovat se 

svou bankou, ale tato interakce bude spíše virtuální než osobní na pobočce, a bude 

významná především u důležitých rozhodnutí klientů. Aby si banky získaly srdce, mysl 

a peněženky zákazníků, musí urychlit svou digitální transformaci a překonfigurovat 

každou cestu vedoucí k zákazníkovi tak, aby vedla k uspokojení jeho potřeb. Toto je 

jeden z nejvýznamnějších klíčů pro posílení emocionálních vazeb mezi klientem a jeho 

bankou, které jim zajistí přední místa mezi oblíbenými značkami zákazníků. 

BANKOVNICTVÍ A FINANČNÍ CHOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ 

Bankovní služby využívá podle Semerádová (2018) 95 % internetové populace Česka. 

Týká se to hlavně lidí starších 25 let, kteří mají vysokoškolské nebo středoškolské 

vzdělání. Češi si vybírají banky zejména podle výše poplatků, dále řeší kvalitu 
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nabízených bankovních produktů a dostupnost poboček v okolí. Nejčastěji Češi využívají 

internetové bankovnictví, 47 % z dotázaných dokonce několikrát týdně, alespoň jednou 

do měsíce 94 % dotázaných. Více se to týká žen, lidí od 45 do 54 let a vysokoškolsky 

nebo středoškolsky vzdělaných. Mobilní bankovnictví skrze aplikaci využívá alespoň 

jednou za měsíc třetina dotázaných. Do poboček chodí na měsíční bázi 18 % respondentů. 

Telefonní bankovnictví pravidelně využívá 9 % Čechů. Mezi nejčastěji využívané 

produkty bank patří běžný účet (88 %), internet banking (75 %), spořicí účet (44 %), 

penzijní připojištění (42 %) a SIPO a povolení inkasa (41 %). Dále dotázaní často 

využívají pojištění domácnosti (35 %), životní pojištění (32 %), úrazové pojištění (25 %), 

kontokorentní úvěr (21 %) a hypoteční úvěr (15 %). (Semerádová, 2018)  

Česká bankovní asociace provedla v roce 2018 výzkumnou studii zaměřenou na finanční 

chování domácností v teorii a praxi (Mandel & Teplý, 2018). Z této studie vyplývá, že po 

roce 2000 začíná prudce narůstat význam bankovního úvěru domácnostem. Na přelomu 

tisíciletí se podílel na celkových poskytnutých bankovních úvěrech 10 %, v roce 2010 

tento podíl vzrostl na 47 % a v roce 2017 činil podíl 50 %. Tento jev pak kopíruje trend 

Evropské měnové unie.  

Hrubé zadlužení českých domácností v letech 2000–2010 dynamicky roste. 

Z mezinárodního srovnání je pak patrné, že míra hrubého dluhu domácností v poměru 

k hrubému disponibilnímu důchodu domácností je rostoucí s ekonomickou vyspělostí 

země, která je měřena pomocí HDP na hlavu v paritě kupní síly. Spotřebitelský úvěr by 

měl být luxusním produktem, který by měly čerpat pouze subjekty, jejichž budoucí 

důchod není výhradně určen pro nákup nezbytných statků. A měl by vyhlazovat výkyvy 

v příjmech domácnosti a mít proticyklický charakter. Realita je ovšem jiná. Spotřební 

úvěry v čase sledují vývoj mezd a platů v České republice. Stejný vývoj pak můžeme 

sledovat i u vývoje hypoték a mezd. Pozitivní závislost existuje i mezi hospodářským 

cyklem, spotřebními úvěry a úvěry na bydlení. Pokud si domácnosti vydělávají dost 

peněz, ekonomika je v rozkvětu, pak rostou i samotné spotřební úvěry a úvěry na bydlení 

a naopak.  

Bankovní aktiva domácností zahrnují primárně depozita, která jsou zároveň pasivem 

bank. Česká republika se řadí k tzv. bankovně orientovaným finančním systémům, a 

banky zde hrají významnou roli. V roce 2004 byl objem depozit 1 764 mld. Kč. Koncem 
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roku 2017 bankovní depozita v České republice dosáhla výše 4 188 mld. Kč. Za těchto 

13 let došlo k nárůstu depozit o 137 %, avšak poklesl jejich podíl na celkových 

prostředcích použitelných na českém finančním trhu ze 70,3 % na 68,5 %. Navzdory 

poklesu zůstávají bankovní depozita stále dominantními aktivy pro české domácnosti: 

1. občané mají vysokou důvěru v banky, 

2. bankovní vkladatelé jsou konzervativní a nedůvěřují kapitálovému trhu, 

3. existence nedostatečného počtu alternativních investičních produktů, které by 

reflektovaly preference konzervativních klientů.  

Bankovní depozita mohou být rozdělena na terminované a neterminované vklady. Do 

roku 2009 převažovaly terminované vklady nad neterminovanými. Ve zmíněném roce 

poprvé neterminované vklady převýšily terminované. V roce 2017 byla hodnota 

neterminovaných vkladů ve výši 1 757,6 mld. Kč, terminované vklady klesly na hodnotu 

538,2 mld. Kč. Existují pak tři základní důvody, proč k tomuto došlo. První z nich byl 

vstup nových bank na trh (AirBank, Fio banka, EQUA bank). Dalším důvodem bylo 

zvýšení úrokových sazeb na spořicích účtech nových bank a zároveň nízké sazby na 

terminovaných vkladech. Posledním důvodem bylo rostoucí bohatství českých 

domácností, jehož část ponechávají na běžných účtech. Možným důvodem, proč došlo 

k nárůstu neterminovaných vkladů, může být i hospodářská krize a nutnost vytvoření si 

jakéhosi likvidního polštáře. 

Největší část terminovaných vkladů v roce 2017 tvořila kategorie stavebních spoření 

(349,3 mld. Kč) a terminované vklady včetně vkladových certifikátů (143,8 mld. Kč). 

Hodnota depozit uložených ve stavebních spoření v letech klesala, důvodem může být 

pokles výnosnosti tohoto produktu, a tedy i ustupování od této formy terminovaných 

vkladů. I tak zůstává tento produkt nejatraktivnějším spořícím produktem na českém trhu, 

dalšími oblíbenými produkty jsou doplňkové penzijní pojištění, drahé kovy a spořící 

konto u bank. Z tohoto je zřejmé, že české domácnosti jsou ochotny spořit i při nízkých 

úrokových sazbách a peníze ukládají na účty finančních institucí nikoli doma „do 

matrace“. 

Bankovní pasiva českých domácností tvoří úvěry. V 90. letech čerpaly nejvíce úvěry 

nefinanční podniky. Poprvé úvěry domácnostem převýšily úvěry nefinančním podnikům 

v roce 2006. Od roku 2006 pak rostou úvěry domácnostem každoročně o 6 %, zatímco 
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úvěry nefinančním podnikům stagnují. V tuto chvíli jsou domácnosti největším zdrojem 

úrokových výnosů pro banky. Bankovní úvěry domácnostem mohou být podle účelu 

rozděleny do čtyř kategorií, a to úvěry na bydlení, karty, kontokorentní a debetní zůstatky 

na bankovních účtech, spotřební úvěry. Od roku 2002 došlo k dynamickému růstu úvěrů 

na bydlení a k 31.12.2017 tvořily nejvýznamnější položku (1 212,2 mld. Kč), 

následované spotřebními úvěry (201 mld. Kč) a kontokorentními a debetními zůstatky na 

běžných účtech (174,8 mld. Kč).  

Při segmentaci úvěrů na bydlení byl nejvýznamnějším produktem na konci roku 2017 

hypoteční úvěr na bytové nemovitosti (1 082,8 mld. Kč), následované překlenovacími 

úvěry ze stavebního spoření (70,8 mld. Kč), spotřebitelskými úvěry na nemovitosti (38,8 

mld. Kč) a standardními úvěry ze stavebního spoření (22,8 mld. Kč).  

Co se týče zadluženosti českých domácností tak mezi lety 2004-2017 došlo k jejímu 

nárůstu. V roce 2004 bylo srovnání hrubého dluhu k příjmu 26 % v roce 2017 pak 59 %. 

Jedná se o jeden z nejvyšších nárůstů v rámci zemí EU. I tak je zadlužení České republiky 

po celé období nižší než v eurozóně.  

4.4 Výsledky primárního výzkumu 

Výzkum spotřebního chování generace Y na finančním trhu probíhal ve dvou částech. 

Nejprve byl proveden sekundární výzkum dat, ve kterém byl charakterizován spotřebitel 

a jeho chování na trhu finančních produktů. Dále pak byl proveden primární výzkum 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledky shrnuje tato kapitola. 

4.4.1 Demografický profil respondentů 

V demografické části dotazníku měli respondenti uvést pohlaví, rok narození, stav, počet 

dětí a jejich věk, průměrný měsíční příjem domácnosti, nejvyšší dosažené vzdělání, 

ekonomický stav, kraj a velikost obce, ve které žijí.  

Na dotazník odpovědělo 424 respondentů, z toho bylo 54 % žen a 46 % mužů. Průměrný 

věk respondentů byl 25,5 roku, medián je 24 let. Celkové věkové složení respondentů je 

zobrazeno v následující tabulce (Tabulka 4). Nejvíce respondentů bylo ve věku 22 let a 

nejméně pak ve věku 18 a 19 let.  
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Tabulka 4: Věkové složení respondentů v absolutním a procentuálním vyjádření 

Věk 
Muž Žena Celkem 

ABS % ABS % ABS % 

18 1 0,24 1 0,24 2 0,47 

19 1 0,24 1 0,24 2 0,47 

20 6 1,42 9 2,12 15 3,54 

21 25 5,90 20 4,72 45 10,61 

22 32 7,55 38 8,96 70 16,51 

23 21 4,95 27 6,37 48 11,32 

24 27 6,37 24 5,66 51 12,03 

25 15 3,54 19 4,48 34 8,02 

26 7 1,65 13 3,07 20 4,72 

27 10 2,36 5 1,18 15 3,54 

28 5 1,18 11 2,59 16 3,77 

29 4 0,94 11 2,59 15 3,54 

30 5 1,18 9 2,12 14 3,30 

31 6 1,42 11 2,59 17 4,01 

32 5 1,18 10 2,36 15 3,54 

33 9 2,12 7 1,65 16 3,77 

34 3 0,71 4 0,94 7 1,65 

35 6 1,42 2 0,47 8 1,89 

36 8 1,89 6 1,42 14 3,30 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Co se týče stavu respondentů, pak více než polovina respondentů (51 %) byla svobodná, 

třetina respondentů uvedla, že má partnera či partnerku a 15 % respondentů pak bylo 

ženatých či vdaných. Dva respondenti byli rozvedení, další dva uvedli, že jsou vdovou či 

vdovcem a dvě ženy uvedly, že jsou zasnoubeny. Rozdělení respondentů zobrazuje také 

Tabulka 5. 

 

Tabulka 5: Stav respondentů v absolutním a procentuálním vyjádření 

Stav 
Svobodný 

Svobodná 

Ženatý 

Vdaná 
Partner 

Partnerka 

Vdovec 

Vdova 
Rozvedený 

Rozvedená Jiné 

ABS 216 63 139 2 2 2 

% 50,94 14,86 32,78 0,47 0,47 0,47 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Další dvě otázky se vztahovaly k počtu dětí a jejich věku. Většina dotazovaných (88 %) 

je pak bezdětných. Jedno dítě má 7 % respondentů, dvě děti 4 % a 3 a více dětí pak 1 % 

respondentů. Respondenti, kteří mají děti, mají nejčastěji děti v předškolním věku 
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(9,2 %), na prvním stupni základní školy (0,9 %) anebo v době provádění výzkumu 

očekávali narození potomka (1,9 %). Počet dětí u jednotlivých respondentů pak zachycuje 

následující Tabulka 6. 

 

Tabulka 6: Počet dětí respondentů v absolutním a procentuálním vyjádření 

Počet dětí 0 1 2 3 a více dětí 

ABS 373 31 18 2 

% 88,0 7,3 4,2 0,5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rozdělení respondentů do příjmových skupin zobrazuje následující tabulka. 

Respondenti měli uvést měsíční příjem domácnosti, pokud se jednalo o studenty pak jen 

svůj měsíční příjem.  

 

Tabulka 7: Rozdělení respondentů do příjmových skupin v absolutním a procentuálním vyjádření 

Měsíční příjem ABS % 

do 5000 Kč 89 21 

5 000 - 9 999 91 21 

10 000 - 14 999 41 10 

15 000 - 19 999 31 7 

20 000 - 29 999 55 13 

30 000 - 39 999 34 8 

40 000 - 49 999 31 7 

50 000 - 59 999 24 6 

60 000 a více 24 6 

Jiné 4 1 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvyšší zastoupení měli respondenti s příjmy do 5 000 a od 5 000 do 9 999 Kč, obě 

skupiny byly zastoupeny 21 % respondentů. Respondentů s příjmy od 20 000 do 29 999 

Kč bylo 13 %. Další příjmovou skupinou byli respondenti s příjmy od 10 000 do 

14 999 Kč. Pod 10% zastoupení pak spadaly kategorie příjmů 30 000 – 39 999 Kč, kam 

spadalo 8 % respondentů, dále skupiny 15 000 – 19 999 Kč a 40 000 – 49 999 Kč, kam 

patřilo 7 % respondentů. Výši příjmů 50 000 – 59 999 Kč a 60 000 Kč a více uvedlo, že 
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měsíčně disponuje 6 % respondentů. Do kategorie „Jiné“ uváděli respondenti informaci, 

že nechtějí na tuto otázku odpovídat nebo že jsou nezaměstnaní. 

V oblasti vzdělání respondenti uváděli nejvyšší dosažené vzdělání v době, kdy dotazník 

vyplňovali. Střední školu vystudovalo 42 % respondentů. Ukončenou vysokou školu na 

magisterském stupni mělo 25,9 % respondentů. Vysokou školu na úrovni bakaláře mělo 

ukončeno 20,8 % respondentů. Vyšší vysokoškolské vzdělání mělo 2,8 % respondentů. 

Pouze 0,7 % respondentů uvedlo, že jejich nejvyšším ukončeným vzděláním je základní 

škola. 0,7 % respondentů uvedlo, že jejich nejvyšší dosažené vzdělání je vyučení, stejný 

počet respondentů pak mělo vyšší odborné vzdělání. Vyučeno s maturitou bylo 6 % 

respondentů. Rozložení respondentů je zobrazeno v tabulce uvedené níže. 

 

Tabulka 8: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů v absolutním a procentuálním vyjádření 

Vzdělání ABS % 

Základní 3 0,7 

Vyučen/a 3 0,7 

Vyučen/a s maturitou 27 6,4 

Středoškolské 178 42,0 

Vyšší odborné vzdělání 3 0,7 

Vysokoškolské - Bc 88 20,8 

Vysokoškolské - Mgr 110 25,9 

Vyšší vysokoškolské 12 2,8 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ekonomický stav respondentů (Tabulka 9) rozdělil respondenty do skupin student (33 

%), pracující student (31 %), zaměstnaný (24 %), nezaměstnaný (1 %), mateřská 

dovolená (5 %), vyživovaný člen rodiny (1 respondent), OSVČ (4 %) a jiné (2 %). 

V kategorii jiné nejčastěji respondenti uváděli, že jsou zaměstnáni a zároveň provozují 

živnost. 
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Tabulka 9: Ekonomický stav respondentů v absolutním a procentuálním vyjádření 

Ekonomický stav ABS % 

Student 139 33 

Pracující student 132 31 

Zaměstnaný 104 25 

Nezaměstnaný 3 1 

Mateřská dovolená 21 5 

Vyživovaný člen rodiny 1 0 

OSVČ 16 4 

Jiné 8 2 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední dvě otázky první části dotazníku se soustředily na kraj a velikost obce, ve které 

respondenti žijí. Kromě Karlovarského a Libereckého kraje mají všechny kraje 

zastoupení alespoň jednoho respondenta. V Tabulka 10 je zobrazeno zastoupení krajů, 

podle počtu respondentů, kteří uvedli, že v tomto kraji bydlí. Nejvíce respondentů žije 

v Jihomoravském kraji. 

 

Tabulka 10: Kraje, ve kterých respondenti žijí v absolutním a relativním vyjádření 

Kraj ABS % 

Hlavní město Praha 18 4,2 

Středočeský 4 0,9 

Jihočeský 2 0,5 

Plzeňský 1 0,2 

Karlovarský 0 0,0 

Ústecký 3 0,7 

Liberecký 0 0,0 

Královehradecký 7 1,7 

Pardubický 13 3,1 

Vysočina 28 6,6 

Jihomoravský 273 64,4 

Olomoucký 26 6,1 

Zlínský 21 5,0 

Moravskoslezský 28 6,6 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 11 zobrazuje velikost obce, ve které respondenti žijí. Rozdělení velikostí obcí 

bylo do následujících skupin do 199 obyvatel (2 %), 200–499 obyvatel (4 %), 500–999 

obyvatel (8 %), 1 000 – 1 999 obyvatel (5 %), 2 000 – 4 999 obyvatel (11 %), 5 000 – 
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9 999 obyvatel (7 %), 10 000 – 19 999 obyvatel (4 %), 20 000 – 49 999 obyvatel (7 %), 

50 000 – 99 999 obyvatel (6 %), 100 000 a více obyvatel (46 %). 

 

Tabulka 11: Velikost obce, ve které respondenti žijí, v absolutním a procentuálním vyjádření 

Velikost obce ABS % 

do 199 7 2 

      200 – 499 19 4 

      500 – 999 34 8 

   1 000 – 1 999 22 5 

   2 000 – 4 999 45 11 

   5 000 – 9 999 29 7 

 10 000 – 19 999 18 4 

 20 000 – 49 999 29 7 

 50 000 – 99 999 25 6 

100 000 a více 196 46 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V demografické části práce byl, kromě výpočtu četnosti, aplikován Fisherův faktoriálový 

test, aby odhalil, zda existují závislosti mezi jednotlivými faktory. Pro zjištění závislosti 

v kontingenční tabulce se používá chí-kvadrát test. Pro jeho korektní použití by měl být 

počet dat větší než 40 a teoretické četnosti by měli být vetší nebo rovny 5. Počet 

respondentů byl 424. Problém nastává s teoretickými četnostmi, které jsou pro některé 

buňky menší než 5. Jelikož slučování buněk by v tomto případě nemělo význam, protože 

by bylo ztraceno rozdělení veličin na jednotlivé varianty, je z tohoto důvodu pro zjištění 

závislosti mezi sledovanými veličinami použit Fisherův faktoriálový test. Je testována 

nulová hypotéza (H0) proti alternativní hypotéze (H1). 

U každého vztahu byla nulová hypotéza stanovena tak, že neexistuje závislost mezi 

veličinou 1 a veličinou 2. Alternativní hypotéza pak tvrdí, že závislost mezi těmito 

veličinami existuje. Konkrétně byly zkoumány závislosti mezi pohlavím a vzděláním, 

ekonomickým stavem a příjmem respondentů. Obecně můžeme definovat hypotézy takto:  

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2.  

 



S t r á n k a | 109  

Tabulka 12 uvádí výsledky Fisherova faktoriálového testu při zkoumání závislosti mezi 

pohlavím a měsíčním příjmem, vzděláním a ekonomickým stavem, dále pak vztah mezi 

ekonomickým stavem a měsíčním příjmem. 

 

Tabulka 12: Výsledky Fisherova faktoriálového testu u demografických faktorů při hladině 

významnosti α  = 0,05 

Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Pohlaví Měsíční příjem 0,07040 Ponecháme H0 Nezávislé 

Pohlaví Vzdělání 0,20760 Ponecháme H0 Nezávislé 

Pohlaví Ekonomický stav 0,00017 Zamítáme H0 Závislé 

Ekonomický stav Měsíční příjem 5*10-7 Zamítáme H0 Závislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

U vztahu mezi pohlavím a měsíčním příjmem byla p-hodnota ve výši 0,0704, hladina 

významnosti byla pro tento test zvolena na úrovni 0,05 a byla nižší než vypočítaná p-

hodnota, z tohoto důvodu nezamítáme nulovou hypotézu. Tento výsledek znamená, že 

neexistuje vzájemná závislost mezi pohlavím a měsíčním příjmem respondentů. 

Dalším zkoumaným vztahem byl vztah mezi pohlavím a vzděláním, hodnota 

významnosti byla stanovena na 0,05 a vypočítaná p-hodnota činila 0,2076. I v tomto 

případě je výsledek vyšší než hladina významnosti, což znamená, že přijímáme nulovou 

hypotézu. I zde neexistuje vzájemná závislost mezi pohlavím a vzděláním. 

Třetím zkoumaným vztahem byl vztah mezi pohlavím a ekonomickým stavem, kdy 

hladina významnosti byla stanovena na 0,05 a samotná p-hodnota činila 0,00017. 

Výsledek je nižší než stanovená hladina významnosti, zamítáme nulovou hypotézu a 

přijímáme alternativní hypotézu, a proto můžeme říci, že existuje vzájemná závislost 

mezi pohlavím a ekonomickým stavem respondentů. 

Posledním zkoumaným vztahem byl vztah mezi ekonomickým stavem a měsíčním 

příjmem respondentů. Hladina významnosti činila 0,05 a p-hodnota byla stanovena na 

5*10-7. I v tomto případě p-hodnota byla nižší než stanovená hladina významnosti, 

z tohoto důvodu zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu. Můžeme 

tedy říci, že existuje vzájemná závislost mezi ekonomickým stavem a měsíčním 

příjmem. 
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VÝSLEDKY VÝZKUMU V OBLASTI DEMOGRAFICKÉHO PROFILU RESPONDENTŮ 

Výzkum v oblasti demografického profilu respondentů ukázal, že průměrný věk 

respondentů je 25,5 let, jeho medián pak 24 let. 52 % respondentů bylo svobodných, 33 % 

uvedlo, že má partnera či partnerku a 15 % bylo ženatých či vdaných. Nejčastější měsíční 

příjem, který byl uveden, byl příjem do 5 000 Kč (21 %) a příjem mezi 5 000-9 999 Kč 

(21 %). Další nejpočetnější skupinou byl pak uveden měsíční příjem v intervalu od 

20 000-29 999 Kč.  

Nejpočetnější skupinou v rámci vzdělání byli respondenti, kteří mají ukončené 

středoškolské vzdělání (42 %), 26 % respondentů uvedlo, že jejich nejvyšším dosaženým 

vzděláním je vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a 21 % respondentů má 

ukončené bakalářské studium. Tomuto zastoupení odpovídá i ekonomický stav 

respondentů, kdy 33 % respondentů bylo studenty, 31 % respondentů pracujícími 

studenty a 24 % respondentů pak bylo zaměstnáno. Co se týče krajů, pak největší 

zastoupení v rámci respondentů měl Jihomoravský kraj a obyvatelé měst, které mají nad 

100 000 obyvatel. 

V rámci demografického profilu byl aplikován Fisherův faktoriálový test, díky kterému 

byly zkoumány závislosti mezi pohlavím a měsíčním příjmem; vzděláním a 

ekonomickým stavem, a následně pak vzájemná závislost mezi ekonomickým stavem a 

měsíčním příjmem. Fisherův faktoriálový test pak ukázal, že neexistuje vzájemná 

závislost mezi pohlavím a měsíčním příjmem a pohlavím a vzděláním. Za to existuje 

vzájemná závislost mezi pohlavím a ekonomickým stavem a ekonomickým stavem a 

měsíčním příjmem. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Průměrný zástupce generace Y v tomto výzkumu je člověk ve věku 24 let, 

který je svobodný, s měsíčním příjmem do 10 000 Kč. Tento zástupce má ukončené 

středoškolské vzdělání. Pokud je studentem vysoké školy, pak každý třetí u studia i 

pracuje. Pravděpodobně žije v Jihomoravském kraji. Existuje vzájemná závislost mezi 

pohlavím respondenta a jeho ekonomickým stavem a také mezi ekonomickým stavem a 

měsíčním příjmem respondenta. 
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4.4.2 Behaviorální profil respondentů 

Třetí část dotazníku byla zaměřena na behaviorální předsudky, přesně na majetnický 

efekt, averzi k nejasnosti, nadměrné sebevědomí, předsudek zpětného pohledu, přehnaný 

optimismus, předsudek sebepřisuzování, předsudek dostupnosti, averzi ke ztrátě, 

kognitivní nesoulad a ukotvení. U těchto odpovědí bylo zkoumáno, zda respondenti 

podléhají jednotlivým efektům a dále pomocí statistických metod, zda existuje vzájemná 

závislost mezi odpověďmi na danou otázku a pohlavím; měsíčním příjmem; nejvyšším 

dosaženým vzděláním; ekonomickým stavem. Pro testování hypotézy, zda existuje 

závislost mezi danou otázkou a pohlavím respondentů byl chí-kvadrát test (kromě otázky 

č. 12), a pokud byla prokázána závislost, pak byl použit Cramerův test pro výpočet síly 

této závislosti, pro testování zbývajících hypotéz byl opět využit Fisherův faktoriálový 

test.  

MAJETNICKÝ EFEKT 

Majetnický efekt je používán v psychologii a behaviorální ekonomii a popisuje hypotézu, 

kdy lidé připisují věcem vyšší váhu jen proto, že je vlastní. Majetnický efekt byl zkoumán 

v otázce č. 10 dotazníku: Představte si situaci, že vlastníte vstupenku na vyprodaný 

koncert jedné ze svých nejoblíbenějších kapel. Vstupenku jste koupili za běžnou cenu 1 

500 Kč. Jste zapálený fanoušek kapely a byli byste za lístek ochotni zaplatit až 3 000 Kč. 

Později se na internetu dozvíte, že ostatní fanoušci jsou ochotni koupit lístek až za 6 000 

Kč. Prodáte za těchto okolností svůj lístek? 

Tabulka 13 zobrazuje procentuální vyjádření četnosti odpovědí u této otázky. Více než 

70 % respondentů odpovědělo, že by si lístek ponechalo, i když by za něj mohlo při 

prodeji utržit čtyřnásobek původní ceny. Ze všech dotázaných respondentů by tedy 300 

lístek neprodalo a 124 lístek prodalo. Je tedy zřejmé, že česká generace Y podléhá 

majetnickému efektu.  

 

Tabulka 13: Četnost odpovědní na otázku č. 10 v absolutním a procentuálním vyjádření 

Otázka 10 

Odpověď ABS % 

Ano 124 29 

Ne 300 71 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 14 shrnuje výsledky chí-kvadrát testu (testování vzájemné závislosti mezi 

otázkou a pohlavím respondentů) a Fisherova faktoriálového testu (testování zbylých 

vzájemných závislostí). Obecně můžeme stanovit nulovou hypotézu a alternativní 

hypotézu takto:  

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

 

Tabulka 14: Výsledky chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 10 při hladině 

významnosti α = 0,05 

M
A

J
E

T
N

IC
K

Ý
 E

F
E

K
T

 

Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 10 

Pohlaví 0,0012 Zamítáme H0 Závislé 

Příjem 0,0005 Zamítáme H0 Závislé 

Vzdělání 0,0095 Zamítáme H0 Závislé 

Ekonomický stav 0,0559 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jako první byl testován vztah mezi odpověďmi na otázku č. 10 a pohlavím 

respondentů. Pomocí chí-kvadrát testu, při hladině významnosti α = 0,05, byla výsledná 

p-hodnota na úrovni 0,0012. Hodnota je nižší než stanovená hladina významnosti, což 

znamená, že zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. Existuje 

vzájemná závislost mezi odpověďmi na otázku č. 10 a pohlavím respondentů. 

Velikost Cramerova koeficientu byla vypočtena ve výši 0,158, což znamená, že mezi 

těmito veličinami však neexistuje statistická závislost.  

Druhým testovaným vztahem byl vztah mezi odpověďmi na otázku č. 10 a měsíčním 

příjmem respondentů. Byl použit Fisherův faktoriálový test. Při stanovené hladině 

významnosti α = 0,05 byla výsledná p-hodnota = 0,005. Jedná se o hodnotu, která je nižší 

než stanovená hladina významnosti, což znamená, že zamítáme nulovou hypotézu a 

přijímáme hypotézu alternativní. Existuje vzájemná závislost mezi odpověďmi na 

otázku č. 10 a měsíčním příjmem. 

Třetím testovaným vztahem byl vztah mezi odpověďmi na otázku č. 10 a nejvyšším 

dosaženým vzděláním. Vztah byl testován pomocí Fisherova faktoriálového testu, při 

stanovené hladině významnosti α = 0,05. Výsledná p-hodnota byla 0,0095, což je hodnota 

nižší než hladina významnosti. Z tohoto důvodu zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 
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hypotézu alternativní. Existuje vzájemná závislost mezi odpověďmi na otázku č. 10 a 

nejvyšším dosaženým vzděláním.  

Posledním testovaným vztahem byl vztah mezi odpověďmi na otázku č. 10 a 

ekonomickým stavem respondentů. Byl použit Fisherův faktoriálový test s hladinou 

významnosti α = 0,05. Výsledná p-hodnota byla 0,0559, což je hodnota, která je vyšší než 

hladina významnosti. Neexistuje vzájemná závislost mezi odpověďmi na otázku č. 10 

a ekonomickým stavem respondentů. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Česká generace Y podléhá majetnickému efektu (70 %). Rozhodnutí jedince 

je závislé na pohlaví respondenta, jeho měsíčním příjmu a nejvyšším dosaženém 

vzdělání. 

AVERZE K NEJASNOSTI 

Investoři a lidé obecně nemají nejasné a nejisté situace příliš v lásce. Podle hlavního 

ekonomického proudu záleží pouze na pravděpodobnostním rozdělení výsledků. 

Subjektivní vnímání tedy nehraje roli. Předpokládá se tedy, že preference a 

pravděpodobnostní rozdělení jsou na sobě nezávislé. Averzí k nejasnosti se zabývaly 

otázky č. 11a a 11b. 

Znění otázky 11 bylo pro obě části stejné: Máte možnost zúčastnit se následujících dvou 

soutěží. V každé z následujících situací si vyberte mezi možnostmi a) a b) podle toho, jak 

byste se Vy osobně v každé z nich rozhodli. U nabízených odpovědí je zde v závorce, 

jakou hodnotu by mělo rozhodnutí dle teorie očekávaného užitku. Tedy hodnotu užitku 

vyjádřenou hlavním ekonomickým proudem (viz kapitola 3.4.5).  

V části a) volili respondenti mezi odpověďmi: 

1. 61% šance vyhrát 530 000 Kč (očekávaný užitek z výhry 323 300 Kč), 

2. 63% šance vyhrát 500 000 Kč (očekávaný užitek z výhry 315 000 Kč). 

V části b) byla možnost mezi odpověďmi následující: 

1. 98% šance vyhrát 530 000 Kč (očekávaný užitek z výhry 519 400 Kč), 

2. 100% šance vyhrát 500 000 Kč (očekávaný užitek z výhry 500 000 Kč). 
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Šance na výhru se vždy lišila o dva procentní body. U první části byla pravděpodobnost 

výhry 61 % a 63 %, u druhé odpovědi pak 98 % a 100 %. V první části by 63 % 

respondentů zvolilo 63% šanci výhry 500 000 Kč a pouze 37 % by zvolilo 61% šanci 

vyhrát 530 000 Kč. 

Tabulka 15 zobrazuje rozložení odpovědí u otázky 11a a 11b. Pokud by se respondenti 

řídili očekávaným užitkem z výhry, pak by měla převažovat odpověď „61% šance vyhrát 

530 000 Kč“ u otázky 11a a „98% šance vyhrát 530 000 Kč“ u otázky 11b. Naopak u jisté 

šance na výhru volilo 89 % respondentů jistou výhru 500 000 Kč a pouze 11 % 

respondentů pak 98% šanci vyhrát 530 000 Kč. 

 

Tabulka 15: Četnost odpovědí na otázku č. 11 v absolutním a procentuálním vyjádření  
Odpověď ABS % 

Otázka 11a 
61% šance vyhrát 530 000 Kč 156 37 

63% šance vyhrát 500 000 Kč 268 63 

Otázka 11b 
98% šance vyhrát 530 000 Kč 48 11 

100% šance vyhrát 500 000 Kč 376 89 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V obou případech většina respondentů porušila tvrzení hlavního ekonomického proudu a 

je zřejmé, že respondenti se z velké části řídili subjektivním vnímáním situace, nikoliv 

pravděpodobnostmi a očekávaným užitkem z výhry a zároveň odpovědi na otázku 11b 

prokazují, že jsou respondenti averzní ke ztrátě (viz dále). Bylo tedy potvrzeno, že česká 

generace Y podléhá averzi k nejasnosti. 

Pomocí chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu byly testovány vzájemné 

závislosti mezi odpověďmi na otázky 11a a 11b a pohlavím; měsíčním příjmem; 

nejvyšším dosaženým vzděláním a ekonomickým stavem respondentů. Pro jednotlivé 

testy byla stanovená nulová a alternativní hypotéza, obecně mohou být tyto hypotézy 

definovány takto:  

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 
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Tabulka 16 zobrazuje výsledky jednotlivých statistických testů pro otázky č. 11a a 11b.  

 

Tabulka 16: Výsledky chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 11 při hladině 

významnosti α = 0,05 
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Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 11a 

Pohlaví 0,0026 Zamítáme H0 Závislé 

Příjem 0,4158 Ponecháme H0 Nezávislé 

Vzdělání 0,1489 Ponecháme H0 Nezávislé 

Ekonomický stav 0,1154 Ponecháme H0 Nezávislé 

Otázka 11b 

Pohlaví 0,0009 Zamítáme H0 Závislé 

Příjem 0,4093 Ponecháme H0 Nezávislé 

Vzdělání 0,2224 Ponecháme H0 Nezávislé 

Ekonomický stav 0,1869 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pomocí chí-kvadrát testu bylo zjišťováno, zda existuje vzájemná závislost mezi 

pohlavím respondentů a otázkou č. 11a/b. U otázky č. 11a byla výsledná p-hodnota ve 

výši 0,0026, což je hodnota, která je nižší než stanovená hladina významnosti α = 0,05. 

Zamítáme tedy nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. Existuje vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 11a a pohlavím respondentů. Dále byl vypočten Cramerův 

koeficient, který ukazuje sílu závislosti těchto dvou veličin. Výše koeficientu byla 0,141, 

což znamená, že se jedná o nízkou závislost. U otázky č. 11b byla výsledná p-hodnota ve 

výši 0,009, což je hodnota, která je nižší než stanovená hladina významnosti α = 0,05. 

Zamítáme tak nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu. Existuje vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 11b a pohlavím respondentů. Pomocí Cramerova 

koeficientu, který ukazuje sílu závislosti těchto dvou veličin, byla ukázáno, že se jedná o 

nízkou závislost. Je to z toho důvodu, že výše tohoto koeficientu byla 0,154. 

U zbývajících výpočtů byl použit Fisherův faktoriálový test, při hladině významnosti 

α = 0,05. Prvním takto zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 11 a měsíčním 

příjmem respondentů. Výsledné p-hodnoty byly pro otázku č. 11a ve výši 0,4158 a pro 

otázku č. 11b ve výši 0,4093. Obě hodnoty byly vyšší než daná hladina významnosti, což 

znamená, že přijímáme nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou 

č. 11 a měsíčním příjmem respondentů. 

Druhým vztahem, který byl počítán pomocí Fisherova faktoriálového testu byl vztah 

mezi otázkou č. 11 a nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů. Při hladině 
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významnosti α = 0,05 byla výsledná p-hodnota pro otázku č. 11a rovna 0,1489 a pro 

otázku č. 11b rovna 0,2224. Obě tyto hodnoty byly vyšší než stanovená hladina 

významnosti, přijímáme tedy nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemná závislost mezi 

otázkou č. 11 a nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů.  

Posledním vztahem byl vztah mezi otázkou č. 11 a ekonomickým stavem 

respondentů. Výsledná p-hodnota u otázky č. 11a byla 0,1154 a pro otázku č. 11b byla 

rovna 0,1869. Obě tyto hodnoty byly vyšší než stanovená hladina významnosti α = 0,05 

což znamená, že ponecháváme nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemná závislost mezi 

otázkou č. 11 a ekonomickým stavem respondentů. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Česká generace Y podléhá předsudku averze k nejasnosti (76 %) a její 

rozhodnutí je závislé na pohlaví respondenta. 

NADMĚRNÉ SEBEVĚDOMÍ 

Při efektu nadměrného sebevědomí je subjektivní důvěra člověka ve své úsudky 

spolehlivě vyšší než objektivní přesnost těchto úsudků, zvláště když je sebedůvěra 

relativně vysoká. Tento efekt nadměrného sebevědomí zkoumala otázka č. 12, která 

zněla: Pokud byste měli porovnat kvalitu vámi odvedené práce v porovnání s kolegy (se 

spolužáky): 

1. Kvalita mé práce je spíše nadprůměrná. 

2. Kvalita mé práce je spíše průměrná. 

3. Kvalita mé práce je spíše podprůměrná. 

Tabulka 17 zobrazuje procentuální vyjádření četnosti odpovědí na otázku č. 12. Více než 

polovina respondentů (51 %) si myslí, že jejich kvalita práce v porovnáním s jejich 

spolužáky či kolegy je nadprůměrná, 47 % respondentů vnímá svoji kvalitu práce jako 

průměrnou a pouze 2 % respondentů si myslí, že jejich práce je podprůměrná. Z výsledků 

je tedy patrné, že i česká generace Y podléhá nadměrnému sebevědomí. 
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Tabulka 17: Četnost odpovědí na otázku č. 12 v absolutním a procentuálním vyjádření 

Otázka 12 

Odpověď ABS % 

Nadprůměrná 215 51 

Průměrná 201 47 

Podprůměrná 8 2 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pomocí Fisherova faktoriálového testu byla testována vzájemná závislost mezi otázkou 

č. 12 a pohlavím; měsíčním příjmem; nejvyšším dosaženým vzděláním a ekonomickým 

stavem. Výsledky těchto testů shrnuje následující Tabulka 18. Před testováním hypotéz 

byly stanoveny nulové a alternativní hypotézy: 

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

 

Tabulka 18: Výsledky Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 12 při hladině významnosti α = 0,05 
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Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 12 

Pohlaví 0,2329 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 0,0015 Zamítáme H0 Závislé 

Vzdělání 0,0679 Ponecháme H0 Nezávislé 

Ekonomický stav 0,0035 Zamítáme H0 Závislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Prvním zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 12 a pohlavím. Výsledná p-

hodnota byla rovna 0,2329 a byla vyšší než stanovená hladina významnosti α = 0,05, 

přijímáme nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 12 a 

pohlavím respondentů. 

Dalším zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 12 a měsíčním příjmem 

respondentů. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,0015 a byla nižší než stanovená hladina 

významnosti α = 0,05. Z tohoto důvodu zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

alternativní hypotézu. Existuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 12 a měsíčním 

příjmem respondentů. 

Třetím zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 12 a nejvyšším dosaženým 

vzděláním respondentů. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,0679, což je hodnota vyšší 

než stanovená hladina významnosti. Přijímáme nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 12 a nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů. 
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Posledním zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 12 a ekonomickým stavem 

respondentů. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,0035, což je hodnota, která je nižší než 

stanovená hladina významnosti. Zamítáme tedy nulovou hypotézu a přijímáme 

alternativní hypotézu. Existuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 12 a ekonomickým 

stavem respondentů. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Česká generace Y podléhá předsudku nadměrného sebevědomí (51 %) a je 

ovlivněna především příjmem respondentů a jejich ekonomickým stavem. 

PŘEDSUDEK ZPĚTNÉHO POHLEDU 

Předsudek zpětného pohledu je předsudek, při kterém máme pocit, že jakmile některá 

situace nastala, tak byla předvídatelná. A to i ve chvíli, kdy jsme pro tuto předpověď 

neměli žádný nebo velmi malý základ. Předsudku zpětného pohledu se věnovaly otázky 

č. 13 a č. 15. V otázce č. 13 byli respondenti dotazování, zda mají pocit, že ekonomové 

měli vědět předem o finanční krizi z roku 2008, kdy mohli odpovídat – ano, ne, nevím. 

V otázce č. 15 byli respondenti tázání, že pokud se ohlédnou za některými svými omyly 

do minulosti, zda mají pocit, že mohli některé situace předvídat a předejít jim, nebo mají 

tento pocit pouze výjimečně.  

Tabulka 19 zobrazuje zastoupení četností odpovědí na otázky č. 13 a č. 15. U první otázky 

si více než polovina respondentů (55 %) myslí, že ekonomové mohli ekonomickou krizi 

v roce 2008 předvídat, 32 % respondentů neví, zda mohla být krize předvídána a pouze 

13 % respondentů si to nemyslí. U otázky č. 15 převládá předsudek zpětného pohledu, 

kdy 62 % respondentů mají pocit, že mohli některé situace předvídat a předejít jim. 38 % 

respondentů má pocit, že mohli některé situace předvídat jen výjimečně.  

 

Tabulka 19: Četnost odpovědí na otázky č. 13 a č. 15 v absolutním a procentuálním vyjádření  
Odpověď ABS % 

Otázka 13 

Ano 234 55 

Ne 53 13 

Nevím 137 32 

Otázka 15 
Mohl/a  262 62 

Mohl/a výjimečně 162 38 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Můžeme říci, že u obou otázek byl předsudek zpětného pohledu u české generace Y 

potvrzen. 

Pomocí chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu byla při hladině významnosti 

α = 0,05 zkoumána závislost mezi touto otázkou a vybranými demografickými faktory. 

Chí-kvadrát test byl použit pro vztah mezi otázkami a pohlavím respondentů, přičemž 

pokud byly veličiny závislé, tak byl dopočítán Cramerův koeficient, aby byla ukázána 

síla této závislosti. Pro vztah mezi otázkami a měsíčním příjmem; nejvyšším dosaženým 

vzděláním a ekonomickým stavem respondentů bylo použito Fisherova faktoriálového 

testu. V následujících tabulkách (Tabulka 20 a Tabulka 21) jsou shrnuty výsledky 

jednotlivých testů. Obecně jsou nulová hypotéza a alternativní hypotéza stanoveny takto: 

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

 

Jako první byl zkoumán vztah mezi otázkou č. 13 a pohlavím respondentů, přičemž 

byl použit chí-kvadrát test. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,0109, což je hodnota, která 

je nižší než daná hladina významnosti α = 0,05. Z tohoto důvodu zamítáme nulovou 

hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. Existuje vzájemná závislost mezi otázkou 

č. 13 a pohlavím respondentů. Hodnota Cramerova koeficientu byla rovna 0,146, že 

značí slabou závislost mezi danými faktory.  

Druhým zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 13 a měsíčním příjmem 

respondentů. Pro výpočet tohoto vztahu a vztahu dalších byl použit Fisherův 

faktoriálový test při hladině významnosti α = 0,05. Výsledná p-hodnota byla rovna 

0,2269, což je hodnota, která je vyšší než stanovená hladina významnosti. Ponecháváme 

tak nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 13 a měsíčním 

příjmem respondentů.  

Třetím zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 13 a nejvyšším dosaženým 

vzděláním. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,0045. Jedná se o hodnotu, která je nižší než 

stanovená hladina významnosti, což vede k tomu, že zamítáme nulovou hypotézu a 

přijímáme hypotézu alternativní. Existuje závislost mezi otázkou č. 13 a nejvyšším 

dosaženým vzděláním respondentů.  
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Posledním zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 13 a ekonomickým stavem 

respondentů. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,2329, což je hodnota, která je vyšší než 

stanovená hladina významnosti. Přijímáme tak nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 13 a ekonomickým stavem respondentů. 

 

Tabulka 20: Výsledky chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 13 při hladině 

významnosti α = 0,05 
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Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 13 

Pohlaví 0,0109 Zamítáme H0 Závislé 

Příjem 0,2269 Ponecháme H0 Nezávislé 

Vzdělání 0,0045 Zamítáme H0 Závislé 

Ekonomický stav 0,2329 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

U otázky č. 15 byl pro zjišťování vzájemného vztahu mezi otázkou a pohlavím 

respondentů využit chí-kvadrát test, s danou hladinou významnosti α = 0,05. Výsledná 

p-hodnota byla rovna 0,0098. Jedná se o hodnotu, která je nižší než stanovená hladina 

významnosti. Zamítáme tak nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu. 

Existuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 15 a pohlavím respondentů. Pomocí 

Cramerova koeficientu byla pak zjišťována síla této vzájemné závislosti. Výsledná 

hodnota koeficientu byla rovna 0,121, což značí slabou závislost. 

Pro druhý až čtvrtý vzájemný vztah byl použit Fisherův faktoriálový test se stanovenou 

hladinou významnosti α = 0,05. Nejprve bylo zjišťováno, zda existuje vzájemná závislost 

mezi otázkou č. 15 a měsíčním příjmem respondentů. Výsledná p-hodnota činila 

0,0209, což je hodnota, která je nižší než stanovená hladina významnosti. Zamítáme tedy 

nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. Existuje vzájemná závislost mezi 

otázkou č. 15 a měsíčním příjmem respondentů.  

Třetím zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 15 a nejvyšším dosaženým 

vzděláním. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,0125. Jedná se o hodnotu, která je nižší než 

stanovená hladina významnosti. Z tohoto důvodu zamítáme nulovou hypotézu a 

přijímáme alternativní hypotézu. Existuje vzájemný vztah mezi otázkou č. 15 a 

nejvyšším dosaženým vzděláním. 
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Posledním zkoumaným vztahem u této otázky byl vztah mezi otázkou č. 15 a 

ekonomickým stavem respondentů. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,0319. Jedná se o 

hodnotu, která je nižší než stanovená hladina významnosti, což znamená, že zamítáme 

nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu. Existuje vzájemná závislost mezi 

otázkou č. 15 a ekonomickým stavem respondentů.  

 

Tabulka 21: Výsledky chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 15 při hladině 

významnosti α = 0,05 
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Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 15 

Pohlaví 0,0098 Zamítáme H0 Závislé 

Příjem 0,0209 Zamítáme H0 Závislé 

Vzdělání 0,0125 Zamítáme H0 Závislé 

Ekonomický stav 0,0319 Zamítáme H0 Závislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

ZJIŠTĚNÍ: Česká generace Y podléhá předsudku zpětného pohledu (59 %), existuje zde 

slabá závislost na pohlaví jedince, jeho příjmu, vzdělání a ekonomickém stavu.  

PŘEHNANÝ OPTIMISMUS 

Přehnaný optimismus popisuje situaci, kdy lidé věří tomu, že riziko, že zažijí negativní 

situaci, je nižší u nich než u jejich okolí.  

Tabulka 22 zobrazuje grafické vyjádření počtu odpovědí na otázku č. 14, kde byli 

respondenti dotazování, co očekávají od vývoje životní úrovně v České republice během 

příštích 20 let.  

Respondenti měli možnost výběru z následujících odpovědí: 

1. Očekávám růst životní úrovně. 

2. Neočekávám žádnou změnu životní úrovně. 

3. Očekávám pokles životní úrovně. 

Růst životní úrovně očekává pouze 11 % respondentů, žádnou změnu neočekává 18 % 

respondentů a 71 % respondentů očekává pokles životní úrovně v České republice. 

Můžeme tedy říci, že přehnaný optimismus nebyl u české generace Y potvrzen. 
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Tabulka 22: Četnost odpovědí na otázku č. 14 v absolutním a procentuálním vyjádření 

Otázka 14 

Odpověď ABS % 

Růst životní úrovně 46 11 

Žádná změna 75 18 

Pokles životní úrovně 303 71 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následující tabulka (Tabulka 23) zobrazuje výsledky chí-kvadrát testu a Fisherova 

faktoriálového testu. Chí-kvadrát test byl použit při testování vzájemné závislosti mezi 

otázkou č. 14 a pohlavím respondentů. Fisherův faktoriálový test byl pak použit pro 

testování vzájemné závislosti mezi otázkou č. 14 a měsíčním příjmem; nejvyšším 

dosaženým vzděláním a ekonomickým stavem.  

 

Tabulka 23: Výsledek chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 14 při hladině 

významnosti α = 0,05 
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Ř
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Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 14 

Pohlaví 0,0857 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 0,2704 Ponecháme H0 Nezávislé 

Vzdělání 0,1219 Ponecháme H0 Nezávislé 

Ekonomický stav 0,9415 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro testování vzájemných vztahů byly stanoveny nulová a alternativní hypotéza, jejichž 

obecné znění může být definováno takto:  

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

 

Prvním zkoumaným vztahem byl vztah mezi otázkou č. 14 a pohlavím respondentů. 

Výsledná p-hodnota byla rovna 0,0857, což je hodnota, která je vyšší než stanovená 

hladina významnosti α = 0,05. Z tohoto důvodu přijímáme nulovou hypotézu a můžeme 

říci, že neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 14 a pohlavím respondentů. 

Dalším zkoumaným vztahem byl vzájemný vztah mezi otázkou č. 14 a měsíčním 

příjmem respondentů. Výsledná p-hodnota vyla rovna 0,2704. Jedná se o hodnotu, která 
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je vyšší než daná hladina významnosti, proto přijímáme nulovou hypotézu. Neexistuje 

vzájemná závislost mezi otázkou č. 14 a měsíčním příjmem respondentů.  

Třetím zkoumaným vztahem byl vzájemný vztah mezi otázkou č. 14 a nejvyšším 

dosaženým vzděláním. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,1219. Jedná se o hodnotu, která 

je vyšší než stanovená hladina významnosti, proto přijímáme nulovou hypotézu. 

Neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 14 a nejvyšším dosaženým vzděláním. 

Posledním zkoumaným vztahem byl vzájemný vztah mezi otázkou č. 14 a 

ekonomickým stavem respondentů. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,9415, což je 

hodnota, která je vyšší než stanovená hladina významnosti. Z tohoto důvodu přijímáme 

nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 14 a ekonomickým 

stavem respondentů. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Předsudek přehnaného optimismu nebyl u české generace Y prokázán, 

zároveň nebyla prokázána žádná statistická závislost na vybraných demografických 

faktorech. Česká generace Y je naopak pesimistická a většina (71 %) očekává během 

příštích 20 let pokles životní úrovně v České republice. 

PŘEDSUDEK SEBEPŘISUZOVÁNÍ 

Předsudek sebepřisuzování je jakýkoli kognitivní nebo perceptuální proces, který je 

narušen potřebou zachovat či zvýšit si sebevědomí, či tendencí vnímat se příliš příznivě. 

Je známo, že jedinci mají tendenci připisovat úspěch svým vlastním schopnostem a 

svému úsilí, kdežto neúspěch připisují externím faktorům. Zda česká generace Y podléhá 

tomuto předsudku, zkoumala otázka č. 16, kdy respondenti odpovídali na otázku, do jaké 

míry se jejich momentální sebevědomí odvíjí od úspěšných a neúspěšných rozhodnutí. 

Mohli si zvolit mezi tím, zda tato rozhodnutí ovlivní jejich sebevědomí; neovlivní jej 

anebo tuto skutečnost nedokáží určit. 

Tabulka 24 zobrazuje četnosti odpovědí u otázky č. 16. Pro 63 % respondentů jejich 

sebevědomí ovlivňují jejich úspěšná a neúspěšná rozhodnutí. 20 % respondentů neovlivní 

jejich sebevědomí jejich předchozí úspěšná či neúspěšná rozhodnutí. 17 % respondentů 

nedokáže tuto skutečnost určit. Můžeme tedy říci, že česká generace Y podléhá 

předsudku sebepřisuzování. 
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Tabulka 24: Četnost odpovědí na otázku č. 16 v absolutním a procentuálním vyjádření 

Otázka 16 

Odpověď ABS % 

Neovlivní sebevědomí 86 20 

Ovlivní sebevědomí 266 63 

Nedokážu určit 72 17 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pomocí chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu byla zkoumána vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 16 a pohlavím; měsíčním příjmem; nejvyšším dosaženým 

vzděláním a ekonomickým stavem. Nulovou a alternativní hypotézu můžeme pak 

definovat obecně takto: 

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

 

Tabulka 25: Výsledek chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 16 při hladině 

významnosti α = 0,05 
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Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 16 

Pohlaví 0,7683 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 0,0465 Zamítáme H0 Závislé 

Vzdělání 0,0045 Zamítáme H0 Závislé 

Ekonomický stav 0,5030 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Chí-kvadrát test byl použit pro testování vzájemného vztahu mezi otázkou č. 16 a 

pohlavím respondentů. Výsledná p-hodnota byla při zvolené hladině významnosti α = 

0,05 rovna 0,7683. Hodnota je vyšší než hladina významnosti, z toho důvodu přijímáme 

nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemný vztah mezi otázkou č. 16 a pohlavím 

respondentů. 

Pro testování zbývajících vzájemných závislostí byl použit Fisherův faktoriálový test. 

Prvním takto testovaným vztahem byl vzájemný vztah mezi otázkou č. 16 a měsíčním 

příjmem respondentů, při hladině významnosti α = 0,05. Výsledná p-hodnota byla 

0,0465, což je hodnota nižší než hladina významnosti. Proto zamítáme nulovou hypotézu 

a přijímáme alternativní hypotézu. Existuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 16 a 

měsíčním příjmem respondentů.  
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Třetím testovaným vztahem byl vzájemný vztah mezi otázkou č. 16 a nejvyšším 

dosaženým vzděláním. Výsledná p-hodnota byla 0,0045, což je hodnota, která je nižší 

než hladina významnosti. Zamítáme tedy nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu 

alternativní. Existuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 16 a nejvyšším dosaženým 

vzděláním. 

Posledním zkoumaným vztahem byl vzájemný vztah mezi otázkou č. 16 a 

ekonomickým stavem. Výsledná p-hodnota byla rovna 0,503, což je hodnota vyšší než 

hladina významnosti. Proto přijímáme nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 16 a ekonomickým stavem respondentů. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Předsudek sebepřisuzování byl u české generace Y potvrzen, 63 % 

respondentů si myslí, že jejich úspěšná či neúspěšná rozhodnutí ovlivňují jejich 

sebevědomí. Byla zde prokázána statistická závislost mezi tímto rozhodnutím a příjmem 

respondenta a jeho nejvyšším dosaženým vzděláním. 

PŘEDSUDEK DOSTUPNOSTI 

Předsudek dostupnosti bývá také označován jako heuristika posuzování, a to z toho 

důvodu, že posuzujeme určitou skutečnost na základě nám dostupných informací. Otázka 

č. 17 se zabývala právě touto heuristikou. Její znění bylo: Následující čtyři odrážky uvádí 

příklady možných příčin smrti. Vyberte prosím z každé dvojice tu příčinu, která je podle 

Vás pravděpodobnější (tj. příčinu smrti, na kterou zemře více lidí).  

Podle údajů Eurostatu (Tabulka 26) jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice 

nemoci oběhové soustavy, dále potom srdeční onemocnění, rakovina, onemocnění 

dýchacích cest, onemocnění nervové soustavy, sebevražda a dopravní nehody. 
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Tabulka 26: Nejčastější příčiny úmrtí v České republice 

Příčina úmrtí Úmrtí na 100 000 obyvatel 

Nemoci oběhové soustavy 615,2 

Srdeční onemocnění 333,1 

Rakovina 284,6 

Onemocnění dýchacích cest 73,4 

Rakovina plic 53,1 

Rakovina tlustého střeva 37,9 

Onemocnění nervové soustavy 30,8 

Sebevražda 14,4 

Dopravní nehody 7,8 
Zdroj: Statistika příčin smrti (2017) 

Tyto statistiky nebyly respondentům známé. Většina příčin úmrtí není ani ve statistikách 

uvedena jako pravděpodobné časté úmrtí v České republice. Tabulka 27 shrnuje, co 

respondenti považují za pravděpodobnější příčinu smrti. 

 

Tabulka 27: Četnost odpovědí na otázku č. 17 v absolutním a procentuálním vyjádření  
Odpověď ABS % 

Otázka 17a 
Zásah bleskem 114 27 

Otrava botulotoxinem 310 73 

Otázka 17b 
Důsledek nehody 146 34 

Důsledek nemoci 278 66 

Otázka 17c 
Mozková mrtvice 246 58 

Nehody a katastrofy 178 42 

Otázka 17d 
Následek nehody 259 61 

Následek cukrovky 165 39 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

U první části volili respondenti mezi zásahem bleskem a otravou botulotoxinem. Více 

než 70 % respondentů zvolilo, že je pravděpodobnější, že lidé zemřou následkem otravy 

botulotoxinem než po zásahu bleskem. 66 % respondentů poté myslí, že lidé umírají 

častěji důsledkem nemoci než důsledkem nehody, tuto možnost zvolilo 34 % 

respondentů. V tomto případě odhad respondentů odpovídá statistikám úmrtí. Při 

rozhodování, zda více lidí zemře v důsledku mozkové mrtvice nebo následkem nehody a 

katastrofy uvedlo 58 % respondentů, že je pravděpodobnější úmrtí následkem mozkové 

mrtvice než následkem nehody a katastrofy (42 % respondentů). V posledním případě 

61 % respondentů uvedlo, že je pravděpodobnější, že lidé zemřou následkem nehody než 

následkem cukrovky, což zvolilo 39 % respondentů. 
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Ať už dané odpovědi odpovídají statistikám nebo ne, lidé své odpovědi volí na základě 

toho, co jim jako první vytane na mysli. Tedy informace, která je pro ně v jejich mysli 

dostupnější, jim přijde pravděpodobnější. Pokud například častěji slýchají v televizích, 

rádiích, ve svém okolí, že lidé umírají při nehodách. A naopak o úmrtí na následky 

cukrovky se nikde nedoslechnou, pak jejich rozhodnutí bude ovlivněno právě touto 

skutečností. Můžeme tedy říci, že česká generace Y podléhá předsudku dostupnosti. 

 

Tabulka 28: Výsledky chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 17 při hladině 

pravděpodobnosti α = 0,05 
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Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 17a 

Pohlaví 0,675 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 0,995 Ponecháme H0 Nezávislé 

Vzdělání 0,1904 Ponecháme H0 Nezávislé 

Ekonomický stav 0,2129 Ponecháme H0 Nezávislé 

Otázka 17b 

Pohlaví 0,0648 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 0,3413 Ponecháme H0 Nezávislé 

Vzdělání 0,0309 Zamítáme H0 Závislé 

Ekonomický stav 0,6767 Ponecháme H0 Nezávislé 

Otázka 17c 

Pohlaví 0,4632 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 0,0369 Zamítáme H0 Závislé 

Vzdělání 0,4353 Ponecháme H0 Nezávislé 

Ekonomický stav 0,0375 Zamítáme H0 Závislé 

Otázka 17d 

Pohlaví 0,4566 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 0,0139 Zamítáme H0 Závislé 

Vzdělání 0,0849 Ponecháme H0 Nezávislé 

Ekonomický stav 0,0669 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 28 uvádí výsledky výpočtu chí-kvadrát testu (použit pro zjištění vzájemného 

vztahu mezi otázkou č. 17 a pohlavím) a Fisherova faktoriálového testu (použit pro 

zjištění vzájemného vztahu mezi otázkou č. 17 a měsíčním příjmem; nejvyšším 

dosaženým vzděláním a ekonomickým stavem respondentů) při zvolené hladině 

významnosti α = 0,05. 

Pro všechny zkoumané závislosti byla stanovena nulová a alternativní hypotéza. Obecně 

můžeme tyto hypotézy stanovit takto: 

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2.  
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Pro otázku č. 17a a všechny zkoumané vzájemné závislosti byla výsledná p-hodnota 

(pohlaví – 0,6750, měsíční příjem – 0,9950; nejvyšší dosažené vzdělání – 0,1904; 

ekonomický stav – 0,676) vyšší než stanovená hladina významnosti. Z tohoto důvodu u 

všech těchto vzájemných závislostí přijímáme nulovou hypotézu a můžeme říci, že 

neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 17a a pohlavím; měsíčním příjmem; 

nejvyšším dosaženým vzděláním a ekonomickým stavem respondentů. 

Pro otázku č. 17b a většinu demografických faktorů byla výsledná p-hodnota (pohlaví – 

0,0648, měsíční příjem – 0,3413, ekonomický stav – 0,6767) vyšší než stanovená hladina 

významnosti. Z tohoto důvodu u těchto tří faktorů přijímáme nulovou hypotézu a 

můžeme říci, že neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 17b a pohlavím 

respondentů; měsíčním příjmem a ekonomickým stavem. Pro vztah mezi otázkou 

č. 17b a nejvyšším dosaženým vzděláním byla výsledná p-hodnota rovna 0,0309. Jedná 

se o hodnotu, která je nižší než stanovená hladina významnosti. Proto zamítáme nulovou 

hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. Existuje vzájemná závislost mezi otázkou 

č. 17b a nejvyšším dosaženým vzděláním.  

Pro otázku č. 17c byla u sledované vzájemné závislosti mezi otázkou a pohlavím 

respondentů (p-hodnota = 0,4632) a jejich nejvyšším dosažením vzděláním (p-

hodnota = 0,4353) p-hodnota vyšší než hladina významnosti. Proto zde byla přijata 

nulová hypotéza, tedy neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 17c a pohlavím 

a měsíčním příjmem respondentů. Naopak pro vztah mezi otázkou č. 17c a měsíčním 

příjmem a ekonomickým stavem respondentů byla výsledná p-hodnota (příjem – 

0,0369, ekonomický stav – 0,0375) pod hladinou významnosti, zamítáme tedy nulovou 

hypotézu a přijímáme alternativní. Existuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 17c a 

měsíčním příjmem a ekonomickým stavem respondenta. 

Pro otázku č. 17d byly výsledné p-hodnoty pro vztah mezi touto otázkou a pohlavím 

(p-hodnota = 0,4566); měsíčním příjmem (p-hodnota = 0,0849) a ekonomickým 

stavem respondenta (p-hodnota = 0,0669) nad stanovenou hladinou významnosti. 

Z tohoto důvodu přijímáme nulovou hypotézu a můžeme říci, že neexistuje vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 17c a pohlavím; měsíčním příjmem a ekonomickým stavem 

respondenta. Jediný vztah, kde byla p-hodnota nižší než stanovená hladina významnosti, 

byl vztah mezi otázkou č. 17c a měsíčním příjmem respondenta (p-hodnota = 0,0139), 
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z tohoto důvodu zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. Existuje 

vzájemná závislost mezi otázkou č. 17c a měsíčním příjmem respondenta. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Česká generace Y podléhá předsudku dostupnosti. Byla pak prokázána 

závislost předsudku dostupnosti se vzděláním, měsíčním příjmem a ekonomickým 

stavem. 

AVERZE KE ZTRÁTĚ 

V kognitivní psychologii a teorii rozhodování odkazuje Averze ke ztrátě na tendenci lidí 

upřednostňovat vyhýbání se ztrátám před získáváním ekvivalentních zisků. 

V otázce č. 18 byli respondenti požádáni, aby se rozhodli, jak budou jednat v riskantní 

hře, jejíž znění bylo takovéto: Dostanete nabídku k riskantní hře. Máte možnost získat 

nebo ztratit peníze na základě hodu mincí. Podmínky jsou následující: Jestli padne orel, 

prohrajete 1000 Kč. Jestli padne hlava, vyhrajete 1500 Kč. Přistoupili byste ve skutečném 

životě na takovou hru? 

Z Tabulka 29 je patrné, že na riskantní hru by přistoupilo 20 % respondentů a naopak 

80 % by se takového hře vyhnulo. Můžeme tedy říci, že u české generace Y platí 

předsudek averze ke ztrátě.  

 

Tabulka 29: Četnost odpovědí na otázku č. 18 v absolutním a procentuálním vyjádření 

Otázka 18 

Odpověď ABS % 

Ano 86 20 

Ne 338 80 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pomocí chí-kvadrát testu byla při hladině významnosti α = 0,05 testována vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 18 byla testována vzájemná závislost mezi touto otázkou a 

pohlavím; měsíčním příjmem; nejvyšším dosaženým vzděláním a ekonomickým stavem 

respondentů. a pohlavím respondentů. Výsledky shrnuje Tabulka 30. Při testování 

vzájemné závislosti mezi jednotlivými veličinami byla stanovena nulová a alternativní 

hypotéza: 
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H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2.  

 

Tabulka 30: Výsledky chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 18 s hladinou 

významnosti α = 0,05 

A
V

E
R

Z
E

 K
E

 

Z
T

R
Á

T
Ě

 

Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 18 

Pohlaví 3,1*10-6 Zamítáme H0 Závislé 

Příjem 0,5975 Ponecháme H0 Nezávislé 

Vzdělání 0,0601 Ponecháme H0 Nezávislé 

Ekonomický stav 0,1344 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jako první byl testován vztah mezi otázkou č. 18 a pohlavím respondentů. Výsledná 

p-hodnota byla rovna 3,1*10-6. Jedná se o hodnotu, která je nižší než hladina 

významnosti, což znamená, že zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní 

hypotézu. Existuje závislost mezi otázkou č. 18 a pohlavím respondentů. 

U všech zbývajících vztahů byla výsledná p-hodnota vyšší než stanovená hladina 

významnosti. Z tohoto důvodu přijímáme nulovou hypotézu a můžeme říci, že neexistuje 

vzájemná závislost mezi otázkou č. 18 a měsíčním příjmem, nejvyšším dosaženým 

vzděláním a ekonomickým stavem respondentů. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Česká generace Y podléhá předsudku averze ke ztrátě, protože 80 % 

respondentů by nepodstoupilo riskantní hru. Byla zde prokázána vzájemná závislost mezi 

averzí ke ztrátě a pohlavím respondenta. 

KOGNITIVNÍ NESOULAD 

Kognitivní nesoulad je situace, když jedinec dělá něco, co je v rozporu s jeho osobními 

přesvědčeními, ideály a hodnotami. Také se s tímto nesouladem můžeme setkat, když 

jsme konfrontování s novými informacemi, které jsou v rozporu s našimi přesvědčeními, 

ideály a hodnotami. 
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Tabulka 31: Četnost odpovědí na otázku č. 19 v absolutním a procentuálním vyjádření 

Otázka 19 

Odpověď ABS % 

Spíše ano 185 44 

Spíše ne 167 39 

Nejsem si toho vědom/a 72 17 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 19 byla zaměřena právě na tento předsudek. Její znění bylo následující: 

Vnímám u sebe tendenci vyhýbat se konfrontaci se svými omyly. Pokud učiním špatné 

rozhodnutí, snažím se poté zmírnit nepříjemný pocit tím, že si pro sebe rozhodnutí 

ospravedlním.  

Respondenti mohli volit z odpovědí spíše ano, spíše ne a nejsem si toho vědom/a. Tabulka 

31 zobrazuje procentuální vyjádření četností odpovědí u otázky č. 19. Při konfrontaci se 

svými omyly 44 % respondentů má tendenci si spíše špatná rozhodnutí obhajovat sami 

před sebou, aby měli lepší pocit. A snaží se tak odstranit diskomfort spojený se špatným 

rozhodnutím a vrátit se tak zpět do statutu quo. Naopak 39 % respondentů spíše svá špatná 

rozhodnutí sami před sebou neobhajují. Pouze 17 % respondentů si není vědoma, že by 

něco takového dělala. Můžeme tedy říci, že 44 % respondentů podléhá předsudku 

kognitivního nesouladu. 

Pomocí chí-kvadrát testu byla při hladině významnosti α = 0,05 testována vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 19 a pohlavím respondentů. Při stejné hladině významnosti bylo 

pomocí Fisherova faktoriálového testu zjišťována vzájemná závislost mezi otázkou č. 19 

a měsíčním příjmem; nejvyšším dosaženým vzděláním a ekonomickým stavem 

respondentů. Při testování vzájemné závislosti mezi jednotlivými veličinami byla 

stanovena nulová a alternativní hypotéza: 

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2.  

 

Tabulka 32: Výsledky chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 19 při hladině 

významnosti α = 0,05 

K
O

G
N

IT
IV

N
Í 

N
E

S
O

U
L

A
D

 

Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 19 

Pohlaví 0,1479 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 0,1324 Ponecháme H0 Nezávislé 

Vzdělání 0,0265 Zamítáme H0 Závislé 

Ekonomický stav 0,8761 Ponecháme H0 Nezávislé 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 32 shrnuje výsledky testování vzájemné závislosti mezi otázkou č. 19 a danými 

veličinami. Výsledné p-hodnoty pro vztah mezi otázkou č. 19 a pohlavím; měsíčním 

příjmem a ekonomickým stavem respondentů byli vyšší než stanovená hladina 

významnosti, u všech těchto veličin přijímáme nulovou hypotézu. Můžeme tedy říci, že 

neexistuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 19 a pohlavím respondentů; měsíčním 

příjmem a ekonomickým stavem respondentů. Výsledná p-hodnota pro testovaný 

vztah mezi otázkou č. 19 a nejvyšším dosaženým vzděláním byla rovna 0,0265. Jedná 

se o hodnotu, která je nižší než stanovená hladina významnosti, což znamená, že 

zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu. Existuje vzájemná 

závislost mezi otázkou č. 19 a nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů. 

 

ZJIŠTĚNÍ: Česká generace Y podléhá předsudku kognitivního nesouladu (44 %). Lidé 

si tedy mají tendenci obhajovat svá špatná rozhodnutí, aby sjednotili tuto chybu se svým 

osobním přesvědčením a vrátili se tak zpět do statutu quo. Byla prokázána vzájemná 

závislost mezi kognitivním nesouladem a nejvyšším dosaženým vzděláním respondenta.  

UKOTVENÍ 

Ukotvení uvádí, že v mnoha situacích provádějí lidé odhady na základě počátečních 

hodnot, které jsou upraveny tak, aby vedly ke konečným řešením. Tyto počáteční 

hodnoty, nebo také výchozí body, mohou být navrženy již u formulace problému. Nebo 

mohou být výsledkem dílčích výpočtů. Tato čísla, ač vůbec nesouvisí s další řešenou 

tématikou, ovlivňují rozhodování jedince. 

V otázce č. 20 byli respondenti dotazování, zda si myslí, že je nejvyšší sekvoje na světě 

větší či menší než 360 metrů. Pro 84 % respondentů je nejvyšší sekvoje na světě menší 

než 360 metrů. Efekt ukotvení se však měl potvrdit až ve chvíli, kdy respondenti byli 

požádání, aby odhadli, jak vysoká daná sekvoje je. Limitem zkoušení tohoto předsudku 

by mohlo být, že kotvou nebude pro respondenta výška sekvoje, ale čísla, se kterými 

pracovali v předchozích otázkách, například u škálových otázek. Tabulka 33 zobrazuje 

absolutní a procentuální vyjádření četností odpovědí. 
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Tabulka 33: Četnost odpovědí na otázku č. 20 v absolutním a procentuálním vyjádření 

Otázka 20 

Odpověď ABS % 

Větší 69 16 

Menší 355 84 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 34 uvádí prvních 10 nejčastějších odhadů výšky sekvoje, které respondenti 

uváděli. Veškeré odhady respondentů jsou uvedeny v příloze práce. Nejvíce respondentů 

(70) odhadovalo, že je výška sekvoje 100 metrů, druhým nejčastějším odhadem (35 

respondentů) odhadovalo, že je nejvyšší sekvoje vysoká 120 metrů. 32 respondentů 

uvedlo, že je sekvoje vysoká 150 metrů. Pokud budeme považovat 360 metrů jako kotvu 

pro rozhodování respondentů a budeme očekávat, že odhad bude trojciferné číslo, pak 

můžeme říci, že česká generace Y podléhá efektu ukotvení. 

 

Tabulka 34: Četnost odhadu výšky sekvoje v metrech – vybraná data 

Výška (m) Četnost 

100 70 

120 35 

150 32 

200 21 

115 18 

0 15 

80 15 

300 15 

180 12 

250 11 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

U otázky č. 20 byl testován vzájemný vztah mezi touto otázkou a pohlavím; měsíčním 

příjmem; nejvyšším dosaženým vzděláním a ekonomickým stavem respondentů. Pro 

testování vzájemného vztahu mezi otázkou a pohlavím respondentů byl využit chí-

kvadrát test, pro zbývající veličiny byl použit Fisherův faktoriálový test. Pro všechny 

testy byla zvolena hladina významnosti α = 0,05. Tabulka 35 shrnuje výsledky testování 

hypotéz. Pro testování hypotéz byla stanovena nulová a alternativní hypotéza. Obecně 

můžeme tyto hypotézy definovat:  

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2.  
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Tabulka 35: Výsledky chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu u otázky č. 20 s hladinou 

významností α = 0,05 

U
K

O
T

V
E

N
Í 

Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Otázka 20 

Pohlaví 0,004 Zamítáme H0 Závislé 

Příjem 0,0195 Zamítáme H0 Závislé 

Vzdělání 0,0029 Zamítáme H0 Závislé 

Ekonomický stav 0,1594 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro vztah mezi otázkou č. 20 a pohlavím; měsíčním příjmem a nejvyšším dosaženým 

vzděláním byla výsledná p-hodnota nižší než stanovená hladina významnosti, tedy 

hodnota byla nižší než 0,05 (pohlaví – 0,004; měsíční příjem – 0,0195; nejvyšší dosažené 

vzdělání – 0,0029). Z tohoto důvodu zamítáme nulové hypotézy a přijímáme hypotézy 

alternativní. Existuje vzájemná závislost mezi otázkou č. 20 a pohlavím; měsíčním 

příjmem a nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů. Výsledná p-hodnota pro 

testovaný vztah mezi otázkou č. 20 a ekonomickým stavem, byla rovná 0,1594, což je 

hodnota, která je vyšší než stanovená hladina významnosti. Z tohoto důvodu ponecháme 

nulovou hypotézu. Neexistuje vzájemný vztah mezi otázkou č. 20 a ekonomickým 

stavem respondentů.  

 

ZJIŠTĚNÍ: Bylo potvrzeno, že česká generace Y podléhá předsudku ukotvení. Dále byla 

prokázána vzájemná závislost mezi předsudkem ukotvení a pohlavním respondentů, 

jejich měsíčním příjmem a nejvyšším dosaženým vzděláním. 

VÝSLEDKY VÝZKUMU BEHAVIORÁLNÍHO PROFILU  

Respondent odpovídal na otázky, které měly ukázat, zda a jakým behaviorálním 

předsudkům podléhá. V následující tabulce jsou shrnuty jednotlivé předsudky, které 

otázky se jich týkaly a zda byl tento předsudek potvrzen i u českých respondentů v rámci 

generace Y či nikoliv. Kromě předsudku přehnaného optimismu, který nebyl potvrzen, 

podléhá česká generace Y všem zkoumaným předsudkům. U předsudku ukotvení je však 

třeba brát v úvahu, že respondent mohl být ovlivněn i jinými čísli, nikoliv pouze výškou 

sekvoje, případně si mohl danou situaci ověřit, než samotný tip provedl. 
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Tabulka 36: Shrnutí behaviorálních předsudků 

Behaviorální předsudek Otázka č. Potvrzeno 

Majetnický efekt 10 Ano 

Averze k nejasnosti 11 Ano 

Nadměrné sebevědomí 12 Ano 

Předsudek zpětného pohledu 13, 15 Ano 

Přehnaný optimismus 14 Ne 

Předsudek sebepřisuzování 16 Ano 

Předsudek dostupnosti 17 Ano 

Averze ke ztrátě 18 Ano 

Kognitivní nesoulad 19 Ano 

Ukotvení 20 Ano 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 37 zobrazuje závislé proměnné, jejichž závislost byla potvrzena pomocí chí-

kvadrát testu anebo Fisherova faktoriálového testu.  

U majetnického efektu (otázka č. 10) byly odpovědi respondentů závislé na tom, zda se 

jednalo o muže či ženu, záviselo na výši měsíčního příjmu a na nejvyšším dosaženém 

vzdělání respondentů. U averze k nejasnosti (otázka č. 11) byla prokázána pouze 

vzájemná závislost mezi danými odpověďmi a pohlavím respondentů. Nadměrné 

sebevědomí (otázka č. 12) je u respondentů ovlivněno měsíčním příjmem respondentů a 

jejich ekonomickým stavem. U předsudku zpětného pohledu (otázky č. 13 a 15) byla 

prokázána vzájemná závislost mezi tím, jak respondenti odpovídali a pohlavím 

respondentů, měsíčním příjmem, nejvyšším dosaženým vzděláním a ekonomickým 

stavem.  

Nejen, že nebyl u předsudku přehnaného optimismu (otázka č. 14) potvrzen samotný 

předsudek, ale ani samotné odpovědi respondentů nebyly vzájemně závislé s odpověďmi 

respondentů. Pro předsudek sebepřisuzování (otázka č. 16) byla prokázána vzájemná 

závislost mezi odpověďmi respondentů a jejich měsíčním příjmem a nejvyšším 

dosaženým vzděláním. Předsudek dostupnosti (otázka č. 17) byl rozdělen na čtyři páry 

odpovědí, přičemž u prvního páru odpovědí (17a) nebyla prokázána žádná vzájemná 

závislost. U zbývajících částí (17b-d) byla prokázána vzájemná závislost mezi 

odpověďmi respondentů a nejvyšším dosaženým vzděláním, měsíčním příjmem a 

ekonomickým stavem respondentů. Odpovědi u otázky č. 18 týkající se předsudku averze 

ke ztrátě bylo prokázáno, že u odpovědí záleží na tom, zda se jedná o muže či ženu. Byla 
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tedy prokázána vzájemná závislost mezi odpověďmi a pohlavím respondentů. Otázka č. 

19 reprezentovala předsudek kognitivního nesouladu, kde byla prokázána vzájemná 

závislost s nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů. Předsudek kotvení nebyl 

potvrzen s naprostou přesností, ale byly prokázány vzájemné souvislosti mezi 

odpověďmi respondentů a tím, zda se jednalo o muže či ženu; jaký byl jejich měsíční 

příjem a nejvyšší ukončené vzdělání. 

 

Tabulka 37: Shrnutí závislých proměnných u jednotlivých předsudků 

Veličina 1 Veličina 2 
p-

hodnota 

Výsledek 

testu 
Komentář 

Cramerův 

koeficient 

Otázka 10 

Pohlaví 0,0012 Zamítáme H0 Závislé 0,158 

Příjem 0,0005 Zamítáme H0 Závislé - 

Vzdělání 0,0095 Zamítáme H0 Závislé - 

Otázka 11a Pohlaví 0,0026 Zamítáme H0 Závislé 0,141 

Otázka 11b Pohlaví 0,0009 Zamítáme H0 Závislé 0,154 

Otázka 12 

Příjem 0,0015 Zamítáme H0 Závislé - 

Ekonomický 

stav 
0,0035 Zamítáme H0 Závislé - 

Otázka 13 
Pohlaví 0,0109 Zamítáme H0 Závislé 0,146 

Vzdělání 0,0045 Zamítáme H0 Závislé - 

Otázka 15 

Pohlaví 0,0098 Zamítáme H0 Závislé 0,121 

Příjem 0,0209 Zamítáme H0 Závislé - 

Vzdělání 0,0125 Zamítáme H0 Závislé - 

Ekonomický 

stav 
0,0319 Zamítáme H0 Závislé - 

Otázka 16 
Příjem 0,0465 Zamítáme H0 Závislé - 

Vzdělání 0,0045 Zamítáme H0 Závislé - 

Otázka 17b Vzdělání 0,0309 Zamítáme H0 Závislé - 

Otázka 17c 

Příjem 0,0369 Zamítáme H0 Závislé - 

Ekonomický 

stav 
0,0375 Zamítáme H0 Závislé - 

Otázka 17d Příjem 0,0139 Zamítáme H0 Závislé - 

Otázka 18 Pohlaví 3,1∙10-6 Zamítáme H0 Závislé 0,221 

Otázka 19 Vzdělání 0,0265 Zamítáme H0 Závislé - 

Otázka 20 

Pohlaví 0,004 Zamítáme H0 Závislé 0,133 

Příjem 0,0195 Zamítáme H0 Závislé - 

Vzdělání 0,0029 Zamítáme H0 Závislé - 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.3 Profil spotřebitele na trhu finančních produktů 

Druhá část dotazníku byla zaměřena na finanční produkty bankovního a investičního 

charakteru. První dvě otázky se soustředily přímo na konkrétní bankovní a investiční 

produkty. Další otázky byly zaměřeny na účel nakládání s penězi, význam vybraných 

rizik, očekávání, která jsou s tímto spojena, dlouhodobost produktů a důležitost 

informací, které instituce, kde mají respondenti peníze uloženy či investovány, poskytují 

a spokojenost s nimi. Poslední dvě otázky se týkaly toho, jak hodlají respondenti naložit 

s danými produkty a jak jsou s nimi spokojeni. Členění produktů bylo provedeno na 

základě Rejnuš (2014). Pojmenování jednotlivých produktů neodpovídá terminologii 

definované legislativou České republiky. Názvy produktů byly upraveny tak, aby byly 

pro respondenta jasné a srozumitelné. Jedná se tedy o nepřesné či zastaralé názvy, které 

jsou však mezi lidmi již zažité. Legislativa zabývající se produkty finančního trhu je 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník; Zákon č. 370/2017, Zákon o platebním styku; 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o 

koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování 

do převoditelných cenných papírů; zákon 240/2013 Sb., zákon o investičních 

společnostech a fondech. 

PRODUKTY FINANČNÍHO TRHU 

První část ekonomického profilu respondenta se zaměřila na produkty finančního trhu, 

které respondent využívá (otázka č. 1). Možnosti, ze kterých mohli respondenti v této 

části volit, byly následující: nevyužívám produkty finančního trhu, bankovní účet, spořicí 

účet, stavební spoření, terminované vklady, hypotéka, spotřebitelský úvěr, úvěr ze 

stavebního spoření, důchodové spoření / penzijní spoření, životní pojištění, pojištění 

domácnosti, pojištění odpovědnosti, pojištění motorových vozidel a jiné. Respondent 

mohl zvolit více než jednu odpověď. Pro účely této práce jsou tyto produkty nazývány 

produkty finančního trhu.  

Tabulka 38 zobrazuje pořadí produktů finančního trhu od nejvyužívanějšího po nejméně 

využívané. Ze zkoumaného vzorku všichni respondenti využívají některý z produktů, 

proto byla z tabulky vyjmuta odpověď, že produkty nejsou využívány. Nejčastěji 

využívaným produktem byl bankovní účet, který využívá 98 % respondentů. Druhým 
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nejvíce zastoupeným produktem pak byl spořicí účet (53 %). Třetím nejčastěji 

využívaným produktem je pojištění motorových vozidel, které využívá 41 % 

respondentů. Stavební spoření uvedlo, že využívá 37 % respondentů. O 2 % méně 

respondentů má zajištěno životní pojištění. Důchodové či penzijní spoření uvedlo, že má 

29 % respondentů. Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění domácnosti vlastní vždy 

25 % respondentů. Hypotéku ve sledovaném vzorku čerpá 13 % respondentů. Nejméně 

lidé využívají spotřebitelský úvěr (8 %), terminované vklady (5 %) a úvěr ze stavebního 

spoření (4 %). Devět respondentů (2 %) uvedlo, že využívá i jiné produkty, a to brokerský 

účet, P2P půjčky, pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti a úrazové pojištění. 

 

Tabulka 38: Pořadí produktů finančního trhu v absolutním a relativním vyjádření 

Produkt ABS % 

Bankovní účet 417 98 

Spořicí účet 225 53 

Pojištění motorových vozidel 172 41 

Stavební spoření 155 37 

Životní pojištění 150 35 

Důchodové / Penzijní spoření 122 29 

Pojištění odpovědnosti 105 25 

Pojištění domácnosti 104 25 

Hypotéka 56 13 

Spotřebitelský úvěr 32 8 

Terminované vklady 22 5 

Úvěr ze stavebního spoření 19 4 

Jiné 9 2 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro zjištění závislosti v kontingenční tabulce se používá chí-kvadrát test. Pro jeho 

korektní použití by měl být počet dat větší než 40 a teoretické četnosti by měly být vetší 

nebo rovny 5. Počet respondentů je 424. Problém nastává s teoretickými četnostmi (čísla 

v závorce), které jsou pro některé buňky menší než 5. Jelikož slučování buněk by v tomto 

případě nemělo význam, protože by bylo ztraceno rozdělení veličin na jednotlivé 

varianty, je z tohoto důvodu pro zjištění závislosti mezi sledovanými veličinami použit 

Fisherův faktoriálový test. Pomocí Fisherova faktoriálového testu bylo testováno, zda 

existuje závislost mezi bankovními produkty a pohlavím; příjmem respondentů; 

vzděláním; ekonomickým stavem; investicemi a očekáváním, co respondentům produkty 
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finančního trhu přináší. Hladina významnosti byla stanovena na α = 0,05. Výsledné 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce uvedené níže (Tabulka 39). 

 

Tabulka 39: Výsledky Fisherova faktoriálového testu u produktů finančního trhu při hladině 

významnosti α = 0,05 

Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Produkty 

Pohlaví 0,1324 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 5*10-6 Zamítáme H0 Závislé 

Vzdělání 4*10-5 Zamítáme H0 Závislé 
Ekonomický stav 5*10-6 Zamítáme H0 Závislé 

Investice 0,0004 Zamítáme H0 Závislé 

Účel 0,1434 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

U každého vztahu byla nulová hypotéza stanovena tak, že neexistuje závislost mezi 

veličinou 1 a veličinou 2. Alternativní hypotéza pak tvrdí, že závislost mezi těmito 

veličinami existuje. Konkrétně byly zkoumány závislosti mezi pohlavím a vzděláním, 

ekonomickým stavem a příjmem respondentů. Obecně můžeme definovat nulovou a proti 

ní alternativní hypotézu takto:  

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

 

Prvním zkoumaným vztahem byl vztah mezi produkty finančního trhu a pohlavím. 

Výsledná p-hodnota byla 0,1324, což je hodnota vyšší než stanovená hladina 

významnosti 0,05. Z tohoto důvodu ponecháváme nulovou hypotézu a můžeme říci, že 

neexistuje vzájemná závislost mezi produkty finančního trhu a pohlavím 

respondentů. 

U druhého testu byla zkoumána závislost mezi produkty finančního trhu a měsíčním 

příjmem respondentů. Výsledná p-hodnota byla 5*10-6, jedná se o hodnotu, která je 

nižší než stanovená hladina významnosti. Proto zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

hypotézu alternativní a platí, že existuje vzájemná závislost mezi produkty finančního 

trhu a měsíčním příjmem respondentů. 
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Třetím zkoumaným vztahem byl vztah mezi produkty finančního trhu a nejvyšším 

dosaženým vzděláním. Výsledná p-hodnota byla 4*10-5, jedná se o hodnotu, která je 

nižší než hladina významnosti. Z tohoto důvodu zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

hypotézu alternativní. Můžeme tedy říci, že existuje vzájemná závislost mezi produkty 

finančního trhu a nejvyšším dosaženým vzděláním. 

Čtvrtým zkoumaným vztahem byl vztah mezi produkty finančního trhu a 

ekonomickým stavem respondentů. Výsledná p-hodnota byla vypočtena jako 5*10-6, 

což je hodnota, která je nižší než stanovená hladina významnosti. Zamítáme tedy nulovou 

hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. Platí, že existuje vzájemná závislost mezi 

produkty finančního trhu a ekonomickým stavem respondentů.  

U pátého testu závislosti byla zkoumána závislost mezi produkty finančního trhu a 

investicemi. Výsledná p-hodnota byla vypočtena jako 0,004. Jedná se o hodnotu, která je 

nižší než stanovená hladina významnosti. Z tohoto důvodu zamítáme nulovou hypotézu 

a přijímáme alternativní hypotézu. Můžeme říci, že existuje vzájemná závislost mezi 

produkty finančního trhu a investicemi. 

Posledním zkoumaným vztahem byla závislost mezi produkty finančního trhu a 

očekáváním, co respondentům produkty finančního trhu a investice přinesou. 

Výsledná p-hodnota byla vypočítána jako 0,1434, což je hodnota, která je vyšší než 

stanovená hladina významnosti. Přijímáme nulovou hypotézu a můžeme říci, že 

neexistuje vzájemná závislost mezi produkty finančního trhu a očekáváním, co 

respondentům produkty finančního trhu a investice přinesou. 

INVESTICE 

Druhá část dotazníku zaměřená na spotřební chování respondenta na trhu finančních 

produktů (otázka č. 2) byla zaměřena na investování peněz respondentů. I zde mohl 

respondent zvolit více než jednu odpověď. Jednalo se o investice do akcií, do komodit a 

futures, do podílových fondů, do zahraničních akcií, na měnových trzích, do nemovitých 

věcí, do umění, do kryptoměn a jiné. 

Tabulka 40 zobrazuje pořadí investic, do kterých respondenti nejčastěji investují. Více 

než polovina respondentů (56 %) neinvestuje vůbec. Pokud pak investují, tak 20 % 

respondentů využívá investice do podílových fondů, druhou nejčastější investicí jsou 
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investice do kryptoměn (13 %). Investice do nemovitostí byly třetí nejvyužívanější 

investicí, kdy do nemovitostí investuje 12 % respondentů. Velmi podobný počet (11 %) 

pak investuje do akcií. 5 % respondentů uvedlo, že investuje do jiných investičních 

produktů – auta, deriváty, dluhopisy, drahé kovy, investiční fondy, sami do sebe, do 

lidských zdrojů, do vlastního podnikání. V této kategorii také dva respondenti uvedli, že 

neví, do čeho jsou jejich peníze investovány, protože využívají služeb finančního 

poradce, který tato rozhodnutí činí za ně. Nejméně využívanými produkty respondenty 

byly investice do komodit a futures (4 %), na měnových trzích (4 %) a do umění (2 %). 

 

Tabulka 40: Pořadí investic v absolutním a relativním vyjádření 

Investice ABS % 

Neinvestuji 237 56% 

Investice do podílových fondů 70 17% 

Investice do kryptoměn 56 13% 

Investice do nemovitostí 50 12% 

Investice do akcií 48 11% 

Jiné 21 5% 

Investice do komodit a futures 15 4% 

Investice na měnových trzích 16 4% 

Investice do umění 8 2% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro zjištění závislosti v kontingenční tabulce se používá chí-kvadrát test. Pro jeho 

korektní použití by měl být počet dat větší než 40 a teoretické četnosti by měly být vetší 

nebo rovny 5. Počet respondentů je 424. Problém nastává s teoretickými četnostmi (čísla 

v závorce), které jsou pro některé buňky menší než 5. Jelikož slučování buněk by v tomto 

případě nemělo význam, protože by bylo ztraceno rozdělení veličin na jednotlivé 

varianty, je z tohoto důvodu pro zjištění závislosti mezi sledovanými veličinami použit 

Fisherův faktoriálový test. Následující tabulka (Tabulka 41) zobrazuje výsledky 

Fisherova faktoriálového testu u investic při hladině významnosti α = 0,05. Byla 

testována nulová hypotéza proti alternativní hypotéze: 

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 
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Tabulka 41: Výsledky Fisherova faktoriálového testu u investic při hladině významnosti α = 0,05 

Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota 
Výsledek 

testu 
Komentář 

Investice 

Pohlaví 5*10-6 Zamítáme H0 
Závislé - ženy méně 

investují 

Pohlaví 0,1339 Ponecháme H0 

Nezávislé - pokud však 

ženy investují, není 

rozdíl od mužů 

Příjem 5*10-6 Zamítáme H0 Závislé 

Vzdělání 0,0469 Zamítáme H0 Závislé 

Ekonomický 

stav 
2*10-5 Zamítáme H0 Závislé 

Očekávání 0,2849 Ponecháme H0 Nezávislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Prvním testovaným vztahem byl vztah mezi investicemi a pohlavím. Výsledná p-

hodnota při stanovené hladině významnosti α = 0,05 byla 5*10-6. Výsledná p-hodnota 

byla nižší než daná hladina významnosti. Z tohoto důvodu zamítáme nulovou hypotézu, 

přijímáme alternativní hypotézu, což znamená, že existuje vzájemná závislost mezi 

investicemi a pohlavím. V tomto případě bylo dále zjištěno, že ženy investují méně. 

Tento fakt byl dále zkoumán, kdy bylo testováno, zda když ženy investují, jestli existuje 

rozdíl mezi tím, jak investují ony a jak investují muži. Výsledná hodnota Fisherova 

faktoriálového testu byla p-hodnota = 0,1339, což znamená, že byla vyšší než daná 

hladina významnosti a přijímáme nulovou hypotézu. To znamená, že neexistuje 

vzájemná závislost mezi investicemi a pohlavím, tedy pokud ženy investují, není 

rozdíl od mužů. 

Druhým testovaným vztahem byl vztah mezi investicemi a měsíčním příjmem. 

Výsledná p-hodnota byla 5*10-6, která byla nižší než stanovená hladina významnosti. 

Zamítáme tedy nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní, kdy můžeme říci, 

že existuje vzájemná závislost mezi investicemi a měsíčním příjmem respondentů. 

Dále byl testován vztah mezi investicemi a nejvyšším dosaženým vzděláním 

respondentů. Výsledná p-hodnota byla 0,0469. Tato hodnota je nižší než stanovená 

hladina významnosti, z toho vyplývá, že zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

hypotézu alternativní. Což znamená, že existuje vzájemná závislost mezi investicemi a 

nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů.  
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Předposledním vztahem, který byl v této části testován, byl vztah mezi investicemi a 

ekonomickým stavem respondentů. Výsledná p-hodnota Fisherova faktoriálového testu 

byla 2*10-5. Výsledná p-hodnota byla nižší než stanovená hladina významnosti, zamítáme 

tak nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. Z toho vyplývá, že existuje 

vzájemná závislost mezi investicemi a ekonomickým stavem respondentů.  

Posledním zkoumaným vztahem byl vztah mezi investicemi a očekáváním, co 

respondentům produkty finančního trhu a investice přinesou. Výsledná p-hodnota 

byla 0,2849, což je hodnota vyšší než stanovená hladina významnosti. Přijímáme tak 

nulovou hypotézu, což znamená, že neexistuje vzájemná závislost mezi investicemi a 

očekáváním, co respondentům produkty finančního trhu a investice přinesou. 

OČEKÁVÁNÍ RESPONDENTŮ 

Třetí částí profilu spotřebitele na trhu finančních produktů (otázka č. 3) bylo zjišťováno, 

jaká očekávaní mají respondenti od produktů finančního trhu a investic. Mohli si zvolit 

mezi sedmi možnostmi, s tím, že mohla být zaškrtnuta více než jedna odpověď. Nejvíce 

respondentů (60 %) očekává zajištění prostředků pro koupi bytu/domu. Druhým 

nejčastějším očekáváním (50 %) bylo pojištění proti nečekaným situacím. 43 % 

respondentů pak očekává od svých investic a produktů finančního trhu zajištění 

dodatečného příjmu v důchodu. Ač má v tuto chvíli děti pouze 10 % respondentů, tak i 

přesto 26 % očekává, že bude produkty využívat pro finanční zajištění svých dětí. Pouze 

23 % respondentů očekává zajištění prostředků pro vybavení domácnosti a 17 % 

respondentů pak zajištění prostředků pro koupi automobilu. 6 % respondentů pak do 

kategorie Jiné vyplnilo, že jejich očekávání je zajištění pasivního příjmu (3 % 

respondentů), druhým nejčastějším důvodem byla finanční svoboda (1 %), zhodnocení 

financí bylo dalším očekáváním (0,7 %), nebo respondenti neočekávají nic (0,7 %), 

zbývajících 0,7 % respondentů pak uvedlo, že očekávají zajištění prostředků pro 

cestování; přehled o financích a získání drobného úroku; uchování peněz pro současné 

potřeby. 
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Tabulka 42: Pořadí očekávání respondentů v absolutním a relativním vyjádření 

Očekávání respondentů ABS % 

Zajištění prostředků pro koupi bytu / domu 253 60 

Pojištění proti nečekaným situacím 211 50 

Zajištění dodatečného příjmu v důchodu 184 43 

Finanční zajištění Vašich dětí 112 26 

Zajištění prostředků pro vybavení domácnosti 96 23 

Zajištění prostředků pro koupi automobilu 70 17 

Jiné 27 6 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pomocí Fisherova faktoriálového testu byla testována závislost mezi očekáváním, která 

mají respondenti od produktů finančního trhu a investic, a pohlavím, měsíčním příjmem, 

nejvyšším dosaženým vzděláním a ekonomickým stavem. Výsledky jsou zobrazeny 

v následující tabulce (Tabulka 43). Byla testována nulová hypotéza proti alternativní 

hypotéze při hladině významnosti α = 0,05: 

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi Veličina 1 a Veličina 2. 

 

Tabulka 43: Výsledky Fisherova faktoriálového testu u očekávání respondentů při hladině 

významnosti α = 0,05 

Veličina 1 Veličina 2 p-hodnota Výsledek testu Komentář 

Očekávání 

Pohlaví 0,4073 Ponecháme H0 Nezávislé 

Příjem 0,3691 Ponecháme H0 Nezávislé 

Vzdělání 0,0608 Ponecháme H0 Nezávislé 

Ekonomický stav 2∙10-5 Zamítáme H0 Závislé 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Prvním zkoumaným vztahem byl vztah mezi očekáváním respondentů a pohlavím. 

Výsledná p-hodnota byla 0,4073, což je hodnota vyšší než stanovená hladina 

významnosti. Z tohoto důvodu ponecháváme nulovou hypotézu, což znamená, že 

neexistuje vzájemná závislost mezi očekáváním respondentů a pohlavím. 

Druhým vztahem, který byl zkoumán, byl vztah mezi očekáváním respondentů a jejich 

měsíčním příjmem. Výsledná p-hodnota byla 0,3691, tedy hodnota vyšší než stanovená 

hladina významnosti. Z tohoto důvodu přijímáme nulovou hypotézu a můžeme říci, že 
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neexistuje vzájemná závislost mezi očekáváním respondentů a jejich měsíčním 

příjmem.  

Předposledním zkoumaným vztahem byl vztah mezi očekáváním respondentů a 

nejvyšším dosaženým vzděláním. Stanovená hladina významnosti byla vyšší než 

výsledná p-hodnota (0,0608), což znamená, že ponecháváme nulovou hypotézu. 

Neexistuje tedy vzájemný vztah mezi očekáváním respondentů a nejvyšším 

dosaženým vzděláním. 

Posledním zkoumaným vztahem byl vztah mezi očekáváním respondentů a 

ekonomickým stavem. Výsledná p-hodnota byla 2*10-5. Jedná se o hodnotu, která je pod 

stanovenou hladinou významnosti. Z tohoto důvodu zamítáme nulovou hypotézu a 

přijímáme hypotézu alternativní. Existuje vzájemný vztah mezi očekáváním 

respondentů a ekonomickým stavem. 

RIZIKA, INFORMACE A SPOKOJENOST 

Poslední část dotazníku, která se vztahovala k profilu spotřebitele na trhu finančních 

produktů, se zaměřila na to, jaké produkty z hlediska času využívají; informace a jejich 

význam pro respondenty ve chvíli, kdy se rozhodují o konkrétním produktu; na 

spokojenost s poskytováním informací od institucí, se kterými již spolupracují a význam 

jednotlivých rizik pro respondenta. Otázka týkající se času, na který si respondenti 

produkty zřizují, byla otázka č. 4. Na zbývající skutečnosti byly zaměřeny otázky č. 5 až 

č. 7 v dotazníku, kde možnost odpovědi byla na základě Likertovy škály, kdy 1 znamenala 

nejnižší hodnotu (není důležité, velmi nespokojen/á, úplně neznámé) a naopak pak 7 byla 

nejvyšší hodnota (velmi důležité, velmi spokojen/á, velmi známé), pokud respondent 

nepovažoval danou informaci za důležitou, pak mohl zaškrtnout i tuto možnost.  

Produkty z hlediska času 

Více než 60 % respondentů uvedlo, že využívá krátkodobé produkty, 45 % respondentů 

využívá i střednědobé produkty. Jedná se o produkty, které jsou dostupné v rámci jednoho 

až pěti let. Dlouhodobé produkty s dostupností nejdříve po pěti letech využívá 35 % 

respondentů.  
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Tabulka 44: Využívání produktů z hlediska času 

Doba 
Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé 

ABS % ABS % ABS % 

Počet respondentů 260 60 192 45 145 35 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Důležitost informací o jednotlivých rizicích 

V otázce č. 5 respondent určoval důležitosti informací o jednotlivých rizicích ve chvíli, 

kdy se rozhoduje o konkrétním produktu finančního trhu či investici. Informace o rizicích 

se vztahovaly k míře inflace ve státě; vývoji úrokových sazeb; nevhodnému chování 

managementu instituce, u které mají peníze uloženy/investovány; změně politiky státu, 

která ovlivní i produkty finančního trhu a investice.  

Rozdělení na škále u všech následujících otázek bylo následující: 1 – není vůbec důležité, 

2 – nedůležité, 3 – mírně nedůležité, 4 – ani nedůležité, ani důležité, 5 – mírně důležité, 

6 – důležité, 7 – velmi důležité. Číslo 8 zde značí odpověď, kdy respondent označil tuto 

informaci pro něj za nepodstatnou. Graf 2 zobrazuje, jaký význam má pro respondenty 

informace o míře inflace ve státě.  

 

 

Graf 2: Význam informace o riziku – míra inflace ve státě 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, že pro 19,1 % respondentů (81) je vůči této informaci lhostejná, protože 

označila míru inflace číslem 4, tedy ani důležitá, ani nedůležitá. Pro 18,4 % (78) 
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respondentů je inflace mírně důležitá a pro 18,2 % (77) respondentů pak mírně nedůležitá. 

Za důležitou pak považují znalost míry inflace 14,2 % (60) respondentů a 8 % (34) 

respondentů označilo, že je pro ně tato informace velmi důležitá. Pro 11,3 % (48) 

respondentů je znalost míry inflace nedůležitá a pro 7,5 % (32) respondentů pak není tato 

informace vůbec důležitá. Tato informace pak není podstatná pro 3,3 % (14) respondentů. 

Dalším rizikovým faktorem byl vývoj úrokových sazeb. Graf 3 zobrazuje, jaký význam 

kladou respondenti této informaci. Pro 24,1 % (102) respondentů je tato informace velmi 

důležitá. Dalších 22,9 % (97) respondentů označilo informaci o vývoji úrokových sazeb 

za důležitou a pro 16 % (68) respondentů je mírně důležitá. Ani důležitá, ani nedůležitá 

je informace o vývoji úrokových sazeb pro 10,1 % (43) respondentů. Za mírně 

nedůležitou označilo tuto informaci 8,7 % (37) respondentů. Pro 8,5 % (36) respondentů 

je informace nedůležitá a pro 7,1 % (30) respondentů není vůbec důležitá. 2,6 % (11) 

respondentů označilo, že pro ně tato informace není podstatná. 

 

 

Graf 3: Význam informace o riziku – vývoj úrokových sazeb 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4 zobrazuje výsledky o důležitosti informace o nevhodném chování 

managementu společnosti/instituce, kam by respondenti chtěli své peníze uložit, či 

peníze investovat. I u této informace výsledky naznačují, že je pro respondenty spíše 

významná. Pro 21,2 % (90) respondentů označilo tuto informaci za velmi důležitou, 

18,4 % (78) respondentů potom za důležitou. Pro dalších 68 respondentů je informace o 
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chování managementu důležitou informací. 12,3 % (52) respondentů označilo informaci 

za ani důležitou a ani nedůležitou. Pro 13,7 % (58) respondentů je informace mírně 

nedůležitá. 8,3 % (35) respondentů označilo informaci o nevhodném chování 

managementu za nedůležitou a pro 7,1 % (30) respondentů není vůbec důležitá. Pro 3,1 % 

(13) respondentů není tato informace podstatná. 

 

 

Graf 4: Význam informace o riziku – nevhodné chování managementu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední graf vztahující se k dané problematice je Graf 5. Tento graf zobrazuje důležitost 

informace týkající se změny politiky státu, která ve výsledku ovlivní i trh 

s finančními produkty. Obecně můžeme opět říci, že tato informace je pro respondenty 

spíše důležitá než ne. Pro 12,3 % (52) respondentů je velmi důležitá a pro 21 % (89) 

respondentů pak důležitá. Spíše důležitá je informace o změně politiky státu pro 19,6 % 

(83) respondentů. Pro 15,8 % (67) respondentů pak není tato informace ani důležitá a ani 

nedůležitá. 14,2 % (60) respondentů označilo tuto informaci za nedůležitou. Pro 8 % (34) 

respondentů je informace spíše nedůležitá a pro 5,2 % (22) respondentů vůbec nedůležitá. 

Významnou není informace o změně politiky státu pro 4 % (17) respondentů. 
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Graf 5: Význam informace o riziku – změna politiky státu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spokojenost s poskytovanými informacemi 

Otázka č. 6 dotazníku se vztahovala ke spokojenosti s poskytovanými informacemi od 

institucí, u kterých mají respondenti uloženy, respektive investovány své peníze. 

Možnosti odpovědí byly opět v podobě škály a respondent mohl označit 1 – velmi 

nespokojen, 2 – nespokojen, 3 – mírně nespokojen, 4 – ani nespokojen, ani spokojen, 5 – 

mírně spokojen, 6 – spokojen, 7 – velmi spokojen, 8 – není důležité, 9 – nezajímá mě to. 

První, k čemu se měli respondenti vyjádřit, byla úplnost informací. Graf 6 zobrazuje 

výsledky spokojenosti respondentů s úplností poskytnutých informací.  

 

 

Graf 6: Spojenost s poskytovanými informacemi – úplnost informací 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obecně můžeme říci, že s touto položkou převládá u respondentů spokojenost, protože 

56,6 % respondentů označilo, že jsou s úplností informací buď velmi spokojení (63 

respondentů – 14,9 %), spokojení (101 respondentů – 23,8 %) anebo mírně spokojení (76 

respondentů – 17,9 %). Ani spokojených, ani nespokojených bylo 15,1 % (64) 

respondentů. 25,9 % (110) respondentů označilo, že jsou obecně s úplností 

poskytovaných informací nespokojeni. Jednalo se o mírně nespokojené (58 respondentů 

– 13,7 %), nespokojené (34 respondentů – 8 %) a velmi nespokojené (18 respondentů – 

4,2 %). Pro 0,7 % (3) respondenta nebyla tato položka důležitá a dalších 1,7 % (7) 

respondentů vůbec nezajímala. 

Další položka, ke které se respondenti vyjadřovali, byla spokojenost s transparentností 

informací, poskytovaných společnostmi. Výsledky zobrazuje Graf 7. I u této položky 

převládala spíše spokojenost než nespokojenost s transparentností informací. Že jsou s 

transparentností informací spokojení (označeny odpovědi 5–7), uvedlo 51,4 % 

respondentů, z toho 10,4 % (44) respondentů je velmi spokojených, 22,6 % (96) 

spokojených a 18,4 % (78) mírně spokojených. Ani spokojených, ani nespokojených bylo 

16,7 % (71) respondentů. Nespokojenost s transparentností informací uvedlo 29,2 % 

respondentů. Z toho bylo 17,9 % (76) mírně nespokojených, 7,8 % (33) nespokojených a 

3,5 % (15) velmi nespokojených. U 0,7 % (3) respondentů byla zaznamenána odpověď, 

že tato informace pro ně není důležitá, a 1,9 % (8) respondentů uvedlo, že je tato 

informace nezajímá. 

 

 

Graf 7: Spojenost s poskytovanými informacemi – transparentnost informací 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 8 zobrazuje výsledky odpovědí na otázku, jak jsou respondenti spokojeni 

s hodnověrností poskytovaných informací. Obecně převládá spokojenost, 16 % (68) 

respondentů uvedlo, že je velmi spokojených, 21,7 % (92) respondentů je spokojených a 

20,8 % (88) respondentů je mírně spokojených. Ani spokojených, ani nespokojených 

uvedlo, že je 16 % (68) respondentů. Mírně nespokojených respondentů bylo 12 % (51), 

nespokojených respondentů pak 8,3 % (35) a velmi nespokojených 3,3 % (14) 

respondentů. 0,5 % respondentů (2) uvedlo, že pro ně tato informace není důležitá a 1,4 % 

(6) respondentů vůbec nezajímá. 

 

 

Graf 8: Spojenost s poskytovanými informacemi – hodnověrnost informací 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední položka v rámci této otázky byla spokojenost s dodržováním časové 

souslednosti jednotlivých poskytovaných informací. I zde převažují spokojení 

respondenti nad nespokojenými. 57,5 % respondentů uvedlo, že je spokojeno. Z tohoto 

počtu bylo 13,7 % (58) respondentů velmi spokojených, 24,3 % (103) spokojených a 19,6 

% (83) mírně spokojených. Nespokojených respondentů bylo dohromady 22,9 % – mírně 

nespokojených bylo 12 % (51) respondentů, nespokojených pak 6,6 % (28) respondentů 

a velmi nespokojených 4,2 % (18). Ani spokojených, ani nespokojených bylo 15,6 % (66) 

respondentů, dalších 1,2 % (5) uvedlo, že pro ně není tato informace důležitá a 2,8 % (12) 

respondentů nezajímá vůbec. 
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Graf 9: Spojenost s poskytovanými informacemi – dodržování časové souslednosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Známost vybraných faktorů 

V otázce č. 7 měli respondenti uvést, jak moc jim jsou následující faktory známé – míra 

inflace ve státě; vývoj úrokové sazby; nevhodné chování managementu instituce, u které 

mají peníze uloženy/investovány; změna politiky státu, která ovlivní i produkty 

finančního trhu a investice. Jednalo se o škálu, kde respondenti volili následovně 1 – 

úplně neznámé, 2 - neznámé, 3 - lehce neznámé, 4 - ani neznámé, ani známé, 5 - lehce 

známé, 6 - známé, 7 – velmi známé, 8 – není důležité. 

Známost faktoru vývoj míry inflace ve státě zobrazuje Graf 10. Úplně neznámým je 

vývoj inflace ve státě 6,6 % (28) respondentům. Jak se vyvíjí inflace, nezná 7,3 % (31) 

respondentů a lehce neznámý je vývoj inflace 13,7 % (58) respondentům. Ani známý, ani 

neznámý vývoj inflace je 15,3 % (65) respondentům. Stejnému počtu respondentů je tento 

faktor lehce známý. 25,5 % (108) respondentů uvedlo, že je jim faktor vývoje inflace ve 

státě známý a velmi známý je tento faktor 15,3 % (65) respondentům. Tento faktor není 

důležitý pro 0,9 % (4) respondentů. 
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Graf 10: Známost faktorů respondentům – vývoj míry inflace ve státě 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 11 shrnuje odpovědi respondentů na otázku, jak moc jim je známý faktor vývoje 

úrokových sazeb. Úplně neznámý je faktor vývoje úrokových sazeb pro 6,1 % (26) 

respondentů. 5,9 % respondentů (25) uvedlo, že je pro ně tento faktor neznámý a 13,4 % 

(57) respondentů pak označilo tento faktor jako lehce neznámý. Ani známý, ani neznámý 

je vývoj úrokových sazeb pro 16 % (68) respondentů. Lehce známý je faktor pro 17,9 % 

(76) respondentů. 22,6 % (96) respondentů uvedlo, že je pro ně faktor vývoje úrokových 

sazeb známý, a 17 % (72) respondentů označilo, že se jedná o velmi známý faktor. Pro 

0,9 % (4) respondentů není tento faktor důležitý. 

 

 

Graf 11: Známost faktorů respondentům – vývoj úrokových sazeb 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V následujícím grafu (Graf 12) jsou shrnuty odpovědi respondentů na otázku, jak jim je 

znám faktor nevhodného chování managementu. Pro 10,8 % (46) respondentů není 

tento faktor znám vůbec. 15,1 % (64) respondentů uvedlo, že jim tento faktor není znám. 

Lehce neznámý je faktor nevhodného chování managementu 20,3 % (86) respondentům. 

18,2 % (77) respondentů uvedlo, že jim tento fakt není ani neznámý, ani známý. Pro 17,9 

% (76) respondentů je faktor nevhodného chování managementu lehce známý. Faktor zná 

pak 10,6 % (45) respondentů a velmi známý je pro 5,7 % (24) respondentů. Faktor 

nevhodného chování managementu nezajímá 1,4 % (6) respondentů. 

 

 

Graf 12: Známost faktorů respondentům – nevhodné chování managementu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Posledním sledovaným faktorem byl faktor změny politiky státu, která ovlivní 

produkty finančního trhu a investice. Úplně neznámý je tento faktor pro 5 % (21) 

respondentů. 10,8 % (46) respondentů uvedlo, že faktor změny politiky státu je pro ně 

neznámý. Pro 15,6 % (66) respondentů je daný faktor lehce neznámý. Ani známý, ani 

neznámý je faktor změny politiky státu pro 21,9 % (93) respondentů. Celkem 44,8 % 

respondentů uvedlo, že je jim tento faktor znám, a to tak, že pro 19,3 % (82) respondentů 

je faktor lehce známý, pro 15,8 % (67) respondentů známý a pro 9,7 % (41) respondentů 

velmi známý. Faktor změny politiky státu pak není důležitý pro 1,9 % (8) respondentů. 
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Graf 13: Známost faktorů respondentům – změna politiky státu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Změna produktů a investic a spokojenost s nimi 

Otázka č. 8 vyžadovala po respondentech, aby zodpověděli otázku, zda a jak hodlají 

v příštím roce změnit produkty finančního trhu a investice.  

 

Tabulka 45: Četnost odpovědí na otázku č. 8 v absolutním a procentuálním vyjádření 

Změna produktů ABS % 

Navýšit 172 41 

Zachovat stávající stav 238 56 

Snížit 13 3 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Respondenti měli tedy uvést, zda hodlají v příštím roce produkty finančního trhu a 

investice navýšit (je irelevantní, zda je jedná o objem, produkty a investice samotné), 

zachovat stávající stav, snížit, nebo jim byla nabídnuta možnost „Jiné“. Poslední možnost 

využil 1 respondent, který uvedl, že toto rozhodnutí přenechá svému finančnímu poradci. 

Tabulka 45 zobrazuje odpovědi respondentů jak v absolutním tak v procentuálním 

vyjádření. Největší část respondentů (56 %, 238 respondentů) chce v příštím roce 

zachovat stávající stav. 41 % respondentů (172) uvedlo, že chce v příštím roce navýšit 

své investice a produkty finančního trhu. Pouze 3 % (13 respondentů) hodlá v příštím 

roce snižovat produkty finančního trhu a investice. 
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Poslední otázka části profilu spotřebitele na trhu finančních produktů (otázka č. 9) se 

týkala spokojenosti respondentů s jejich produkty a investicemi v průběhu loňského 

roku a s celkovou spokojeností. Respondenti opět využívali škálu, aby označili, jak byli 

s produkty spokojeni: 1 – velmi nespokojen, 2 - nespokojen, 3 - lehce nespokojen, 4 - ani 

nespokojen, ani spokojen, 5 - lehce spokojen, 6 - spokojen, 7 – velmi spokojen.  

 

 

Graf 14: Spokojenost respondentů s produkty finančního trhu a investicemi v loňském roce 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 14 zobrazuje odpovědi respondentů se spokojeností s produkty finančního trhu a 

investicemi v loňském roce. Pouze 3,1 % (13) respondentů bylo velmi nespokojeno se 

svými produkty v loňském roce. Nespokojenost s produkty vyjádřilo 7,3 % (31) 

respondentů. 11,8 % (50) respondentů označilo, že jsou se svými produkty lehce 

nespokojení. Ani spokojených, ani nespokojených bylo 21,2 % (90) respondentů. 28,3 % 

(120) respondentů označilo, že se svými produkty bylo lehce spokojeno. Spokojeno se 

svými produkty finančního trhu a investicemi bylo spokojeno 16,3 % (69) respondentů. 

Velmi spokojeno bylo se svými produkty 9,7 % (41) respondentů. 

Celkovou spokojenost s produkty finančního trhu a investicemi zobrazuje následující 

graf (Graf 15).  
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Graf 15:Celková spokojenost respondentů s produkty finančního trhu a investicemi 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

21,7 % respondentů vyjádřilo celkovou nespokojenost s produkty finančního trhu a 

investicemi, které mají, z toho 3,1 % (13) respondentů bylo zcela nespokojených, 7,1 % 

(30) respondentů nespokojených a 11,6 % (49) lehce nespokojených. Ani spokojených, 

ani nespokojených bylo 23,3 % (99) respondentů. 23,6 % (100) respondentů uvedlo, že 

jsou lehce spokojení s produkty finančního trhu a investicemi. Spokojenost přináší jejich 

produkty 19,6 % (83) respondentům a 9,4 % (40) respondentů je se svými produkty velmi 

spokojeno. 

VÝSLEDKY VÝZKUMU EKONOMICKÉHO PROFILU RESPONDENTŮ 

Nejčastěji využívanými produkty finančního trhu jsou bankovní účet (využívá jej 98 % 

respondentů) a spořicí účet (53 % respondentů). Dalšími častými využívanými produkty 

jsou pojištění motorových vozidel (40 % respondentů), stavební spoření (37 % 

respondentů) a životní pojištění (35 % respondentů). Pomocí Fisherova faktoriálového 

testu bylo testováno, zda existuje vzájemná závislost mezi produkty finančního trhu a 

pohlavím; měsíčním příjmem; nejvyšším dosaženým vzděláním; ekonomickým stavem; 

investicemi; účelem, s jakým respondenti s produkty finančního trhu a investicemi 

nakládají. Byla prokázána vzájemná závislost mezi produkty a měsíčním příjmem, 

nejvyšším dosaženým vzděláním; ekonomickým stavem; investicemi.  
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Více než polovina respondentů (56 %) uvedla, že neinvestuje vůbec. Pokud však 

investují, pak třemi nejčastějšími investicemi jsou investice do podílových fondů (20 % 

respondentů), investice do kryptoměn (13 % respondentů) a investice do nemovitostí 

(12 % respondentů). Pomocí Fisherova faktoriálového testu byla zjišťována vzájemná 

závislost mezi investicemi a pohlavím; měsíčním příjmem; nejvyšším dosaženým 

vzděláním; ekonomickým stavem; účelem, s jakým respondenti s produkty finančního 

trhu a investicemi disponují. Bylo prokázáno, že existuje vzájemná závislost mezi 

investicemi a pohlavím (ženy investují méně); měsíčním příjmem; nejvyšším dosaženým 

vzděláním; ekonomickým stavem.  

Nejčastějším účelem, se kterým respondenti disponují s produkty finančního trhu a 

investicemi, je za účelem zajištění prostředků koupi domu/bytu (60 % respondentů), 

pojištění proti nečekaným situacím (50 % respondentů) a zajištění dodatečného příjmu 

v důchodu (43 % respondentů). Pomocí Fisherova faktoriálového testu byla zjišťována 

vzájemná závislost mezi účelem, se kterým respondenti disponují s produkty finančního 

trhu a investicemi a pohlavím; měsíčním příjmem; nejvyšším dosaženým vzděláním; 

ekonomickým stavem. Z těchto proměnných bylo prokázáno, že existuje vzájemná 

závislost mezi účelem a ekonomickým stavem respondentů.  

V následujících tabulkách budou shrnuty získané informace o důležitosti informací o 

jednotlivých rizicích, spokojenosti s poskytovanými informacemi, známosti faktorů a 

spokojeností s produkty finančního trhu a investicemi. Pro účely těchto shrnutí byla 

negativní hodnocení (nedůležitost, nespokojenost, neznámost – v hodnocení vždy 

označeny body 1-3) a pozitivní hodnocení (důležitost, spokojenost, známost – 

v hodnocení vždy označeny body 5-7) vždy spojena do jednoho, aby bylo ukázáno, zda 

převládají negativní či pozitivní hodnocení. 

Tabulka 46 shrnuje hodnocení důležitosti informací o jednotlivých rizicích. Znalost míry 

inflace ve státě je ze všech daných rizik nejméně důležitá. Naopak vývoj úrokových 

sazeb, je riziko, které je pro dané respondenty nedůležitější informací, když se rozhodují 

o produktech finančního trhu a investicích. Druhou nejdůležitější informací jsou 

informace o nevhodném chování managementu a pak o změně politiky státu, která 

v důsledku ovlivní i produkty finančního trhu a investice. 
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Tabulka 46: Důležitost informací o jednotlivých rizicích v absolutním a relativním vyjádření 

Riziko/Hodnota vnímání 
1-3 4 5-7 8 

ABS % ABS % ABS % ABS % 

Míra inflace ve státě 157 37,0 81 19,1 172 40,6 14 3,3 

Vývoj úrokových sazeb 103 24,3 43 10,1 267 63,0 11 2,6 

Nevhodné chování managementu 123 29,0 52 12,3 236 55,7 13 3,1 

Změna politiky státu 116 27,4 67 15,8 224 52,8 17 4,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 47 uvádí úroveň znalosti respondentů u jednotlivých rizik. U nevhodného 

chování managementu respondenti z větší části uvedli, že nemají znalost o tomto riziku 

(46,2 %), ale zároveň to je druhé nejdůležitější riziko pro rozhodování respondentů. 

Největší znalost měli respondenti o vývoji úrokových sazeb, dále pak o míře inflace ve 

státě a naposledy o změně politiky státu. 

 

Tabulka 47:Úroveň znalosti jednotlivých rizik 

Úroveň znalosti jednotlivých rizik 
1-3 4 5-7 8 

ABS % ABS % ABS % ABS % 

Míra inflace ve státě 117 27,6 65 15,3 238 56,1 4 0,9 

Vývoj úrokových sazeb 108 25,5 68 16,0 244 57,5 4 0,9 

Nevhodné chování managementu 196 46,2 77 18,2 145 34,2 6 1,4 

Změna politiky státu 133 31,4 93 21,9 190 44,8 8 1,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Srovnáme-li však důležitost jednotlivých faktorů se znalostí, kterou mají respondenti o 

těchto faktorech, můžeme si povšimnout, že téměř u všech rizik platí, že čím jsou pro 

respondenta důležitější, tím větší znalost o daném riziku mají. 

Tabulka 48 uvádí odpovědi ohledně spokojenosti respondentů s poskytovanými 

informacemi od institucí, u kterých mají uloženy, respektive investovány jejich peníze. 

Opět převládají pozitivní hodnocení nad negativními. Nejspokojenější jsou respondenti 

s hodnověrností informací poskytovaných institucemi, následně pak s dodržováním 

časové souslednosti, úplností informací, a nakonec s transparentností informací.  
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Tabulka 48: Spokojenost s poskytovanými informacemi 

Úroveň 

spokojenosti 

1-3 4 5-7 8 9 

ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % 

Úplnost informací 110 25,9 64 15,1 240 56,6 3 0,7 7 1,7 

Transparentnost 

informací 
124 29,2 71 16,7 218 51,4 3 0,7 8 1,9 

Hodnověrnost 

informací 
100 23,6 68 16,0 248 58,5 2 0,5 6 1,4 

Dodržování 

časové 

souslednosti 

97 22,9 66 15,6 244 57,5 5 1,2 12 2,8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 49 zobrazuje spokojenost respondentů s produkty finančního trhu a investicemi, 

které respondenti mají. Respondenti uváděli, jak byli spokojení s produkty v loňském 

roce a celkově spokojení a u obou otázek byli respondenti s produkty spokojení. 56 % 

respondentů pak chce v budoucím roce zachovat stejný stav svých produktů finančního 

trhu a investic, 41 % chce tento stav navýšit a pouze 3 % chtějí snižovat své produkty. 

 

Tabulka 49: Spokojenost respondentů s produkty finančního trhu a investicemi 

 Spokojenost respondentů s 

produkty 
1-3 4 5-7 

ABS % ABS % ABS % 

Spokojenost v loňském roce 94 22,2 90 21,2 230 54,2 

Celková spokojenost 92 21,7 99 23,3 223 52,6 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5 Model zákazníka generace Y na trhu bankovních a jiných 

finančních produktů 

Při tvorbě modelu byla využita data získaná v rámci primárního výzkumu. Tato data byla 

zpracována pomocí programu IBM SPSS Amos a byl aplikován postup popsaný 

v kapitole 3.4.5. Prvním krokem při tvorbě modelu tedy byla specifikace modelu, 

následovala jeho identifikace. Třetí krokem byl výpočet parametrů modelu a následně 

byla provedena jeho evaluace. Posledním krokem byla modifikace.  

Vstupní model zobrazuje následující Obrázek 2, kde jsou zobrazeny tři profily a počáteční 

korelační vztahy mezi nimi. 
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Obrázek 2: Vstupní model 

zdroj: převzato z IBM SPSS Amos 
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Tvorba modelu probíhala ve dvou fázích. Nejprve byl vytvořen model, který v sobě 

zahrnoval proměnné z demografického profilu a profilu spotřebitele na trhu finančních 

produktů. Tento druhý profil byl rozdělen podle Rejnuš (2014) na produkty spadající do 

kategorií (latentní proměnné na Obrázek 2):  

- finanční a reálné investice (podílové fondy, kryptoměny, akcie, měnové trhy, 

komodity a futures, nemovitosti, umění),  

- investiční bankovní produkty (spořicí účet, stavební spoření, terminovaný vklad, 

bankovní účet), 

- úvěrové bankovní produkty (spotřebitelský úvěr, úvěr ze stavebního spoření, 

hypotéka),  

- pojištění (důchodové pojištění, pojištění domácnosti, pojištění vozidla, pojištění 

odpovědnosti, životní pojištění).  

Demografický profil byl tvořen těmito manifestními proměnnými: pohlaví respondenta; 

věk; stav; počet dětí; věk dětí; průměrní čistý měsíční příjem; nejvyšší dosažené vzdělání; 

ekonomický stav; kraj, ve kterém bydlí; velikost obce. 

Regresní vztahy v modelu byly formulovány na základě hypotéz uvedených v kapitole 1. 

Pomocí konfirmační faktorové analýzy byl model optimalizován, tedy aby vazby mezi 

latentními a manifestními proměnnými byly statisticky významné (p <0,05) a splňovaly 

další podmínky uvedené v kapitole 3.4.5. V rámci procesu optimalizace došlo 

k vyloučení investičních a reálných bankovních produktů, protože vazby mezi těmito 

latentními a manifestními proměnnými nebyly statisticky významné.  

Optimalizovaný model je zobrazen na dalším Obrázek 3. Na obrázku jsou uvedeny 

hodnoty standardizovaných faktorových zátěží mezi latentními a manifestními 

proměnnými, korelační koeficienty mezi latentními proměnnými. U manifestních 

proměnných je pak uvedena hodnota druhé mocniny standardizovaných koeficientů 

určujících, kolik variability manifestní proměnné je vysvětleno faktorem.  
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Obrázek 3: Model zákazníka po první fázi 

zdroj: vlastní zpracování z dat IBM SPSS Amos 

 

V tabulce níže (Tabulka 50) jsou uvedeny výsledné hodnoty modelu vytvořeného v první 

fázi. Stejně tak tabulka uvádí požadované hodnoty, které by měl model splňovat. Získané 

hodnoty výpočtu splňují požadované hodnoty, tedy p-hodnota modelu byla vyšší než 

0,05, konkrétně 0,118. Hodnoty GFI a CFI přesahovaly úroveň 0,9 – 0,977 respektive 

0,987. A hodnota RMSEA dosahovala 0,024 a byla tak nižší než 0,05. Test dobré shody 

χ2 vyšel 60,948 a počet stupňů volnosti byl 49. 

 

Tabulka 50: Výsledky vybraných proměnných v 1. fázi tvorby modelu 

1. FÁZE Požadovaná hodnota Získaná hodnota 

test χ2 - 60,948 

počet stupňů volnosti - 49 

p-hodnota >0,05 0,118 

GFI >0,90 0,977 

CFI >0,90 0,987 

RMSEA <0,05 0,024 
Zdroj: vlastní zpracování dat získaných z IBM SPSS Amos 
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Takto upravený model byl využit jako základ pro druhou fázi. Do modelu byly doplněny 

behaviorální předsudky a byly definovány regresní vztahy pomocí formulovaných 

hypotéz. Následující Obrázek 4 zobrazuje výsledný model po první fázi. Tento model 

sloužil jako vstupní model pro fázi druhou. 

 

 

Obrázek 4: Finální model 

Zdroj: vlastní zpracování dle IBM SPSS Amos 

 

V Tabulka 51 jsou uvedeny výsledné hodnoty modelu vytvořeného v první fázi. Stejně 

tak tabulka uvádí požadované hodnoty, které by měl model splňovat. Získané hodnoty 

výpočtu splňují požadované hodnoty, tedy p-hodnota modelu byla vyšší než 0,05, 

konkrétně 0,097. Hodnoty GFI a CFI přesahovaly úroveň 0,9 – 0,965 respektive 0,990. 

A hodnota RMSEA dosahovala 0,021 a byla tak nižší než 0,05. Test dobré shody χ2 vyšel 

129,689 a počet stupňů volnosti byl 110. 
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Tabulka 51: Výsledky vybraných proměnných v 2. fázi tvorby modelu 

2. FÁZE Požadovaná hodnota Získaná hodnota 

test χ2 - 129,689 

počet stupňů volnosti - 110 

p-hodnota > 0,05 0,097 

GFI > 0,90 0,965 

CFI > 0,90 0,990 

RMSEA <0,05 0,021 
Zdroj: vlastní zpracování dat získaných z IBM SPSS Amos 

 

Ve výsledném strukturálním modelu bylo testováno deset vztahů, které odpovídaly 

formulovaným hypotézám. Všechny hypotézy byly potvrzeny, ať už zcela či částečně. 

Částečné potvrzení hypotéz znamenalo, že existuje závislost mezi vybranými 

proměnnými, ale tato závislost nebyla pozitivní (přímo úměrná) nýbrž záporná (nepřímo 

úměrná). 

 

H1: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a finančními a reálnými 

investicemi.  

Předpoklad: Demografické vlastnosti zákazníků ovlivňují, jaké investiční produkty 

využívají a v jakém rozsahu. Předpokládá se, že s měnící se životní situací zákazníka 

(např. nové zaměstnání; změna výše příjmu; narození dítěte; apod.) ovlivní jeho investice. 

Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl ve výši 0,508. 

Jedná se o střední závislost, která značí, že změna demografických vlastností zákazníka 

má přímo úměrný vliv na investice, které využívá.  

Hypotéza byla potvrzena. 

 

H2: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a pojištěním. 

Předpoklad: Demografické vlastnosti zákazníků ovlivňují, jaké pojistné produkty 

využívají a v jakém rozsahu. Předpokládá se, že s měnící se životní situací zákazníka 

(např. nové zaměstnání; změna výše příjmu; narození dítěte; apod.) ovlivní pojistné 

produkty, které respondent využívá. 



S t r á n k a | 166  

Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl ve výši 0,738. 

Jedná se o silnou závislost, která značí, že změna demografických vlastností zákazníka 

má přímo úměrný vliv na pojistné produkty, které využívá.  

Hypotéza byla potvrzena. 

 

H3: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a předsudkem dostupnosti.  

Předpoklad: Demografické vlastnosti zákazníka mají vliv na to, zda a v jaké výši podléhá 

předsudku dostupnosti. Tedy pocitu, že pokud se zákazníkovi některá situace/věc vybaví 

velmi rychle, pak je pravděpodobnost výskytu takové situace/věci vysoká. 

Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl 0,175. Jedná se o 

slabou závislost značící, že změna demografických vlastností zákazníka má přímo 

úměrný vliv na to, do jaké výše zákazník podléhá předsudku dostupnosti.  

Hypotéza byla potvrzena. 

 

H4: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a majetnickým efektem. 

Předpoklad: Demografické vlastnosti zákazníka mají vliv na to, zda a v jaké výši podléhá 

majetnickému efektu. Majetnický efekt popisuje situaci, kdy se člověk nerad vzdává věci, 

kterou již vlastní. 

Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl 0,298. Jedná se o 

slabou závislost značící, že změna demografických vlastností zákazníka má přímo 

úměrný vliv na to, do jaké míry podléhá majetnickému efektu.  

Hypotéza byla potvrzena. 

 

H5: Existuje pozitivní závislost mezi finančními a reálnými investicemi a majetnickým 

efektem. 

Předpoklad: Čím více toho vlastníme, případně déle něco vlastníme, v našem případě 

investiční produkty, tím menší je ochota člověka se této věci zbavit. 
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Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl -0,345. Jedná se o 

slabou závislost mezi investicemi a majetnickým efekt, která značí, že změna v 

investicích má nepřímo úměrný vliv na majetnický efekt. Tedy s rostoucími investicemi 

klesá potřeba zákazníka tyto investice vlastnit. 

Hypotéza byla potvrzena částečně. 

 

H6: Existuje pozitivní závislost mezi finančními a reálnými investicemi a averzí ke ztrátě. 

Předpoklad: Čím více zákazník investuje, tím vyšší je jeho averze ke ztrátě. 

Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl -0,245. Jedná se o 

slabou závislost značící, že mezi těmito veličinami existuje nepřímo úměrný vztah. S 

růstem investic tak klesá averze ke ztrátě.  

Hypotéza byla potvrzena částečně. 

 

H7: Existuje pozitivní závislost mezi investicemi a předsudkem zpětného pohledu. 

Předpoklad: Čím více zákazník investuje, tím více podléhá předsudku zpětného pohledu. 

Tedy s rostoucími investicemi podléhá pocitu, že měl vědět, jak se budou investice 

vyvíjet. 

Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl -0,323. Jedná se o 

slabou závislost, která zároveň vyjadřuje nepřímo úměrný vztah mezi těmito veličinami. 

S rostoucími investicemi tedy klesá předsudek zpětného pohledu. Zákazníci tak přestávají 

být přesvědčeni o tom, že mohli výsledek předvídat. 

Hypotéza byla potvrzena částečně. 

 

H8: Existuje pozitivní závislost mezi finančními a reálnými investicemi a averzí k 

nejasnosti. 

Předpoklad: Čím více zákazník investuje, tím více podléhá averzi k nejasnosti. Tedy s 

rostoucím objemem investic se bude zákazník vyhýbat investičním produktům, které 

nezná či o nich nemá dostatečné množství informací. 
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Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl -0,206. Jedná se o 

slabou závislost mezi investicemi a averzí k nejasnosti značící, že při růstu investic klesá 

averze k nejasnosti. Vztah mezi veličinami je tak nepřímo úměrný.  

Hypotéza byla potvrzena částečně. 

 

H9: Existuje pozitivní závislost mezi pojištěním a předsudkem zpětného pohledu. 

Předpoklad: Čím déle či více pojišťovacích produktů zákazník využívá, tím více podléhá 

předsudku zpětného pohledu. Tedy pocitu, že čím více či čím déle produkty vlastní, tím 

více měl vědět, jak se bude situace na trhu vyvíjet. 

Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl 0,214. Jedná se o 

slabou přímo úměrnou závislost mezi veličinami. S rostoucím objemem pojistných 

produktů roste i předsudek zpětného pohledu. Tedy pocit, že zákazník měl pocit, že měl 

předvídat výsledek. 

Hypotéza byla potvrzena. 

 

H10: Existuje pozitivní závislost mezi pojištěním a averzí k nejasnosti. 

Předpoklad: S rostoucím objemem pojišťovacích produktů roste averze k nejasnosti. 

Zákazník se tak bude s rostoucím objemem pojistných produktů vyhýbat těm, které nezná 

či o nich nemá dostatečné množství informací. 

Výsledek: Standardizovaný přímý efekt mezi těmito proměnnými byl 0,178. Jedná se o 

slabou závislost značící přímo úměrný vztah mezi veličinami. S rostoucím objemem 

pojistných produktů roste i averze k nejasnosti. Tedy zákazníci se vyhýbají produktům, 

které jim jsou neznámé. 

Hypotéza byla potvrzena. 

 

Přímé vztahy mezi vybranými proměnnými byly definovány již na začátku 

prostřednictvím hypotéz, které byly v rámci výpočtu potvrzeny či vyvráceny. Kromě 

těchto přímých efektů byly odhaleny i nepřímé efekty, které shrnuje následující Tabulka 

52. Nepřímé efekty se projevily mezi demografickým profilem a majetnickým efektem; 
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averzí k nejasnosti, předsudkem zpětného pohledu a averzí ke ztrátě. Kromě vztahu 

demografických vlastností a averzí nejasnosti, kdy byl standardizovaný nepřímý efekt 

v kladných hodnotách, byly zbývající vztahy záporné. 

 

Tabulka 52: Přehled přímých, nepřímých a celkových standardizovaných efektů 

Veličina 1 Veličina 2 
Přímý 

efekt 

Nepřímý 

efekt 

Celkový 

efekt 

Demografický 

profil 

Finanční a reálné investice 0,508 - 0,508 

Pojištění 0,738 - 0,738 

Předsudek dostupnosti 0,175 - 0,175 

Majetnický efekt 0,298 -0,175 0,123 

Averze k nejasnosti - 0,027 0,027 

Předsudek zpětného pohledu - -0,006 -0,006 

Averze ke ztrátě - -0,124 -0,124 

Finanční a reálné 

investice 

Majetnický efekt -0,345 - -0,345 

Averze ke ztrátě -0,245 - -0,245 

Předsudek zpětného pohledu -0,323 - -0,323 

Averze k nejasnosti -0,206 - -0,206 

Pojištění 
Předsudek zpětného pohledu 0,214 - 0,214 

Averze k nejasnosti 0,178 - 0,178 
Zdroj: vlastní zpracování dat z IBM SPSS Amos 

4.6 Shrnutí výzkumné části 

Tato kapitola shrnuje výsledky sekundárního a primárního výzkumu. 

V rámci sekundárního šetření bylo zjištěno, že průměrné čisté peněžní příjmy 

domácnosti meziročně vzrostly a došlo tedy ke zlepšení finanční situace domácností. 

Toto se projevilo i v tom, že ubylo domácností, které měly problém vyjít se svými příjmy. 

Jedinou skupinou, kde došlo naopak k růstu problému s vyjitím s měsíčním příjmem, 

byly domácnosti osob samostatně výdělečně činných.  

Největší část příjmů domácnosti vynakládaly na bydlení. Růst peněžních příjmů 

českých domácností pak vedl k tomu, že došlo k poklesu domácností, pro které byl tento 

výdaj velkou finanční zátěží. Největší podíl na měsíčním příjmu domácností mají výdaje 

na bydlení u rodin zaměstnanců s nižším vzděláním a pak domácnosti nepracujících 

důchodců. Kromě výdajů na bydlení jsou dlouhodobě největší výdajovou položkou 

výdaje na energii a potraviny. Dalším projevem růstu čistých peněžních příjmů 

domácností je pokles domácností, které jsou ohroženy příjmovou chudobou. Nejvíce 
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jsou postiženy osoby z neúplných rodin s dětmi; osoby z rodin se třemi a více dětmi; 

osoby ve věku 65 a více let. Zlepšení finanční situace českých domácností se projevuje i 

ve snižujícím se podílu domácností, které si nemohou dovolit platit pravidelné platby 

či splátky, dostatečně vytápět svůj byt nebo jíst maso alespoň každý druhý den. 

V rámci průzkumu finanční gramotnosti dospělé populace bylo zjištěno, že dvě třetiny 

dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně, s tím, že více než polovina českých 

domácností (57 %) nesestavuje rodinný rozpočet. 37 % respondentů si nedokáže 

představit, jak by řešili ztrátu hlavního příjmu jejich domácnosti, a 19 % dospělých 

aktivně nespoří. V případě výpadku příjmů by 15 % domácností nepokrylo své životní 

náklady. Jedná se především o studenty, mladší věkovou skupinu a lidi s nízkými 

příjmy. Nejvyšší úroveň finančních znalostí a nejvyšší úroveň ekonomické 

zodpovědnosti mají obecně vysokoškolsky vzdělaní lidé, lidé s vyššími příjmy, 

živnostníci a lidé středního věku. Naopak nejnižší úroveň znalostí mají lidé se 

základním vzděláním, ekonomicky neaktivní lidé, lidé s nízkými příjmy, studující a lidé 

mladší 29 let. Nejnižší úroveň ekonomické znalosti mají studující, lidé se základním 

vzděláním, lidé mladší 29 let a lidé s nízkými příjmy. 

V dnešní době využívá bankovních služeb 95 % internetové populace Česka (lidé starší 

25 let s vysokoškolským či středoškolským vzděláním). Češi si vybírají banky podle výše 

poplatků, řeší kvalitu nabízených bankovních produktů a dostupnost poboček v okolí. 

Nejčastěji využívanými produkty jsou běžný účet (88 %), internet banking (75 %), 

spořicí účet (44 %), penzijní pojištění (42 %), SIPO a povolení inkasa (41 %), pojištění 

domácnosti (35 %), životní pojištění (32 %), úrazové pojištění (25 %), kontokorentní úvěr 

(21 %) a hypoteční úvěr (15 %). 

S růstem počtu obyvatel vlastnících smartphone a díky lepšímu pokrytí internetem roste 

i využívání mobilních zařízení v rámci nákupů, plateb a bankovnictví. Při provádění 

plateb využívají Češi nejčastěji služby bank (68 %), pokud využívají jiných organizací, 

tak je to z důvodu převodu peněz (18 %), P2P plateb (11 %), digitálních bankovních 

služeb (5 %), půjčení peněz (8 %) a správy financí (5 %). Při platbách v obchodě 

využívají Češi nejčastěji platbu v hotovosti (37 %), každý pátý Čech (22 %) platí debetní 

kartou a 34 % Čechů využívá při platbách kreditní kartu. 7 % obyvatel platí kombinací 

karty a hotovosti. Při online platbách jsou dvěma nejčastějšími způsoby platby platba 
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kartou (37 %) a platba na dobírku (37 %), dále je využíván PayPal (12 %), lokální 

způsoby plateb (9 %) a Google Pay (2 %). Většina Čechů pak není otevřena jiným 

způsobům platby než těm klasickým (hotovost, platba kartou).  

V posledních letech klesá množství hotovostních plateb a roste objem těch 

bezhotovostních. Je to z toho důvodu, že jakmile začnou lidé využívat více 

bezhotovostní platby, tak se začně tento poměr zvyšovat. V současné době si 16 % Čechů 

dokáže představit, že by se obešlo úplně bez hotovosti v průběhu tří dnů. Obecně ale platí, 

že 88 % Čechů platí hotovostí jednou za tři dny. Život úplně bez hotovosti si dokáže 

představit 36 % Čechů. Více než polovina Čechů hotovost využívá pro platbu obědů, 

svačin či kávy; mají u sebe pár drobných „pro jistou“; nebo platí taxi či veřejnou dopravu. 

Naopak bezhotovostně platí nejčastěji v restauracích; pravidelné nákupy; dárky; nájem 

či hypotéku; služby (plyn, elektřinu, benzín, atp.). Hotovost je většinou využívána z toho 

důvodu, že lidé věří, že je platba bezpečnější a mají větší pocit soukromí. 

Nejméně oblíbený způsob platby je platba přes Facebook (50 %). Dalšími způsoby 

platby, které nejsou Češi ochotni využívat je Google Pay (27 %), Apple Pay (26 %) a 

Amazon Pay (25 %). Lépe na tom je PayPal, který by nevyužilo 18 % Čechů, a ještě lépe 

jsou na tom aplikace mobilního bankovnictví. Tyto by nevyužilo 16 % Čechů. Pro platbu 

svých účtů nejčastěji využívají Češi mobilní telefon (41 %) a počítač (51 %). Mobilní 

aplikaci nejčastěji využívají lidé z toho důvodu, že je to pro ně pohodlné (46 %); banka 

začala tuto možnost nabízet (17 %) či je jejich zařízení s touto aplikací kompatibilní 

(17 %). Více než 52 % Čechů, kteří nevyužívají mobilní aplikace, uvedlo jako důvod to, 

že nevěří tomu, že je aplikace bezpečná. 27 % si pak myslí, že nenabízí nic nového a 9 % 

má problém aplikaci porozumět. 

Ač v dnešní době existují automatizované služby, tak stále většina respondentů chce mít 

zachovánu kontrolu nad jejich financemi. Pokud by měli souhlasit s tím, aby za ně 

počítač dělal rozhodnutí, pak by se jednalo o automatické převádění peněz z úspor; 

sjednávání nové zdravotní pojistky. 

Při rozhodování o investici ve výši měsíčního příjmu by nejčastěji (34 %) Češi 

vyhledali rad banky či finančního poradce; hledali by informace na internetu (18 %), 

obrátili by se na rodinu či přátele (14 %). Zajímavé je, že 16 % Čechů by neinvestovalo 

vůbec a 14 % by nevědělo, co má dělat. 
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S digitalizací světa je spojen i příchod kryptoměn. Povědomí o kryptoměnách má 69 % 

Čechů, přičemž 19 % Čechů očekává, že budou jednou kryptoměnu vlastnit. Že je 

kryptoměna budoucí měnou věří 32 % Čechů a 29 % souhlasí s tím, že je kryptoměna 

budoucností v oblasti investic. 

Ač rostou příjmy českých domácností, tak 23 % uvedlo, že nemají vůbec žádné úspory. 

Obecným doporučením je, aby domácnosti držely úspory alespoň ve výši 3-6 čistých 

měsíčních příjmů a mohly tak pokrýt nenadálé výdaje či výpadek příjmu, aniž by se 

musely zadlužit. Některé domácnosti mají problém přiznat, že mají finanční problémy, a 

tak se raději zadluží, než aby požádaly o finanční pomoc své okolí. Důvodem, proč 

většina domácností nešetří (63 %), je, že nemají dostatečný příjem. Dalšími důvody pak 

je útrata úspor na nenadálé výdaje (10 %); útrata za věci, které nepotřebuji, ale chtějí 

(17 %). 

Napříč Evropou uvedlo 48 % domácností, že nejsou zadluženi. Pokud se domácnosti 

zadluží, pak je nejčastějším způsobem získání financí půjčka. Půjčku využívá 26 % 

zadlužených českých domácností. Dalšími častými způsoby zadlužení jsou v České 

republice úvěr z kreditní karty (13 %), půjčka od rodiny či přátel (11 %), kontokorent 

(9 %) anebo zastavení věcí v zastavárnách (8 %). 

Více než polovina českých domácností (53 %) má problém vyjít se svým měsíčním 

příjmem. Domácnosti se pak v 81 % snaží omezit své měsíční příjmy, aby se právě 

nemusely zadlužit. Pro pokrytí měsíčních výdajů, pokud nevystačí, používají nejčastěji 

úvěr z kreditní karty, či si půjčí od rodiny nebo přátel. 

Domácnosti (62 %) pak mají obavy z toho, že nebudou mít v důchodu dostatek peněz. 

Díky tomu, že si nemohou domácnosti šetřit, tak 62 % domácností v důchodu se nemá 

tak dobře, jako se měly v době, kdy pracovaly. V dnešní době se pak 49 % obyvatel 

obává, že jejich životní standard vstupem do důchodu bude klesat. I z tohoto důvodu 

si 63 % Čechů myslí, že si budou nuceni v důchodu přivydělávat. Na pomoc státu 

v důchodovém věku spoléhá 50 % obyvatel a 25 % si myslí, že by měli nést odpovědnost 

sami za sebe. 

Generace Y je generace lidí narozených v letech 1982–2000. Průměrný věk zákazníků 

v tomto výzkumu byl 25,5 let, medián pak 24 let. Dále můžeme říci, že průměrný 

zákazník je svobodný, případně má partnera či partnerku, je bezdětný. Jeho nejvyšší 
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dosažené vzdělání je středoškolské, případně bakalářské, je studentem a každý druhý má 

pak u studia i zaměstnání. Jeho měsíční příjem se pohybuje do 10 000 Kč měsíčně a bydlí 

ve městě, které má nad 100 000 obyvatel. 

Co se týče využívání produktů finančního trhu a investic, pak průměrný zákazník 

generace Y vlastní bankovní účet, každý druhý pak účet spořící a investuje. Srovnáme-li 

vybrané produkty s tím, co bylo zjištěno na základě sekundárního výzkumu, pak můžeme 

říci, že generace Y využívá bankovního účtu častěji než obecně celá internetová populace. 

Stejně tak i tato generace vlastní ve větší míře spořicí účet. Co se týče zbývajících 

vybraných produktů, pak česká generace Y více využívá produktu životního pojištění, 

naopak česká internetová generace více využívá produktů penzijního pojištění, pojištění 

domácnosti a hypotečního úvěru. 

 

Tabulka 53: Srovnání četnosti vybraných bankovních produktů v procentech 

Produkt Primární výzkum Sekundární výzkum 

Bankovní účet 98 % 88 % 

Spořicí účet 53 % 44 % 

Životní pojištění 35 % 32 % 

Penzijní pojištění 30 % 42 % 

Pojištění domácnosti 25 % 35 % 

Hypoteční úvěr 13 % 15 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Účel, se kterým se svými penězi česká generace Y nakládá, je především snaha o zajištění 

prostředků pro koupi domu či bytu a snaha o zajištění prostředků proti nečekaným 

situacím, či dodatečného příjmu na důchod. Když se rozhoduje o produktech finančního 

trhu či investicích, pak je pro něj důležité mít informace o vývoj úrokových sazeb, 

nevhodném chování managementu společnosti, u které chce své peníze uložit, či 

investovat. Třetí významnou informací je pro něj změna politiky státu, která v konečném 

důsledku ovlivní produkty finančního trhu a investice. Nejméně důležitou informací je 

pak míra inflace ve státě. Z hodnocení respondentů můžeme říci, že tomuto riziku 

přikládá nejmenší důraz. Zákazník generace Y pak má dobrou znalost o všech těchto 

rizicích, kromě nevhodného chování managementu instituce, u které má peníze uloženy 

či investovány. Tato znalost rizika je spíše menší až žádná. Druhým, méně známým 

rizikem je pak změna politiky státu. Zákazník generace Y je pak spokojen jak 



S t r á n k a | 174  

s informacemi, které instituce poskytují – úplnost informací, transparentnost informací, 

jejich hodnověrnost a dodržování časové souslednosti. Stejně tak je zákazník spokojen se 

svými produkty finančního trhu a investicemi, které využívá. Tabulka 54 shrnuje 

informace a rizika, která jsou pro zákazníka generace Y významná a také informace, jaký 

postoj k těmto faktorům zaujímá. 

 

Tabulka 54: Shrnutí rizik a informací významných pro zákazníka generace Y 

  Úroveň vnímání/významu Negativní Neutrální Pozitivní 

Význam 

informací o 

rizicích 

Míra inflace ve státě 157 81 172 

Vývoj úrokových sazeb 103 43 267 

Nevhodné chování managementu 123 52 236 

Změna politiky státu 116 67 224 

Známost rizik 

Míra inflace ve státě 117 65 238 

Vývoj úrokových sazeb 108 68 244 

Nevhodné chování managementu 196 77 145 

Změna politiky státu 133 93 190 

Spokojenost s 

informacemi 

Úplnost informací 110 64 240 

Transparentnost informací 124 71 218 

Hodnověrnost informací 100 68 248 

Dodržování časové souslednosti 97 66 244 

Spokojenost s 

produkty 

Spokojenost v loňském roce 94 90 230 

Celková spokojenost 92 99 223 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Předsudek statutu quo pak tvrdí, že máme tendenci se postavit proti změnám, pokud 

přínosy nepřevažují rizika. Tento předsudek potvrzuje také fakt, že 56 % respondentů 

chce zachovat stávající stav svého portfolia. Podobné množství zákazníků potvrdilo, že 

jsou spokojeni se svými produkty. 

Zákazník podléhá předsudku majetnického efektu, tedy pokud již něco vlastní, pak není 

ochoten se takovéhoto produktu vzdát, a pokud ano, tak za cenu vyšší, než byla cena 

pořizovací.  

Druhým předsudkem, kterému zákazníci podléhají, je averze k nejasnosti. Což znamená, 

že investoři mohou požadovat vyšší náhradu za vnímaná rizika do určitých aktiv a jejich 

investice mohou být pouze konzervativní. Dále může averze k nejasnosti omezit 

investory pouze na jejich národní indexy, protože mají pocit, že jsou jim tyto indexy bližší 
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než indexy zahraniční. Stejně tak mohou zákazníci preferovat společnosti a investice, 

které jim jsou geograficky blíže a budou naopak ignorovat společnosti a investice, které 

mají od sebe umístěny daleko. Tento předsudek také může způsobit, že při snaze vyhnout 

se riziku, budou mít zákazníci pocit, že jsou ve svém rozhodování kompetentnější, než 

reálně jsou a riziko, které nakonec podstoupí, bude vyšší než to původní. 

Třetím předsudkem, který byl potvrzen, byl předsudek nadměrného sebevědomí. 

Zákazníci si věří, že jsou lepší, než je jejich okolí. Pokud učiní nějaké rozhodnutí, pak 

věří, že je správné a drží se jej. Tento předsudek je spojován právě s předsudkem 

potvrzení, kdy zákazník sbírá informace, které potvrzují jeho rozhodnutí a podporují 

pocit, že rozhodnutí bylo správné.  

Předsudek zpětného pohledu je dalším předsudkem, který byl potvrzen. Zákazník věří 

tomu, že mohl předcházet předchozím špatným rozhodnutím. Pozitivním důsledkem 

takovéhoto předsudku je růst sebedůvěry jedince do chvíle, kdy nevytváří nadměrné 

sebevědomí. Tato sebedůvěra se pak promítá i do rozhodování, která činí, i když se 

nakonec jedná o rozhodnutí špatné. Z tohoto špatného rozhodnutí se však nakonec 

nepoučí pouze zákazník ale i jeho okolí. Negativním důsledkem tohoto předsudku je pak 

snižování racionálního myšlení a zásah do schopnosti člověka poučit se ze zkušenosti, 

protože není schopen se vrátit zpět k minulým rozhodnutím a poučit se z chyb. Tento 

předsudek můžeme zobecnit i na rčení, že po bitvě je každý generál. 

Pátým potvrzeným předsudkem je předsudek sebepřisuzování. Zákazníci si tedy přisuzují 

všechny své úspěchy, a naopak z neúspěšných rozhodnutí obviňují své okolí. Pokud pak 

zákazník investuje, pak řada úspěšných investic vede k tomu, že jejich sebevědomí roste 

a s ním i riziko, které u investování podstupují. Tento předsudek také vede k tomu, že 

zákazníci vnímají pouze informace, která potvrzují jejich předchozí rozhodnutí, a mají 

tendenci ignorovat ty, které tato rozhodnutí negují. 

Zákazníci také podléhají předsudku dostupnosti. Tedy čím rychleji jim informace vytane 

na mysli, tím dostupnější jim připadá. A to i ve chvíli, kdy pravděpodobnost výskytu 

daného jevu je menší, než si sami zákazníci myslí. Je tedy pravděpodobné, že informace 

a produkty, které ve svém okolí slýchají, si zákazník zvolí dříve než produkty, o kterých 

neslýchá tak často. 
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Předsudky averze k nejasnosti, přehnaného optimismu a nadměrného sebevědomí 

potvrzují, že zákazníci podléhají i předsudku iluze kontroly, kdy zákazník věří, že má 

daleko větší moc ovlivnit to, co se mu děje, než reálně má. Ač zákazník nepodléhá 

přehnanému optimismu, další předsudky vedou k tomu, že věří, že má situaci daleko více 

pod kontrolou, než ji opravdu má.   

I pro českého zákazníka generace Y platí, že je averzní ke ztrátě. Vyhýbá se tedy 

rizikovým hrám. Volí raději jistý zisk před pravděpodobným, a naopak pravděpodobnou 

ztrátu před ztrátou jistou. Posledním prokázaným efektem byl efekt ukotvení. Pokud 

v rámci rozhovoru se zákazníkem, v nabídce, či reklamě vidí respondent nějaké číslo, 

vnímá toto číslo jako jakousi kotvu (výchozí bod) pro své rozhodování. Například pokud 

ví, že se úrokové sazby pohybují v jednotkách procent a maximálně do výše pěti procent, 

bude při svém rozhodování mít tuto informaci stále uloženu a bude všechny úrokové 

sazby srovnávat s touto pomyslnou kotvou. 

Některé faktory jsou provázány mezi sebou, byla testována jejich vzájemná závislost 

pomocí chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu. Následující tabulka shrnuje 

tato zjištění. 

Můžeme říci, že existuje vzájemný vztah mezi ekonomickým stavem zákazníka a tím, jak 

se rozhoduje o produktech finančního trhu, investicích či účelu, s jakým bude se svými 

penězi disponovat. Co se týče behaviorální předsudků, pak má ekonomický stav 

zákazníka vliv na jeho nadměrné sebevědomí, předsudek zpětného pohledu a předsudek 

dostupnosti.  

Zda je zákazník muž či žena hraje roli při jeho rozhodování o investicích, u majetnického 

efektu, averze k nejasnosti, předsudku zpětného pohledu, averze ke ztrátě a u předsudku 

ukotvení.  

Měsíční příjem zákazníků ovlivňuje jeho rozhodnutí o produktech finančního trhu a 

investicích. Co se týče behaviorálních předsudků, pak má tento faktor vliv na majetnický 

efekt, nadměrné sebevědomí, předsudek zpětného pohledu, předsudek sebepřisuzování, 

předsudek dostupnosti a ukotvení.  

Nejvyšší dosažené vzdělání ovlivňuje zákazníky v oblasti produktů finančního trhu a 

investic. Má vliv na majetnický efekt, předsudek zpětného pohledu, předsudek 

sebepřisuzování, předsudek dostupnosti, kognitivní nesoulad a ukotvení. 
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Tabulka 55: Vzájemná statistická závislost vybraných faktorů 

Faktor 1 Faktor 2 

Ekonomický stav 

Produkty 

Investice 

Účel 

Nadměrné sebevědomí 

Předsudek zpětného pohledu 

Předsudek dostupnosti 

Pohlaví 

Investice 

Majetnický efekt 

Averze k nejasnosti 

Předsudek zpětného pohledu 

Averze ke ztrátě 

Ukotvení 

Příjem 

Produkty 

Investice 

Majetnický efekt 

Nadměrné sebevědomí 

Předsudek zpětného pohledu 

Předsudek sebepřisuzování 

Předsudek dostupnosti 

Ukotvení 

Vzdělání 

Produkty 

Investice 

Majetnický efekt 

Předsudek zpětného pohledu 

Předsudek sebepřisuzování 

Předsudek dostupnosti 

Kognitivní nesoulad 

Ukotvení 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při tvorbě modelu pak bylo zjištěno, že existují vzájemné závislosti mezi demografickým 

profilem, profilem spotřebitele na trhu finančních produktů a behaviorálním profilem. 

Vybrané demografické vlastnosti (čistý měsíční příjem; vzdělání; ekonomický stav a 

obec, ve které žije) mají přímou závislost na produkty finančního trhu, které respondent 

využívá. Zároveň byla prokázána přímá pozitivní závislost mezi demografickými 

vlastnostmi respondenta a vybranými behaviorálními předsudky – předsudek dostupnosti, 

předsudek zpětného pohledu a majetnický efekt. Pomocí modelu byla odhalena i závislost 

mezi produkty finančního trhu a behaviorálními předsudky. Byla prokázána pozitivní, 

přímá závislost mezi bankovními produkty a averzí k riziku; a investičními produkty a 

předsudkem ukotvení. Kromě přímých, pozitivních závislostí byly odhaleny také přímé 
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negativní závislosti. Tyto byly prokázány mezi investičními produkty a averzí 

k nejasnosti; ukotvením; averzí k riziku; majetnickým efektem a předsudkem zpětného 

pohledu. 

Data získaná z primárního výzkumu byla použita pro vytvoření modelu zákazníka. 

K modelování byl využit program IBM SPSS Amos. V první fázi modelování pomocí 

strukturálních rovnic byly hledány závislosti mezi demografickým profilem zákazníků, 

reálnými a investičními bankovními produkty, reálnými a finančními investicemi a 

pojistnými produkty. V rámci optimalizace modelu byly vyloučeny reálné a investiční 

bankovní produkty, jelikož výsledné vztahy mezi latentními a manifestními proměnnými 

nebyly statisticky signifikantní (p-hodnota byla vyšší než 0,05). Při sestavování 

výsledného modelu byly stanoveny regresní vztahy mezi vybranými proměnnými, které 

odpovídaly hypotézám definovaným v kapitole 1 Cíle dizertační práce a formulace 

hypotéz. Všech deset hypotéz bylo potvrzeno, ať už zcela či částečně. Následující tabulka 

(Tabulka 56) shrnuje tyto popsané hypotézy a vztahy. Zároveň jsou v tabulce uvedeny 

výsledné p-hodnoty, na jejichž základě byla hypotéza potvrzena či vyvrácena. 

 

Tabulka 56: Přehled výsledků testovaných hypotéz 

Veličina 1 Veličina 2 
Hypoté

za 

Přímý 

efekt 

p-

hodnota 
Hypotézu... 

Demografický 

profil 

Finanční a reálné 

investice 
H1 0,508 0,000 přijímáme 

Pojištění H2 0,738 0,000 přijímáme 

Předsudek 

dostupnosti 
H3 0,175 0,000 přijímáme 

Majetnický efekt H4 0,298 0,000 přijímáme 

Finanční a 

reálné 

investice 

Majetnický efekt H5 -0,345 0,003 
přijímáme 

částečně 

Averze ke ztrátě H6 -0,245 0,002 
přijímáme 

částečně 

Předsudek 

zpětného pohledu 
H7 -0,323 0,002 

přijímáme 

částečně 

Averze k 

nejasnosti 
H8 -0,206 0,023 

přijímáme 

částečně 

Pojištění 

Předsudek 

zpětného pohledu 
H9 0,214 0,016 přijímáme 

Averze k 

nejasnosti 
H10 0,178 0,006 přijímáme 

Zdroj: vlastní zpracování dat získaných z IBM SPSS Amos 
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4.7 Limity dizertační práce 

Aby mohlo být do hloubky popsáno spotřební chování respondenta na trhu finančních 

produktů či behaviorální profil respondenta, bylo by třeba vytvořit dva odlišné dotazníky, 

které by se dopodrobna věnovaly každému z vybraných profilů. Tento výzkum by byl 

časově a finančně náročný, a to z toho důvodu, že by bylo potřeba pro oba výzkumy 

zajistit stejnou skupinu respondentů a uhradit jim ušlý čas. Nabízí se však možnost 

zažádat o grant, který by tyto náklady na výzkum pokryl, a autorka by tak získala 

dostatečná data pro vytvoření obou těchto profilů. 

Dalším limitem této práce je nerovnoměrné rozdělení respondentů v rámci rozložení 

obyvatelstva v krajích a v obcích. Autorka si je tohoto limitu vědoma a v příštích 

průzkumech bude třeba zajistit, aby rozložení obyvatelstva bylo rovnoměrné. Možným 

způsobem řešení tohoto problému, je stejně jako u předchozího omezení práce, nalezení 

dostatečného počtu respondentů díky tomu, že jim bude nabídnuta jistá finanční odměna 

prostřednictvím grantu. Dalším řešením je delší časový úsek, který bude ponechán na 

získání dat a zajištění šíření dotazníku do všech krajů a obcí.  

Zjištěné vzájemné závislosti jak v oblasti ekonomického profilu respondenta, tak i 

v behaviorálním profilu byly testovány pomocí základních statistik a výsledné vztahy 

nebyly podrobeny hlubší statistické analýze. Při tvorbě modelu byly odhaleny kromě 

přímých závislostí mezi vybranými proměnnými i nepřímé. Tyto nepřímé efekty nebyly 

podrobeny dalšímu zkoumání v rámci zpracování této dizertační práce. Autorka proto 

bude tyto vztahy podrobněji zkoumat a bude pak výstupy publikovat v odborných 

článcích. 
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5 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem dizertační práce bylo navržení modelu zákazníka generace Y na trhu bankovních 

a jiných finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie. Tento model a výsledky 

sekundárního výzkumu mají sloužit bankám a jiným finančním institucím k pochopení 

zákazníků této generace, které povede k možnosti nabízet komplexnější služby a tyto 

instituce tak mohou zajistit růst svých tržeb. 

5.1 Přínos pro vědu 

Dizertační práce přináší charakteristiku spotřebitele na trhu finančních produktů, která 

byla provedena pomocí sekundárního a primárního výzkumu. Díky primárnímu výzkumu 

bylo popsáno spotřební chování české generace Y na trhu finančních produktů, které 

zároveň sloužilo jako základ pro vytvoření modelu zákazníka této generace. 

Prostřednictvím metody modelování pomocí strukturálních rovnic došlo k propojení 

spotřebního chování generace Y na trhu finančních produktů a oblasti behaviorálních 

předsudků. Díky modelování pomocí strukturálních rovnic pak byly odhaleny závislosti 

mezi vybranými faktory z obou oblastí a zároveň z oblasti demografických faktorů.  

5.2 Přínos pro praxi 

Dizertační práce přináší podnikům působícím na trzích finančních produktů ucelený 

pohled na zákazníka z české generace Y, konkrétně popisuje spotřebitelské chování 

tohoto zákazníka, co očekává v budoucnosti a jaké produkty již používá. Dále práce 

popisuje, kterým behaviorálním předsudkům tato generace podléhá, a tedy čím se 

nechává spotřebitel ovlivnit. Tyto informace mohou být pro společnosti působící na trhu 

finančních produktů přínosné. Jedná se o odvětví, které pomalu vstupuje do období 

digitalizace, pochopení mladé generace, která dnes tvoří třetinu zákazníků tohoto trhu, je 

pro tyto společnosti klíčové. Je to z toho důvodu, že pokud nebudou společnosti schopny 

reagovat na měnící se potřeby mladších generací, mohou přicházet o své zákazníky, a 

tedy i o tržby. 
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Ač je tato dizertační práce zaměřena primárně na chování spotřebitele na trhu finančních 

produktů, jedná se o shrnutí doporučení společnostem na tomto trhu působícím. Generace 

Y se totiž odlišuje od předchozích generací tím, že předefinovává trhy. Společnosti se 

musí přizpůsobovat jejím potřebám, protože pokud to neudělají, tak o tuto generaci 

jakožto o zákazníky přijdou.  

5.3 Přínos pro pedagogiku 

Výsledky této práce mohou být použity i v rámci pedagogické oblasti. Je to z toho 

důvodu, že poskytují celistvý pohled na danou problematiku, shrnují základní poznatky 

v oblasti behaviorální ekonomie a aplikují tuto problematiku do českého prostředí. 

Výsledky dizertační práce mohou studentům základních ekonomických předmětů (např. 

mikroekonomie či makroekonomie) posloužit k prohloubení znalostí v oblasti 

behaviorální ekonomie anebo mohou sloužit jako základ při přípravě předmětů nových. 
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ZÁVĚR 

Díky tomu, že dnešní západní svět žije v době konzumu, přestávají platit klasické 

ekonomické přístupy, které jsou založeny na racionálním rozhodování, a začíná se do 

popředí dostávat behaviorální ekonomie. V dnešní době neexistuje sjednocená teorie, 

která by mohla být prezentována jako behaviorální teorie, ale jedná se o skupinu 

pozorování, které popisují jevy vybočující od klasické teorie očekávaného užitku. 

Behaviorální ekonomie staví na základech hlavního ekonomického proudu a používá svá 

zjištění k popisování situací, které se od teorie hlavního ekonomického proudu vychylují.  

Generace Y je generací, která je nejrozmanitější generací v historii. Je to z toho důvodu, 

že se členové této generace rodí nejrůznějším typům lidí od teenagerů až po lidi středního 

věku. Mileniálové, jak se této generaci také říká, jsou považováni za optimistickou 

generaci, která má tendenci si myslet, že ji čekají lepší zítřky. Tato generace je tvořena 

sebejistými, optimistickými, mladými lidmi, kteří se cítí ceněnými a chtěnými. Zároveň 

se jedná o první globalizovanou generaci, která je online a volný pohyb přes hranice a 

svobodu vnímá jako samozřejmost. Mileniálové jsou pro trh posedlostí, a to z toho 

důvodu, že se jedná o největší generaci v historii západu, která vyrůstala s internetem a 

smartphony a je hybnou silou v mezinárodním cestování. Vzhledem k těmto 

charakteristikám jsou mimořádně vlivní nejen díky tomu, jak utrácejí, ale také s ohledem 

na své postoje a preference pokud jde o služby, ceny a produkty. Jedná se o generaci, 

která je připravena plně vstoupit do digitální doby a prodejci a poskytovatelé služeb se 

tomu musí přizpůsobit, aby byli schopni si tuto generaci udržet či získat jako své 

zákazníky. Jelikož se jedná o generaci, která má reálně méně peněz, než jsou jejich rodiče 

či prarodiče, je pro prodejce důležité naučit se poskytovat mileniálům takové služby a 

produkty, za které jsou ochotni své finance vynakládat. Zároveň je důležité pro 

poskytovatele produktů finančního trhu naleznout takové produkty, o které mají 

mileniálové zájem. Díky tomu, že se jednotlivé regiony vyvíjeli odlišně, je začátek a 

konec generace Y datován různě. Pro účely této práce se jedná o jedince narozené v letech 

1982 – 2000.  

Cílem dizertační práce bylo identifikovat typického spotřebitele české generace Y na trhu 

finančních produktů a zjistit, jakým behaviorálním předsudkům tato generace podléhá. 
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Pomocí sekundárního výzkumu byla popsána finanční situace českých domácností a byla 

provedena charakteristika spotřebitelů na trhu finančních produktů. V rámci primárního 

výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření, které se zaměřilo na oblast behaviorálních 

předsudků a produktů finančního trhu. Bylo zjišťováno, jakým předsudkům podléhá 

česká generace Y a jaké produkty finančního trhu využívá. Pomocí statistických metod 

byly testovány vzájemné vztahy mezi demografickými faktory respondentů a produkty 

finančního trhu a behaviorálními předsudky. Sekundární výzkum byl zaměřen na finanční 

situaci českých domácností a charakteristiku spotřebitelů na trhu finančních produktů.  

Primární data získaná z dotazníkového šetření byla zpracována prostřednictvím 

modelování pomocí strukturálních rovnic a byla hledána závislost mezi demografickými 

faktory a produkty finančního trhu a behaviorálními předsudky. Produkty finančního trhu 

byly pro tyto účely rozděleny do kategorií finanční a reálné investice, investiční bankovní 

produkty, úvěrové bankovní produkty a pojištění. Pomocí konfirmační faktorové analýzy 

bylo zjištěno, že neexistují statistiky významné závislosti mezi manifestními a latentními 

proměnnými u investičních a úvěrových bankovních produktů a z toho důvodu byly 

z dalšího zkoumání vyloučeny. V konečné fázi modelování byly nalezeny závislosti mezi 

demografickými faktory, finančními a reálnými investicemi, pojišťovacími produkty a 

behaviorálními předsudky.  

Disertační práce přináší ucelený pohled na zákazníka z české generace Y, konkrétně 

popisuje spotřebitelské chování tohoto zákazníka, co očekává v budoucnosti a jaké 

produkty již používá. Dále práce popisuje, kterým behaviorálním předsudkům tato 

generace podléhá, a tedy čím se nechává spotřebitel ovlivnit. Výsledky této dizertační 

práce jsou využitelné jak v oblasti vědy, tak v praktické oblasti. Využitelnost je možná i 

pro pedagogiku. 
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Příloha č. 2: Četnost odhadu výšky sekvoje v metrech 

Výška Četnost Výška Četnost Výška Četnost Výška Četnost 

100 70 361 3 108 1 363 1 

120 35 389 3 109 1 372 1 

150 32 59 2 116 1 385 1 

200 21 84 2 117 1 387 1 

115 18 98 2 122 1 430 1 

0 15 190 2 123 1 470 1 

80 15 340 2 124 1 518 1 

300 15 350 2 156 1 560 1 

180 12 480 2 160 1 570 1 

250 11 540 2 165 1 580 1 

110 10 3 1 169 1 600 1 

400 10 5 1 172 1 676 1 

500 8 6 1 188 1 682 1 

130 7 20 1 202 1 860 1 

450 7 25 1 220 1 1 000 1 

140 6 36 1 222 1 
  

50 5 40 1 230 1 
  

420 5 42 1 233 1 
  

30 4 45 1 234 1 
  

60 4 56 1 240 1 
  

83 4 61 1 260 1 
  

380 4 85 1 310 1 
  

70 3 86 1 320 1 
  

75 3 88 1 325 1 
  

90 3 89 1 333 1 
  

112 3 94 1 346 1 
  

125 3 95 1 359 1 
  

135 3 96 1 360 1 
  

280 3 105 1 362 1 
  

 

  



S t r á n k a | x  

Příloha č. 3: Životopis 

 

  



S t r á n k a | xi  

Příloha č. 4: Strukturovaný přehled vlastní publikační činnosti 

FOJTŮ, K.; ŠKAPA, S. Dividends and Index Returns: Theories and Empirical Study. 

In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, 

Spain: 2019. s. 3529-3540. ISBN: 978-0-9998551-2-6. 

FOJTŮ, K. Behaviorální ekonomie: Historie a heuristiky. In Workshop specifického 

výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. 37-

52. ISBN: 978-80-214-5705. 

KRUNTORÁDOVÁ, M.; FOJTŮ, K. Behavioral diversity of Generation Y students of 

economics-oriented fields of studies - soft skills. Perspectives of Business and 

Entrepreneurship Development. 2015. s. 52-52. ISBN: 978-80-214-5198- 8. 

FOJTŮ, K. Application of the Decision Tree Method on the Moral Hazard. In Innovation 

Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 

2015. s. 2622-2626. ISBN: 978-0-9860419-4- 5. 

FOJTŮ, K.; MRÁČEK, P. Consumer Behavior in Outdoor- Clothing Segment. In 

Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From 

Regional Development to Global Growth. 2015. s. 1278-1284. ISBN: 978-0-9860419-5- 

2. 

FOJTŮ, K.; ŠKAPA, S. Dividendová strategie – součást behaviorální ekonomie. 

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 17, s. 40-51. ISSN: 

1802- 8527. 

FOJTŮ, K.; ŠKAPA, S. Decision Making under Risk - Application to Conditions of the 

Czech Republic. In Trends in economics and management for the 21st century. 2012. s. 

1-9. ISBN: 978-80-214-4581- 9. 

FOJTŮ, K.; ŠKAPA, S. Prospect theory and Expect Utility Theory: Application to 

Conditions of the Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 

2012, roč. VI, č. 12, s. 35-44. ISSN: 1802- 8527. 


