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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 budou umět zorientovat v tom, 

co jim svět nabízí, a zda budou umět efektivně hospodařit se svými financemi. 

Prostředí v České republice i ve světě se mění. Obyvatelstvo stárne a z tohoto důvodu 

bude vznikat potřeba, aby se domácnosti samy zajišťovaly na důchod, jelikož aktivní 

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 bude spočívat ve výzkumu v oblasti 

demografických faktorů; v oblasti finančních produktů, které představitel využívá; a 

v oblasti vybraných behaviorálních předsudků spojených s oblastí finančních 

produktů.  

Zjištěné výsledky této dizertační práce vedly k identifikaci typického zákazníka 

generace Y na trhu finančních produktů, které mohou pomoci 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. Zjištění mělo vést k přivedení nových zákazníků z této generace či udržení 

stávajících, a tedy ke zvýšení tržeb společností. 

Pro účely zpracování dizertační práce bylo stanoveno deset hypotéz popisujících 

vztah mezi vybranými charakteristikami zákazníků. Jedná se o následující hypotézy:  

H1: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a finančními a reálnými 

investicemi.  

H2: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a pojištěním. 

H3: Existuje pozitivní závislost mezi demografickým profilem a předsudkem 

dostupnosti.  

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

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

efektem. 

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

ztrátě. 

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

H8: Existuje pozitivní závislost mezi finančními a reálnými investicemi a averzí k 

nejasnosti. 

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

H10: Existuje pozitivní závislost mezi pojištěním a averzí k nejasnosti. 
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2  SOUČASNÝ STAV VĚDECKÉHO POZNÁNÍ 

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

generace Y a finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Dále byly shrnuty limity 

současného stavu vědeckého poznání. 

2.1 VYBRANÉ POZNATKY Z BEHAVIORÁLNÍ EKONOMIE 

V následujících kapitole byl 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) 

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). 

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

které jednotlivci využívají pro pochopení událostí a reakci 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. 
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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). 

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 

discounting. Příkladem může být například Pigou (1920). 

Fisher (1930) jako první nabídl opravdu moderní ekonomickou teorii v oblasti 

intertemporální volby. Podobně jako další ekonomové se ani on neztotožňuje 

s pojmem homo economicus a nevnímá tuto definici jako správný popis chování 

jedince. Keynes (1936) předvídal ve svém díle General Theory oblast, kterou dnes 

nazýváme behaviorální finance.  

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). Mezi další, kteří vnímali psychologii jako součást ekonomie, patřili Pareto 

(2014) nebo John Maurice Clark (1918). 

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

George Katona, který publikoval v této oblasti knihu Psychological Analysis of 

Economic 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. 

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 do sebe zahrnují. Ekonomové však po mnoho let 

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. 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.  

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), 
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umělá inteligence (artificial intelligence). Za příbuzné obory behaviorální ekonomie 

můžeme považovat experimentální ekonomii a neuroekonomii. 

2.1.6 Vybrané behaviorální předsudky 

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). 

2.2 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 začínali 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 pak připisují mileniálům sedm základních vlastností – speciální, 

chránění, sebejistí, týmově orientovaní, konvenční, je na ně kladen tlak, snaží se 

dosáhnout výsledků. 

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 %. 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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Kurz et al. (2018) 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 bankovní 

a 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 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. 

 

3  METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Tato kapitola dizertační práce se zabývala metodami, které byly v práci použity. I 

když je výzkum důležitým nástrojem jak pro oblast podnikání, tak pro akademickou 

sféru, neexistuje 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 
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shodují na tom, že výzkum je proces šetření a vyšetřování; je systematický a 

metodický; a zvyšuje znalosti. (Collis & Hussey, 2003) 

Metody využity v této práci byly primární a sekundární sběr dat, metody logické, 

dotazníkové šetření, statistické metody (popisná statistika, chí-kvadrát test, Cramerův 

koeficient, Fisherův faktoriálový test, modelování pomocí strukturálních rovnic), 

výpočet očekávaného užitku. 

Prvním krokem při zpracování dizertační práce byl sběr sekundárních dat. V průběhu 

sběru sekundárních dat byla provedena rešerše významných článků a monografií v 

dané problematice s cílem nabytí dostatečných znalostí pro zpracování kapitoly 2 

Současný stav vědeckého poznání. Při zpracování této kapitoly byly využity také 

metody logické.  

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 světe.  

Druhým krokem bylo provedení dotazníkového šetření, které probíhalo od začátku 

května do konce června 2018. Dotazník měl elektronickou formu a byl distribuován 

mezi respondenty elektronickou formou. Samotný dotazník se dělil na tři části. 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  VÝZKUM SPOTŘEBNÍHO CHOVÁNÍ GENERACE Y NA 

TRHU FINANČNÍCH PRODUKTŮ 

V rámci této kapitoly byly popsány výsledky primárního a sekundárního výzkumu a 

limity dizertační práce. 

4.1 VÝSLEDKY PRIMÁRNÍHO A SEKUNDÁRNÍHO VÝZKUMU 

Dizertační práce byla 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. 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 
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dosáhnou 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. 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. 

V rámci sekundárního výzkumu byla popsána finanční situace českých domácností, 

jejich úroveň finanční gramotnosti a provedena charakteristika spotřebitelů na trhu 

finančních produktů. 

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. Data z primárního výzkumu 

byla použita pro tvorbu modelu zákazníka. 

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 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 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 nechování 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 
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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 

straší 25 let s vysokoškolským či středoškolským vzděláním). Češi si vybírají branky 

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 smartphonů 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 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 značně 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 



S t r á n k a | 15  

(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. 

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 museli zadlužit. Některé domácnosti mají problém přiznat, že mají finanční 

problémy, a tak se raději zadluží, než aby požádali 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 chci (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 zastavením 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 

nemuseli 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 měli v době, kdy pracovali. 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. 
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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 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 1: 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, 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 informacemi, které instituce poskytují – úplnost 

informací, transparentnost informací, jejich hodnověrnost a dodržování časové 

souslednosti. Stejně jak je zákazník spokojen se svými produkty finančního trhu a 
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investicemi, které využívá. Následující tabulka shrnuje informace a rizika, která jsou 

pro zákazníka generace Y významná a také informace, jaký postoj k těmto faktorům 

zaujímá. 

Tabulka 2: 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 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. 
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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. 

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. 
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Některé faktory jsou provázány mezi sebou, byla testována jejich vzájemná závislost 

pomocí chí-kvadrát testu a Fisherova faktoriálového testu. Následující tabulka shrnuje 

tato zjištění. 

Tabulka 3: Vzájemná statistická závislost vybraných faktorů 

Faktor 1 Faktor 2 

Ekonomický stav 

Bankovní 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 

Bankovní produkty 

Investice 

Majetnický efekt 

Nadměrné sebevědomí 

Předsudek zpětného pohledu 

Předsudek sebepřisuzování 

Předsudek dostupnosti 

Ukotvení 

Vzdělání 

Bankovní produkty 

Investice 

Majetnický efekt 

Předsudek zpětného pohledu 

Předsudek sebepřisuzování 

Předsudek dostupnosti 

Kognitivní nesoulad 

Ukotvení 

Zdroj: vlastní zpracování 

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.  
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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. 

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 negativní 

závislosti. Tyto byly prokázány mezi investičními produkty a averzí k nejasnosti; 

ukotvením; averzí k riziku; majetnickým efektem a předsudkem zpětného pohledu. 

Při tvorbě modelu byla využita data získaná v rámci primárního výzkumu. Tato data 

byla zpracována pomocí programu IBM SPSS Amos. 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 1, kde jsou zobrazeny tři profily a 

počáteční korelační vztahy mezi nimi. 
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Obrázek 1: Vstupní model 

zdroj: převzato z IBM SPSS Amos 

 

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 na finanční a reálné investice; 

investiční bankovní produkty; úvěrové bankovní produkty; pojištění. Regresní vztahy 

v modelu byly formulovány na základě hypotéz uvedených v kapitole 1. 
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Pomocí konfirmační faktorové analýzy byl model optimalizován. Bylo nutné, aby 

vazby mezi latentními a manifestními proměnnými byly statisticky významné. 

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 obrázku. 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.  

 

 
Obrázek 2: Model zákazníka po první fázi 

zdroj: vlastní zpracování z dat IBM SPSS Amos 

 

V tabulce níže jsou uvedeny výsledné hodnoty modelu vytvořeného v první fázi. 

Stejně tak tabulka uvádí požadované hodnoty, které by měl model splňovat.  
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Tabulka 4: 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 

Takto upravený model byl využit jako základ pro druhou fázi. Do model byly 

doplněny behaviorální předsudky a byly definovány regresní vztahy pomocí 

formulovaných hypotéz. Následující obrázek zobrazuje výsledný model po první fázi. 

Tento model sloužil jako vstupní model pro fázi druhou. 

 
Obrázek 3: Finální model 

Zdroj: vlastní zpracování dle IBM SPSS Amos 

V tabulce níže jsou uvedeny výsledné hodnoty modelu vytvořeného v první fázi. 

Stejně tak tabulka uvádí požadované hodnoty, které by měl model splňovat.  
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Tabulka 5: 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). 

Následující tabulka shrnuje tyto popsané hypotézy a vztahy. Zároveň jsou v tabulce 

uvedeny výsledné p-hodnoty, na jejichž základě byla hypotéza potvrzena či 

vyvrácena. 

Tabulka 6: Přehled výsledků testovaných hypotéz 

Veličina 1 Veličina 2 Hypotéza 
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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4.2 LIMITY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Aby mohl být do hloubky stanoven jak ekonomický tak 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 tyto 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 doba, která bude 

ponechána na získání informací 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. 

 

5  PŘINOSY 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 



S t r á n k a | 26  

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. 

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 problematiky do českého prostředí. 

Výsledky dizertační práce mohou studentům základní ekonomických předmětů (např. 

mikroekonomie či makroekonomie) posloužit k prohloubení znalostí v oblasti 

behaviorální ekonomie anebo mohou sloužit jako základ při přípravě předmětů nových. 

 

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 



S t r á n k a | 27  

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. 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.  
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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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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. 


