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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je zjistit jak se liší vnímání inflace z genderového 

hlediska, jinými slovy, jak odlišně vnímají inflaci muži a ženy.  

Teoretická část se zabývá inflací obecně, popisuje, co pojem představuje, jak se 

inflace měří, a jaké jsou její dopady na ekonomickou situaci lidí. Dále rozlišuje skutečnou 

inflaci, kterou uvádí statistické úřady od té, jak ji vnímají sami spotřebitelé. Ukazuje se, že 

rozdíl je celkem velký a to nejen všeobecně u spotřebitelů, ale liší se i v závislosti na socio-

demografických charakteristikách, kam patří mimo jiné i pohlaví. V teoretické části je 

zahrnutý i přehled literatury, která se vnímání inflace z genderového hlediska věnuje. Všichni 

autoři v dostupné literatuře došli k závěru, že vnímaná inflace žen je vyšší než mužů. Další 

část teoretické části se věnuje pojmu gender, vysvětluje ho a uvádí ho v souvislosti s 

ekonomickou situací spotřebitelů a jejich spotřebním chováním.  

Empirická část obsahuje sekundární analýzu dat získaných z Českého sociálněvědního 

datového archivu a jejich analýzu provedenou pomocí statistické metody ANOVA. Výsledky 

výzkumu ukázaly, že se i v České republice vnímání inflace u mužů a žen liší. U obou skupin 

se projevila odlišná inflační očekávání a muži celkově vnímali inflaci přijatelněji než ženy.  
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ABSTRACT 

The purpose of this bachelor’s thesis is to find out whether is there a difference in 

perceived inflation by men and by women.  

The theoretical part of this thesis focuses on inflation in general, describes what the 

term represents, how the inflation is measured and what their impacts on economic situation 

of people are. After that there is explained the difference between the real inflation that is 

stated by statistical offices and the one that is perceived by consumers. It is proved that the 

difference exists and that it is influenced by sociodemographic characteristics which among 

others include gender.   

The theoretical part then includes overview of the literature that covers the topic of 

perceived inflation from gender perspective. All of the authors who are mentioned in this 

thesis came to the conclusion that inflation perceived by men is higher than that perceived by 

women.  

In the end of the theoretical part is defined the term gender in the context of economy 

situation of consumers and their consumer behavior.  

The empirical part of the thesis includes secondary analysis of data acquired from 

Czech Social Science Data Archive. The analysis is done by the statistical method ANOVA. 

Results of the research show that there is a difference in how men and women perceive 

inflation in the Czech Republic. Each group has different inflation expectations and men find 

the inflation more acceptable than women.  
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Úvod 

V této práci se budu zabývat především dvěma pojmy, a těmi jsou inflace a gender. 

Pojmem inflace se označuje všeobecný růst cenové hladiny, jinými slovy to znamená, že už si 

nemůžeme za stejné peníze koupit tolik jako dřív. Jedná se o jeden ze základních 

ekonomických ukazatelů, se kterým navíc přicházíme pravidelně do kontaktu všichni, i když 

si toho nemusíme být vždy vědomi.  

I s genderovým dělením se setkává pravidelně každý z nás a to už od narození. 

Zjednodušeně řečeno se jedná o dělení na muže a ženy, které nevychází z biologických 

odlišností, ale z těch sociálních a kulturních. Společnost, a to platí pro téměř všechny kultury 

na světě, očekává něco jiného od mužů a něco jiného od žen. Od narození jsme vystavováni 

tzv. genderovým stereotypům, které svým způsobem určují, jak se mají ženy a muži chovat, 

co mají nosit na sobě, jaké profesní kariéře se mají věnovat a my se těmto stereotypům často i 

nevědomě podřizujeme.  

Obor genderu je v západním světě už velmi rozšířený a této problematice se věnuje 

stále větší pozornost. U nás ještě tak velký prostor nemá, i když se to začíná rychle měnit. I 

proto si myslím, že každá práce týkající se této problematiky může být přínosem. Genderové 

rozdíly jsou patrné ve všech oblastech života a ovlivňují fungování celé společnosti. Téma 

vnímání inflace z genderového hlediska je aktuální už jen proto, že zahrnuje dva fenomény, 

které jsou nezbytnou součástí běžného života všech.  

V teoretické části této bakalářské práce se nejdříve zaměřím na pojmy, se kterými 

budu pracovat – tedy na inflaci a gender. Nejdříve vysvětlím, co to je inflace obecně, uvedu, 

co se přesně pod tímto pojmem skrývá, jakými způsoby dochází k jejímu měření a stručně se 

budu věnovat i tomu, jaké má dopady na ekonomickou situaci lidí. Na gender se také nejdříve 

zaměřím obecně, ale představím ho především v souvislosti se spotřebním chováním, které 

má spolu s odlišnou finanční situací mužů a žen na vnímání inflace velký vliv. 

Větší pozornost budu věnovat rozdílu mezi skutečnou a vnímanou inflací, který 

prokazatelně existuje. To znamená, že oficiální míra inflace, kterou uvádí statistické úřady, 

neodpovídá tomu, jak jí reálně vnímají lidé a to může mít za následek nežádoucí změny v 

jejich spotřebním chování. Na odlišné vnímání inflace mají mimo jiné vliv socio-

demografické charakteristiky, do kterých se řadí i pohlaví. Cílem této práce je zjistit, zda 

vnímají muži a ženy inflaci odlišně. Tomuto tématu se už věnovalo několik autorů a výsledky 

jejich výzkumů budu v této práci také prezentovat. Vzhledem k malému množství české 

literatury, která se tématu věnuje, budu čerpat především z literatury zahraničních autorů a je 
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si tedy třeba uvědomit, že některé teoretické poznatky, které vycházejí ze situace v jiných 

zemích, nemusí být zcela totožné se situací v České republice. Přesto věřím, že se mi v 

teoretické části podaří předložit základní teze, na kterých potom budu moci založit 

výzkumnou část této práce.  

V empirické části práce budu zjišťovat konkrétně, jak se liší vnímání inflace u mužů a 

u žen. Provádět budu sekundární analýzu dat, která pochází z Českého sociálněvědního 

datového archivu. Vycházet budu ze čtyř pravidelných dotazníkových šetření CVVM a 

pomocí statistické metody ANOVA budu ověřovat hypotézy, které jsem stanovila na základě 

východisek z teoretické části.  

Téma vnímání inflace z genderového hlediska ještě určitě není vyčerpané a tak věřím, 

že mnou provedený výzkum, který prezentuji v této práci, může alespoň trochu přispět k 

diskusi.  
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1.1 Inflace 

Na začátku této práce je potřeba vysvětlit pojmy, kterými se v této práci zabývám. 

Tématem práce je vnímání inflace z genderového hlediska a proto je důležité nejdříve uvést, 

co se vlastně pojmem inflace myslí.  

Podle Pavelky (2007) je inflace všudypřítomným fenoménem ekonomického vývoje. 

Zásadní je proto, že nebudí pozornost pouze u ekonomů a politiků, ale i u obyčejných lidí. 

Obecně se na inflaci pohlíží negativně a proto se vlády a centrální banky často snaží o její 

snížení (Pavelka, 2007). 

Holman (2002) inflací označuje růst cen tedy zmenšování kupní síly peněz nebo 

jinými slovy růst všeobecné cenové hladiny (Holman, 2002). To ale podle Pavelky (2007) 

neznamená, že by muselo dojít k růstu cen u veškerého zboží a služeb, u některých cen může 

klidně dojít i ke stagnaci, či dokonce ke snížení. Základní předpoklad pro to, abychom mohli 

hovořit o inflaci je ale ten, že ceny v průměru rostou (Pavelka, 2007).  

„Inflace zmenšuje množství zboží a služeb, které si můžeme koupit za peněžní jednotku 

(za korunu).“ (Holman, 2002, s. 538). Podle Holmana (2002) ale nezmenšuje množství zboží 

a služeb, které si můžeme koupit za náš příjem, to zůstává stejné. Dochází k tomu proto, že 

inflace kromě zvyšování cen zboží a služeb zvyšuje právě i tento příjem (Holman, 2002).  

Holman (2002) definuje ještě další pojmy spojené s inflací, jedná se o tzv. deflaci, ke 

které dochází, pokud se ceny snižují, s tímto jevem se ale v dnešní době setkáme jen zřídka. 

Dále se může vyskytnout tzv. desinflace, a to v případě, kdy dochází ke snižování míry 

inflace (Holman, 2002). 

1.1.1 Měření inflace 

Holman (2002) a Pavelka (2007) uvádí, že inflace se nejčastěji měří použitím 

cenových indexů. Mezi nejpoužívanější patří index spotřebitelských cen (CPI), index cen 

výrobců (PPI) a deflátor hrubého domácího produktu (HDP), (Holman, 2002; Pavelka, 2007). 

Pro účely této práce je důležitý především index spotřebitelských cen, přesto alespoň stručně 

uvedu, v čem spočívají další používané způsoby měření. 

1.1.1.1 Index spotřebitelských cen (CPI) 

Pavelka (2007) označuje CPI za nejpoužívanější index pro zjišťování inflace. Jeho 

podstata spočívá v tom, že se každý měsíc zjišťují ceny konkrétního zboží a služeb, které tvoří 

určitý spotřební koš. Do něj jsou zmíněné zboží a služby řazeny na základě toho, kolik za ně 

domácnosti v určitém roce utratily (Pavelka, 2007). A podle toho, jaký podíl mají na celkové 
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spotřebě domácností, je jim přiřazená váha (ČSÚ, 2013). Určitým rokem je myšlený rok 

základní, protože váhy zboží a služeb uvedené v oficiálním spotřebním koši se neaktualizují 

každý rok. Pomocí takto utvořených indexů spotřebitelských cen se sleduje vývoj cen zboží a 

služeb, které spotřebitelé platí (ČSÚ, 2013a). Od ledna 2014 se indexy spotřebitelských cen 

vypočítávají na základě nového spotřebního koše založeného na vahách roku 2012 a zároveň 

došlo ke změně základního období z prosince 2011 na prosinec 2013 (ČSÚ, 2014b). 

Spotřební koš představuje spotřebu průměrného obyvatele, obsahuje několik stovek tzv. 

cenových reprezentantů, tedy vybraných druhů výrobků a služeb, které mají největší podíl na 

spotřebě domácností. Tyto výrobky a služby jsou členěny podle mezinárodní klasifikace 

individuální spotřeby podle účelu užití (COICOP), která se běžně používá v zemích Evropské 

unie, do 12 oddílů dalších nižších skupin a tříd výrobků a služeb (ČSÚ, 2013). 

 

Základní oddíly jsou tyto, zdroj ČSÚ (2013a): 

 Potraviny a nealkoholické nápoje  Doprava 

 Alkoholické nápoje a tabák  Pošty a telekomunikace 

 Odívání a obuv  Rekreace a kultura 

 Bydlení, voda, energie, paliva  Vzdělávání 

 Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy  Stravování a ubytování 

 Zdraví  Ostatní zboží a služby 

 

Spotřební koš k lednu 2014 obsahuje celkem 700 cenových reprezentantů (ČSÚ, 

2014b). Jejich ceny zjišťují přímo pracovníci terénního zjišťování ČSÚ ve 35 vybraných 

okresech v celé ČR a to každý měsíc (ČSÚ, 2013a). Podle Pavelky (2007) se pak index cen 

zjišťuje tak, že se cena statku ve sledovaném roce vydělí cenou statku v základním roce. Podíl 

je pak nutné vynásobit váhou tohoto statku v celém spotřebním koši. Jakmile se tento proces 

provede u veškerého zboží a služeb, které je obsaženo ve spotřebním koši, výsledné hodnoty 

se sečtou a tím zjistíme cenovou hladinu ve sledovaném roce (Pavelka, 2007).  

Aby bylo možné indexy spotřebitelských cen srovnávat v rámci celé Evropské unie, 

počítá se kromě národního indexu spotřebitelských cen i tzv. harmonizovaný index 

spotřebitelských cen (HICP), do kterého se počítají i nákupy cizinců, které v národním indexu 

zahrnuty nejsou (ČSÚ, 2013a). 
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Tabulka 1 - Rozdělení a váhy cenových reprezentantů ve spotřebním koši v ČR k lednu 2014. Zdroj: ČSÚ 

(2014a) 

Oddíly COICOP Počet cenových 
reprezentantů 

leden 2014 

Váhy jednotlivých 
oddílů 

spotřebního koše 
v roce 2012 

Potraviny a nealkoholické nápoje 161 170,8 

Alkoholické nápoje, tabák 23 95,0 

Odívání a obuv 65 32,9 

Bydlení, voda, energie, paliva 45 265,6 

Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy 80 61,1 

Zdraví 21 23,8 

Doprava 82 101,3 

Pošty a telekomunikace 4 30,6 

Rekreace a kultura 108 87,6 

Vzdělávání 12 7,4 

Stravování a ubytování 43 55,6 

Ostatní zboží a služby 56 68,3 

Úhrn 700 1 000,0 

 

1.1.1.2 Index cen výrobců (PPI) 

Index cen výrobců je podle Holmana (2002) především ukazatelem toho, jak domácí 

inflace ovlivňuje konkurenceschopnost našich výrobců v porovnání s těmi ze zahraničí 

(Holman, 2002). Pavelka (2007) ale upozorňuje, že se nejedná pouze o jeden index, například 

Český statistický úřad sleduje index cen zemědělských výrobců, index cen průmyslových 

výrobců, index cen stavebních prací a další. PPI se zakládá na podobném principu, jako CPI, 

protože se opět konstruuje určitý koš. Jeho složení je ale jiné než u indexu spotřebitelských 

cen. PPI je důležitý mimo jiné i proto, že změny, ke kterým v něm dojde, se promítnou právě i 

do CPI (Pavelka, 2007). 

1.1.1.3 Deflátor HDP 

Pavelka (2007) uvádí, že deflátor HDP je nejkomplexnějším ukazatelem inflace, 

protože na rozdíl od indexu spotřebitelských cen není složen pouze ze statků, který obsahuje 

spotřební koš, ale ze všech statků, ze kterých se skládá hrubý domácí produkt. Jinými slovy 

počítá se zde se všemi statky a službami, které se vyprodukovaly v dané ekonomice (Pavelka, 
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2007). Deflátor HDP podle Holmana (2002) zjistíme tak, že hrubý domácí produkt oceníme v 

cenách tohoto roku a vydělíme ho HDP oceněným v cenách toho minulého. Tím dostaneme 

deflátor HDP, který nám určuje, jak se oproti minulému roku zvedla cenová hladina (Holman, 

2002). Přestože je deflátor HDP tím nejucelenějším ukazatelem inflace, pro některé účely, 

jako je například účel této práce, se jeho použití nehodí. Mě zajímá vliv inflace na 

spotřebitele, a tedy nepotřebuji vědět, jak se měnila cenová hladina u všech komodit, ale 

pouze u těch, se kterými se spotřebitel běžně setkává. Proto se budu v této práci zabývat 

pouze, již zmíněným, indexem spotřebitelských cen.  

1.1.2 Dopady inflace 

Podle Holmana (2002) se na inflaci většinou pohlíží jako na negativní jev. Lidé si pod 

tímto pojmem často představují reálné snížení jejich důchodů, a tedy se obávají, že už si 

nebudou moci kupovat stejné množství zboží a služeb jako dřív. Jedná se ale o častý omyl, 

který pramení z toho, že si spotřebitelé neuvědomují, že s inflací nerostou pouze ceny zboží a 

služeb, ale také výše jejich důchodů. Je pravda, že v krátkém období může dojít k rychlejšímu 

růstu cen oproti mzdám, v delším období, se ale tento rozdíl stírá (Holman, 2002). Negativní 

důsledky inflace tedy spočívají v něčem jiném, a to například v reálném snižování mezd.  

Pavelka (2007) poukazuje na to, že aby si mohli zaměstnanci vyjednat zvýšení svých 

mezd a tím zabránili reálnému poklesu jejich hodnoty, musí inflaci především očekávat. Tato 

očekávání ale ještě k tomu musí odpovídat skutečné výši inflace. Bude-li totiž očekávaná 

inflace nižší než skutečná, mzda se i přes vyjednanou vyšší nominální mzdu, reálně sníží. 

Pokud nicméně inflace není očekávaná vůbec, nejsou žádná vyjednávání o zvýšení mezd ani 

možná. Inflace proto nejhůře dopadá zejména na ty, kteří pobírají stálé nominální příjmy, 

především tedy na příjemce sociálních dávek a důchodce (Pavelka, 2007).  

Neočekávaná inflace se podle Pavelky (2007) odráží také v úsporách, protože peníze 

do banky se ukládají s určitou mírou zúročení. Tato míra, ale může být nižší než je ta inflační 

a v tom případě dochází k reálné ztrátě hodnoty spořených peněz. Naopak pozitivní dopad 

může mít inflace na dlužníky a to pokud se očekávaná inflace nepromítla do úrokové sazby. 

Dlužníci tak při reálném zvýšení svých mezd díky inflaci nakonec zaplatí méně (Pavelka, 

2007).  

Holman (2002) poukazuje na to, že takovéto neočekávané zvýšení inflace pomáhá 

dlužníkům k výdělku na úkor věřitelů. Může ale dojít i k opaku, a to v případě, že se inflace 

neočekávaně sníží. Platí tak, že „Inflace přerozděluje bohatství ve prospěch těch, kteří 

„platí“, a na úkor těch, kterým je placeno.“ (Holman, 2002, s. 544). Holman (2002) tedy 
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tvrdí, že to zda vyděláme nebo naopak o peníze přijdeme, závisí i na tom, zda se inflace zvýší 

či sníží a také na tom, v jaké jsme zrovna pozici. Jiný dopad bude mít situace na dlužníka 

nebo věřitele, zaměstnance nebo zaměstnavatele, apod. (Holman, 2002). Není tak divu, že 

mezi lidmi dochází povětšinou k negativnímu vnímání inflace.  

Holman (2002) ještě upozorňuje na to, že výše uvedené důsledky inflace se 

samozřejmě projeví pouze v případě, kdy jsou smlouvy uzavírány na delší dobu a není možné 

do jejich znění nijak zasahovat a upravovat je podle situace. Míra inflace musí být navíc 

neočekávaná, protože v opačném případě, by se s její výší počítalo už při uzavírání smluv a k 

negativním dopadům by nedocházelo (Holman, 2002). 

1.2 Gender 

Abych mohla na inflaci pohlížet z genderového hlediska, musím nejdříve vysvětlit, co 

to vlastě gender je a jakou roli má jeho rozlišování ve společnosti.  

Je nesporné, že se muži a ženy od sebe liší. Jak ale uvádí Jacobsen (2007) tyto 

odlišnosti nejsou pouze biologického, nicméně také psychologického, sociálního nebo 

kulturního charakteru (Jacobsen, 2007). Renzetti a Curran (2003), ale také Jaffé (2008) se 

shodují na tom, že zatímco pohlaví je biologicky dané a neměnné, gender si lidé sami 

společensky konstruují (Renzetti a Curran, 2003; Jaffé, 2008). Tím podle Bettio a 

Verashchagina (2008) vzniká sociální konstrukt, který zohledňuje různé charakteristiky, 

přisuzované jednotlivcům společností, a také chování, které je ovlivněno biologicky odlišným 

pohlavím (Bettio a Verashchagina, 2008).  

Renzetti a Curran (2003), ale také Oakley (2000) definují různé pohlaví jako dělení na 

mužské, nebo ženské a různým genderem myslí dělení na femininní nebo maskulinní 

(Renzetti a Curran, 2003; Oakley, 2000). Na gender je třeba podle Zamazalové (2008) 

pohlížet jako na sociální aspekty pohlaví, to znamená, že se týká rozdílů mezi mužem a 

ženou, které nejsou dány biologicky, ale které vznikly působením společnosti a okolí. Jde o 

to, že představy, které má společnost o chování mužů a žen nemusí za každou cenu pramenit z 

biologických rozdílů, ale z prostého očekávání okolí, jak se budou zástupci jednotlivých 

pohlaví chovat (Zamazalová, 2008).  

Jonášová (2008) poukazuje na to, že díky aktivitě akademické obce a feministických 

hnutí se studie zabývající se genderem začaly považovat za důležitou součást zkoumání 

fungování lidské společnosti (Jonášová, 2008). Dnes už je podle Bettio a Verashchagina 

(2008) gender považován i za základní princip ekonomie a to z toho důvodu, že ekonomické 
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teorie nevymýšlejí stroje, ale lidé, a ti jsou neustále pod vlivem různých společenských 

očekávání a norem, ideologií, kultury, apod. (Bettio a Verashchagina, 2008). Právě proto je 

potřeba při zkoumání různých ekonomických jevů, například inflace, věnovat pozornost i 

těmto vlivům. 

V dalších kapitolách se zaměřím na genderové role, genderové rozdíly ve spotřebním 

chování a také na rozdílné příjmy mužů žen. V dalších částech práce se totiž ukáže, že 

všechny tyto oblasti genderu mají vliv na rozdílné vnímání inflace mužů a žen.  

1.2.1 Genderové role 

Solomon (2010) potvrzuje, že jsou mužům a ženám ve společnosti přisuzované různé 

role a každá společnost vytváří určitá očekávání toho, jak se mají tyto dvě skupiny chovat 

(Solomon, 2010). I podle Blau muži a ženy podléhají různým očekáváním a jsou podrobeni i 

odlišné výchově, včetně jiného způsobu vzdělávání (Blau, et al., 1998). Podle různých autorů, 

například Catterall (2000), jsou z tradičního hlediska ženy spojovány s domovem a péčí o něj, 

zatímco místo muže je mimo domov, kde zasahuje do výrobního procesu a zajišťuje rodinu po 

finanční stránce. Hlavní zodpovědností ženy je ve většině společností starost o domácnost a 

výchovu dětí, zatímco zodpovědnost mužů spočívá v udržování společenského statusu rodiny 

a jejího finanční zajištění (Catterall, et al., 2000, také Renzetti a Curran, 2003).  

Mitchell a Walsh (2004) tvrdí, že jsou muži více nezávislí, sebevědomí, soutěživí, 

motivovaní, více riskují (a to hlavně peníze). V porovnání se ženami si také méně často 

stěžují, pokud jsou nespokojeni s nějakou službou nebo produktem, což autoři vysvětlují tím, 

že muži nemají tolik zkušeností s nákupy, jako mají ženy (Mitchell a Walsh, 2004). Croson a 

Gneezy (2009) také poukazují na to, že je pro ženy typické očekávat ve většině situací to 

nejhorší, zatímco muži ve svých očekáváních tak pesimističtí nejsou (Croson a Gneezy, 

2009).  

Podle Zamazalové (2008) jsou s ženami a s muži také obecně spojovány jiné hodnoty 

a postoje, ve kterých se tyto skupiny mohou často lišit (Zamazalová, 2008). Zatímco u ženy se 

podle Jindříška (2008) předpokládá, že jí nejvíce záleží na zdraví, rodině a jejím vzhledu, u 

mužů se očekávají hodnoty trochu jiné, například přátelství, předávání svých vědomostí a 

zájem o vlastní osobnost (Jindříšek, 2008). 

Zamazalová (2008) uvádí, že se mimo jiné liší i témata, která zajímají muže a ženy. Za 

tradičně ženská témata považuje ta, která se týkají především domácnosti a pak také ta, která 
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se týkají vzhledu, veřejných osobností a bydlení. Mezi tradičně mužská témata zařadila 

finance, techniku, politiku a sport (Zamazalová, 2008). 

Vojtěchovská (2008) píše o tom, že i přes všechny snahy různých feministických hnutí 

a odborníků na gender o rovnost žen a mužů, ve společnosti stále genderové stereotypy 

existují, což také neustále zobrazují média. Právě ta prezentují muže a ženy v svých tradičních 

rolích a ukazují, že naše společnost stále očekává jiné věci od mužů a jiné od žen. Například v 

reklamách se žena většinou vyskytuje jako hospodyně, nebo jako pasivní objekt sexuální 

touhy mužů. Často je ukazována jako ochránkyně rodinného krbu a jako vždy upravená a 

starostlivá matka. Muži jsou oproti ženám naopak zobrazováni jako ti aktivní a schopní, 

zastávající vysoké funkce, vlastnící luxusní doplňky a celkově užívající si života 

(Vojtěchovská, 2008).    

Renzetti a Curran (2003) upozorňují na existenci tzv. hypotézy zrcadlení, podle které 

média zobrazují chování, vztahy, hodnoty a normy, které ve společnosti převládají. Tímto 

zobrazováním ale také zároveň přispívají k utváření kultury, svým způsobem určují, co je 

důležité a také mají vliv na naše očekávání a vnímání druhých (Renzetti a Curran, 2003). 

Podle Jindříška (2008) vede zdůrazňování genderově rozdílných rolí právě třeba v již 

zmíněných reklamách, nebo celkově v médiích, k ještě většímu upevnění tohoto vznímání ve 

společnosti a dochází k identifikaci s těmito rolemi, které jsou i právě proto dnes již 

považovány za všeobecně platné (Jindříšek, 2008).  

1.2.2 Vliv genderu na spotřební chování 

Zamazalová (2008), ale také Solomon (2010) definují spotřební chování jako způsob, 

jakým se spotřebitelé chovají při zacházení se spotřebními výrobky. Ovlivňováno je různými 

faktory a vzhledem k tomu, že ženy a muži mají odlišné spotřebitelské preference 

(Zamazalová, 2008; Solomon, 2010), pohlaví je bezesporu jedním z nich. I Mitchell a Walsh 

(2004) tvrdí, že muži a ženy upřednostňují každý jiné produkty, mají odlišné spotřebitelské 

potřeby a liší se i způsob, jakým je uspokojují. Ženy kupují velké množství produktů a 

především ovlivňují cca 80 % všech nákupů. Některé výzkumy navíc jasně ukázaly, že gender 

má na nákupní chování vliv (Mitchell a Walsh, 2004) a přestože je, jak tvrdí Halter (2005), 

důvod nákupu u mužů i žen stejný – obě skupiny nakupují, aby uspokojili své potřeby (Halter, 

2005), liší se podle Mitchella a Walshe (2004) jejich přístup k nakupování obecně (Mitchell a 

Walsh, 2004).  
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Jak už jsem zmínila, na většině nákupů se podílejí ženy, což podle Browna (2008) 

dělají rády, a to i když se jedná o nákupy nezbytných věcí pro domácnost (například potravin) 

(Brown, 2008), za které jsou podle Mitchella a Walshe (2004) stále zodpovědné výhradně 

ženy, zatímco u mužů je méně pravděpodobné, že se budou zapojovat do rodinných nákupů 

(Mitchell a Walsh, 2004). Halter (2005) také tvrdí, že ženy často ovlivňují i nákupy, při 

kterých nejsou přímými kupujícími, například v USA jsou kupující aut z 65 % právě ony 

(Halter, 2005).  

Výše zmíněné charakteristiky značí, že muži a ženy mají nejen odlišné spotřebitelské 

preference, ale také odlišné spotřebitelské chování. Mitchell a Walsh (2004) tvrdí, že muži 

jsou oproti ženám obecně méně impulzivní. U nakupování to nicméně platit nemusí, protože v 

průzkumu, který autoři provedli, muži odpovídali, že impulzivně nakupují, v případě, že se 

jedná o produkty, které jsou primárně určeny pro muže. Stejně tak se impulzivní chování u 

mužů objevuje při nákupu zboží, které je pro běžný život nezbytné (např. oblečení) a které je 

ve slevě, v tomto případě jsou muži ochotni nakoupit impulzivně co nejvíce takových věcí, 

aby se vyhnuli nutnosti jít v brzké době opět na nákup (Mitchell a Walsh, 2004). I Solomon 

(2010) potvrzuje, že se impulzivní chování při nakupování u mužů vyskytuje ve větší míře 

než u žen (Solomon, 2010). 

Brown (2008) došel k závěru, že muži se na rozdíl od žen nakupování raději vyhýbají, 

a když už dojde na to, že se mu vyhnout nemůžou, chtějí mít celý proces alespoň co 

nejrychleji za sebou. Je prokázané, že uličkami obchodů se muži pohybují mnohem rychleji 

než ženy a na rozdíl od nich také netráví tolik času prohlížením si jiného zboží, než toho, 

které mají v plánu koupit (Brown, 2008).   

Mitchell a Walsh (2004) si zase všimli, že muži se také tolik nezajímají o vzhled a 

oblečení, což pravděpodobně pramení z tradičního předpokladu, že o tyto věci se zajímají 

převážně ženy. Je tedy logické, že muži za produkty, které jsou spojovány se zkrášlováním, 

apod. utrácejí mnohem méně peněz než ženy. Muži se zase naopak mnohem více zajímají o 

technologii a nejnovější technické vymoženosti (Mitchell a Walsh, 2004). 

Podle Mitchella a Walshe (2004) je také prokázané, že muži méně často čtou etikety 

na zboží, nezajímá je tolik značka produktu, ani podmínky záruky a ukazuje se také, že muži 

jsou méně často ovlivňovány reklamami, což autoři vysvětlují tím, že většina reklam je cílená 

na ženy. Vliv na to ale může mít i to, že jsou muži obecně méně ovlivnitelní než ženy a také 

mají větší logické a analytické uvažování (Mitchell a Walsh, 2004). 

Mitchell a Walsh (2004) také tvrdí, že zatímco ženy považují nakupování za 

volnočasovou aktivitu, při které si odpočinou a třeba se i potkají s přáteli, pro muže je to 
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nutnost, kterou jednou za čas musí absolvovat a většinou se při ní hodně nudí. Oblečení nebo 

jiné věci, které jsou nezbytné, nakupují pouze ve slevách a nejsou ochotni zaplatit nic navíc. 

Muži také na rozdíl od žen neporovnávají produkty, volí většinou ten nejlevnější, nebo ten, na 

který narazí jako první. Ženy na rozdíl od mužů nakupují nové věci, i v případě, kdy jsou stále 

spokojené s těmi starými, zatímco muži si novou věc koupí, až ve chvíli, kdy už jim stará 

přestane sloužit (Mitchell a Walsh, 2004). 

Brown (2008) uvádí, že i přesto, že tedy muži nakupování nevyhledávají a celkově 

tuto aktivitu nemají v oblibě (hlavně v porovnání se ženami), se ukazuje, že je i tak běžnou 

součástí jejich života a tráví jím velké množství času, a to aniž by si to moc uvědomovali. 

Podle autora je to tím, že si muži a ženy pod pojmem nakupování představují každý něco 

jiného. I muži jsou totiž schopni strávit velké množství času nákupem, ale jen pokud nakupují 

věci, které slouží především pro jejich zábavu, například elektroniku, rybářské vybavení, nebo 

cokoli jiného, co jim zpříjemňuje volný čas. Problém spočívá v tom, že tuhle aktivitu muži 

neřadí do kategorie „nakupování“, ale považují to spíše za zábavu a výplň svého volného času 

(Brown, 2008). I Solomon (2010) podotýká, že muži nakupují mnohem více než ženy věci, 

které jsou určené pro jejich volnočasové aktivity (Solomon, 2010).  

Podle Browna (2008) je pro ženy záliba v nakupování charakteristická. Nevadí jim 

strávit v obchodě větší množství času, rády porovnávají produkty a komunikují s personálem, 

věci podrobně zkoumají a také zkoušejí (Brown, 2008). 

Brown (2008) poukazuje na to, že rozdíl mezi nákupním chováním mužů a žen je 

nejvíce patrný v momentě, kdy obě skupiny nakupují společně (Brown, 2008). Podle Haltera 

(2005) stráví ženy, když mají v plánu koupit něco dražšího, nejdříve hodně času průzkumem 

trhu, v rámci kterého zjišťují vše potřebné tak, aby byly schopné najít nejlepší variantu. Do 

obchodu už pak vstupují s přesnou představou toho, co chtějí koupit a kolik by to alespoň 

přibližně mělo stát. Základní průzkum cen dělají ženy ale i u zboží, které představuje menší 

zátěž rozpočtu, protože se za každou cenu a ve všech případech snaží ujistit, že využijí té 

nejlepší nabídky (Halter 2005). 

Vojtěchovská (2008) tvrdí, že to, že nakupují muži a ženy odlišné zboží a služby je 

patrné i z toho, že distributoři volí různé marketingové strategie tak, aby svou nabídku co 

nejlépe směřovali na cílovou skupinu (Vojtěchovská, 2008). Podle několika autorů, například 

Zamazalové (2008) jsou to právě odlišné spotřebitelské preference mužů a žen, které tvoří 

základ pro rozdílný marketingový přístup k těmto skupinám a mnoho produktů je už při 

uvádění na trh přímo cílené na konkrétní pohlaví. Například u produktů, jejichž název 

obsahuje technické výrazy, se předpokládá, že je budou více kupovat muži (Zamazalová, 
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2008, také Solomon, 2010). Jedličková (2008) uvádí, že nabídka produktů a služeb je pro 

skupinu mužů a skupinu žen proto jednoznačně odlišná (Jedličková, 2008).  

Jaffé (2008) uvádí, že tyto poznatky přispěly ke vzniku oboru nazvaného Gender 

marketing, v rámci kterého dochází k cílenému zkoumání rozdílů mezi pohlavími v nákupním 

chování s tím, že výsledky těchto výzkumů poté napomáhají k utváření těchto 

marketingových strategií (Jaffé, 2008).  

V dalších kapitolách této práce se ukáže, jak důležitou roli hrají rozdíly ve spotřebním 

chování a spotřebitelských preferencí při posuzování inflace.  

1.2.3 Genderové rozdíly v příjmech – tzv. gender gap  

Jacobsen (2007) zmiňuje, že v ekonomii existuje odvětví, které se přímo zabývá tím, 

jak vedou genderové rozdíly k odlišným ekonomickým skutečnostem u obou pohlaví. 

Konkrétně se jedná o rozdíly ve mzdě, celkově rozdílnému příjmu, o rozdíl v počtu hodin 

strávených v práci a další. Toto odvětví se nazývá ekonomie genderu (Jacobsen 2007). Bettio 

a Verashchagina (2008) uvádí, že se tento název někdy používá k označení jakékoli 

ekonomické analýzy, která se konkrétně zabývá muži a ženami (Bettio a Verashchagina, 

2008).  

Jacobsen (2007) tvrdí, že zatímco mzdy mužů a žen se ve velké míře liší, příjmy 

domácností jsou si poměrné podobné. I když ženy a muži nakupují odlišné produkty, spravují 

různé části rodinného rozpočtu a liší se i jejich spotřební chování, mzdové rozdíly budou 

ovlivňovat nakupování domácností pouze ve společnosti, kde žije většina lidí mimo 

manželství (Jacobsen, 2007).  

Podle Jacobsen (2007) mají ženy všeobecně menší hodinovou mzdu než muži a dokud 

tomu tak bude, nebude nikdy možné, aby dosáhly stejné životní úrovně jako oni. Pokud by se 

do počtu hodin strávených v práci počítala i tzv. „neviditelná práce“ (domácí práce, starost o 

děti, apod.), kterou ženy vykonávají pravidelně po příchodu ze zaměstnání, byla by jejich 

mzda ve srovnání s muži ještě o dost menší (Jacobsen, 2007). 

Renzetti a Curran (2003) tvrdí, že rozdíl v platech mužů a žen je prokazatelný a 

označuje se pojmem „gender gap“ (Renzetti a Curran, 2003). Postupně se sice, jak tvrdí 

Jacobsen (2007) zmenšuje, přesto ale dosahují mzdy žen pouze 80 % platu mužů (Jacobsen, 

2007). Že muži vydělávají 1,5 krát více než ženy potvrzuje i Halter (2005) a tento trend se 

podle Vohlídalové (2006) vyskytuje i v České republice, kde byly platy žen ještě před pár lety 

průměrně o 25 % nižší než mužů (Vohlídalová, 2006). 
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Podle Haltera (2005) je již všeobecně známé, že zaměstnání s vysokým počtem 

zaměstnaných žen, jsou mnohem méně platově ohodnocená než ta, kde je žen zaměstnáno 

málo. V každém zaměstnání stále vydělávají muži více než ženy a zaměstnání, která jsou 

považována za převážně mužská, jsou zároveň považována za ty prestižnější obory. Jedná se 

například o medicínu, právo nebo přednášení na vysoké škole. V čele velkých korporací jsou 

také většinou muži (Halter, 2005). Mezi převážně ženská zaměstnání řadí nejen Jacobsen 

(2007), ale i Renzetti a Curran (2003) ta, která zahrnují péči o ostatní jako je například 

ošetřovatelství nebo učení na základní škole (Jacobsen 2007; Renzetti a Curran, 2003).  

Jacobsen (2007) upozorňuje na to, že ženy mají menší mzdy i v případě, kdy jejich 

vzdělání a míra zkušeností dosahují stejné úrovně jako mužů. Pro tento jev jsou dvě 

vysvětlení. Podle prvního je to tím, že ženám ani není umožněno ucházet se o pozice, které 

jsou lépe ohodnoceny, podle druhého tím, že ženám není umožňováno ucházet se o všeobecně 

atraktivnější pozice (Jacobsen, 2007). Jiné vysvětlení nabízí Renzetti a Curran (2003), jedná 

se o tzv. teorii lidského kapitálu, podle které si ženy svobodně volí práci, kde jsou na ně 

kladeny menší nároky, a nevyžaduje se osobní investice do vzdělání, protože jejich primární 

zodpovědnost spočívá ve starání se o rodinu (Renzetti a Curran, 2003).  

Dijkstra a Plantenga (1997) zase tvrdí, že ženy mají menší příjem než muži proto, že 

mnohem častěji než oni volí možnost práce na částečný úvazek (Dijkstra a Plantenga, 1997), 

zatímco podle Jacobsen (2007) muži zase naopak častěji pracují přesčas (Jacobsen, 2007). 

Blau (1998) upozorňuje na to, že „gender gap“ se ještě zvětšuje s přibývajícím věkem mužů i 

žen (Blau, et al., 1998).  

Jacobsen (2007) popsala na příkladu pracovníků v univerzitní knihovně situaci, kdy 

jsou muži před ženami vždy upřednostňovány ve vyšších pozicích. Přestože v knihovně 

univerzity, kde zrovna přednášela, pracovalo přes 84 % žen, všechny prestižní a lépe placené 

pozice zastávali muži (Jacobsen, 2007). 

Jacobsen (2007) uvádí, že když už náhodou někdy muži zastávají nižší pozice, 

automaticky se předpokládá, že je to jen jakási „zastávka“ na cestě do vyššího managementu 

(Jacobsen, 2007). Renzetti a Curran (2003) popisují, že se pro tento fenomén ustálil pojem 

socioložky Christine Williams - „skleněný výtah“, který označuje situaci, kdy jsou muži 

povyšování rychleji než ženy a to i ve vyloženě žensch odvětvích, jako je například školství 

nebo ošetřovatelství. U žen se naopak vyskytuje jev zvaný „skleněný strop“, označující 

neviditelné bariéry bránící pohybu žen směrem nahoru (Renzetti a Curran, 2003).  

Jacobsen (2007) upozorňuje, že u žen také častěji než u mužů dochází v průběhu 

života ke snížení jejich životní úrovně v důsledku manželského odloučení, rozvodu, nebo 
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ovdovění (Jacobsen, 2007). Krom toho jsou ženy, podle Sokačové a Hrubce (2010), mnohem 

hůře ovlivněny finanční krizí, výsledky několika ekonomických analýz ukazují, že finanční 

krize má na ně mnohem horší dopady než na muže (Sokačová a Hrubec, 2010). 

Na základě výše uvedených informací lze tedy říct, že finanční situace žen je téměř 

vždy horší než mužů, což se v dalších částech práce ukáže, jako velmi zásadní faktor 

ovlivňující vnímání inflace žen. 

1.3 Rozdíl mezi vnímanou a reálnou inflací 

V předešlých kapitolách jsem vysvětlila, co to je inflace, jako taková. V této práci na 

ni ale nahlížím z genderového hlediska a v empirické části tedy budu zkoumat, jak a jestli 

vůbec vnímají muži a ženy inflaci odlišně. Teď je tedy na místě vysvětlit, jak je vůbec možné, 

že můžou různé skupiny lidí vnímat inflaci různě a že se jejich vnímaná inflace často liší od 

té, která je uváděna jako oficiální.  

Jedním z autorů, kteří uvádí, že vnímaná inflace spotřebitelů může být odlišná od té, 

kterou oficiálně uvádí statistické úřady, je Enrico D’elia (2005). Tento rozdíl se nazývá 

„inflation gap“ a v posledních letech je často zkoumaným fenoménem (D’elia, 2005). 

Ekonomové se o něj začali zajímat zprvu převážně v zemích, kde došlo k přechodu na novou 

měnu – Euro, ale ukázalo se, že tato změna nemá na rozdíl mezi vnímanou a reálnou inflací 

tak velký vliv, jak se předpokládalo. Například Brachinger (2006) poukazuje na to, že 

„inflation gap“ existuje i nezávisle na tomto přechodu a objevuje se i v zemích, kde ke změně 

měny nedošlo (Brachinger, 2006). 

Vnímanou inflaci spotřebitelů je podle D’elia (2005) potřeba brát v úvahu při 

odhadování výdajů domácností, a to i v případě, kdyby bylo jejich inflační vnímání naprosto 

iracionální.  Spotřebitelé, přeci jen ani nemusí vědět, jaká je oficiální míra inflace a ve své 

ekonomické aktivitě se řídí svými vlastními pocity a očekáváními (D’elia, 2005). Sobíšek 

(2014) poukazuje na to, že pokud spotřebitelé očekávají vysokou míru inflace, promítne se to 

do jejich spotřebního chování, a to i přesto, že tato očekávání nemusí být založena na žádných 

reálných předpokladech. Při vysoké vnímané inflaci pak dochází například k tomu, že 

domácnosti utrácí méně, než by vzhledem ke své příjmové situaci měly (Sobíšek, 2014).   

Existuje mnoho vysvětlení tohoto jevu, kdy se vnímaná inflace jednotlivých 

spotřebitelů, liší od té oficiálně uvedené. D’elia (2005) zmiňuje například to, že spotřebitelé 

často srovnávají vysoké ceny kvalitních produktů s nižšími cenami méně kvalitních produktů. 

V tomto případě si ale všímají pouze prostého rozdílu v cenách, který vyplývá ze samotné 

povahy těchto výrobků a s inflací nemá vůbec nic společného. Někteří spotřebitelé si ale i 
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tento rozdíl v cenách právě s inflací spojují a chybně potom vnímají míru inflace jako vyšší, 

než ve skutečnosti je (D’elia 2005). 

Chybné vnímání inflace může podle D’elia (2005) také vyplývat z celkově se 

zhoršující nebo stagnující ekonomiky, kdy dochází k všeobecnému zhoršení ekonomické 

situace. Spotřebitelé a domácnosti se někdy v těchto případech domnívají, že za tím stojí 

právě inflace. Jinými slovy, jakmile začnou spotřebitelé pociťovat všeobecný růst cen, nebo 

dojde ke snížení jejich kupní síly, například vlivem finanční krize, automaticky považují 

právě inflaci za tu hlavní příčinu (D’elia 2005).  

Del Giovane (2008) přišel ve svém výzkumu se svými spolupracovníky na to, že 

spotřebitelé v hodně případech opravdu statistiky týkající se inflace špatně interpretují. Často 

vůbec nevědí, jak si je vyložit, nebo si je vykládají chybně. Tři čtvrtiny respondentů se v 

tomto výzkumu domnívalo, že se spotřební koš skládá pouze z produktů, u kterých došlo ke 

zvýšení cen. Naprostá většina respondentů (80 %) dokonce v žádné kategorii produktů snížení 

cen nezaznamenala a to za dobu posledních pěti let. Ukázalo se také, že pouze menšina z 

respondentů si správně vybavovala ceny produktů v minulém období a to do té míry, že více 

jak polovina (60 %) lidí uvedla, že byly ceny až o třetinu nižší, než tomu skutečně bylo (Del 

Giovane et al., 2008). 

 

Del Giovane (2008) rozdělil potencionální faktory, které mohou mít vliv na rozdíl 

vnímané a skutečné inflace do pěti kategorií: 

1. socio-demografické charakteristiky 

2. znalost inflace jako fenoménu 

3. schopnost vybavit si ceny určitých produktů a povědomí o snižování cen 

4. ekonomická situace domácnosti 

5. spotřební chování 

 
 „Inflation gap“ může ale podle D’elia (2005) vzniknout ještě tak, že se spotřebitelé 

jednoduše při hodnocení inflace pletou, anebo, což se týká většiny případů, berou v úvahu 

pouze ceny, které se přímo vztahují k jejich spotřebě. Proto se vnímaná míra inflace může lišit 

od té, která se oficiálně uvádí. Oficiální míra inflace se počítá za použití průměru tržní ceny 

každého jednotlivého produktu (D’elia 2005), a z toho pak vznikne spotřební koš průměrného 

spotřebitele (viz. Kapitola Měření inflace). Tento spotřební koš ale obsahuje několik stovek 

položek a jednotlivý spotřebitel pravděpodobně všechny z nich nenakupuje. Z toho vyplývá, 

že individuální spotřební koš každého z nás bude od toho oficiálního zřejmě trochu odlišný. 
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Tato skutečnost také ovlivňuje vnímání inflace, a proto je nutné zahrnout ji do faktorů, které 

vnímání inflace ovlivňují a které jsou popsány v následujících kapitolách.  

 

1.3.1 Spotřební koš a jeho vliv na vnímání inflace 

Del Giovane (2008) zmiňuje, že nejenže každý nenakupuje všechny položky, se 

kterými se počítá v oficiálním spotřebním koši, ale ani všichni nenakupujeme stejné produkty. 

Spotřebitelé, logicky, věnují větší pozornost vývoji cen produktů, které sami skutečně 

nakupují (Del Giovane et al., 2008). 

Jak uvádí Zaoral (2008), oficiální spotřební koš obyvatel je počítán z průměrné mzdy, 

na kterou ale například v České republice nedosáhne až 60 % obyvatel. Právě od této 

skutečnosti se odvíjí další důvod odlišného vnímání inflace u obyvatel. Jestliže průměrný 

spotřebitel nedosahuje tak velké mzdy, s jakou je počítáno při sestavování oficiálního 

spotřebního koše, musí se, podle autora, jeho individuální spotřební koš zákonitě od toho 

oficiálního lišit. U některých skupin obyvatel, které nedosahují tak velkých příjmů, pak 

dochází ke zredukování položek ve spotřebním koši třeba na pouhých několik desítek (Zaoral, 

2008).  

Podle Bubáka (2014) není o tom, že jsou spotřební koše různých skupin lidí rozdílné, 

pochyb (Bubák, 2014). I index spotřebitelských cen by mohl být podle toho, co píše Finemon 

(2013) pro každou ze skupin odlišný. Váha různých oddílů spotřebního koše může být u 

každého člověka jiná. Například dvacet procent nejbohatších obyvatel vydává za bydlení o 

deset procent méně než průměrný spotřebitel podle hodnot v oficiálním spotřebním koši 

(Finemon, 2013).  

D’elia (2005) uvádí, že oficiální spotřební koš průměrného spotřebitele také počítá s 

tím, že všichni platí za stejné zboží a služby stejně. To ale není pravda. Trh je velice 

segmentovaný a ceny, které jednotlivé domácnosti platí za stejné zboží, můžou být velmi 

odlišné (D’elia 2005).  

 

1.3.2 Socio-demografické charakteristiky 

Dalším z faktorů, které ovlivňují vnímání inflace, jsou Socio-demografické 

charakteristiky, kam mimo jiné patří i pohlaví. S Del Giovane (2008) se na tom shoduje i 

Aucremanne (2007). Vnímaná inflace žen je zpravidla vyšší než mužů, k tomuto závěru již 
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došlo několik autorů (Del Giovane et al., 2008; Bryan a Venkatu, 2001a; Jonung 1981), 

ovlivněna ale může být i dalšími faktory.  

Podle Del Giovane (2008) souvisí rozdílné vnímání inflace spotřebitelů také s 

pracovní pozicí, profesním zařazením, ale i s úrovní dosaženého vzdělání. Výsledky 

výzkumu, který autor provedl ukázaly, že respondenti, kteří uváděli jako nejvyšší dosažené 

vzdělání pouze základní nebo středoškolské, hodnotili inflaci jako vyšší než respondenti s 

vysokoškolským vzděláním. Del Giovane (2008) dále uvádí, že vyšší vnímaná inflace se 

vyskytuje u nezaměstnaných, studentů i žen v domácnosti (Del Giovane et al., 2008). 

Jako další skupinu na které lze pozorovat, jak odlišná může být inflace pro každého 

jednotlivce, uvádí Zaoral (2008) skupinu důchodců, nebo rodiny s dětmi. Každá z výše 

zmíněných skupin dělených podle socio-demografických charakteristik má podobnou 

strukturou výdajů, a aby bylo možné sledovat jejich individuální inflaci, musel by se pro 

každou z nich konstruovat specifický spotřební koš, což je z finančních důvodů nemožné 

(Zaoral, 2008). 

1.3.3 Znalost inflace jako fenoménu 

Při posuzování inflace je podle Del Giovane (2008) také důležité, do jaké míry jsou 

vůbec jedinci s pojmem inflace seznámeni. Pokud neví, co si pod ním představit, nebo si ho 

nevysvětlují správně, mohou si pak špatně vykládat informace, které o inflaci poskytují 

statistické úřady. Například mohou automaticky změny cen chybně pokládat za reálné 

zdražování, i přesto, že se může jednat o zdražení pouze nominální. Aby mohli spotřebitelé 

správně interpretovat oficiální hodnoty týkající se inflace, museli by být mimo jiné schopni 

správně ohodnotit změny cen v procentech a také by měli mít povědomí o tom, jaké konkrétní 

zboží a služby jsou obsaženy v oficiálním spotřebním koši (Del Giovane et al., 2008). Je ale 

otázka, kolik lidí tyto podmínky skutečně splňuje. 

1.3.4 Schopnost vybavit si ceny určitých produktů a povědomí o snižování cen 

Del Giovane a Sabbatini (2006) zjistili, že lidé mají tendenci více si všímat zvyšování 

cen než jejich snižování. Rozdíl mezi vnímanou a reálnou inflací může také pramenit z toho, 

že spotřebitelé si přesně nevybavují ceny zboží a služeb v minulém období (Del Giovane a 

Sabbatini, 2006). V mnoha případech mají také podle Del Giovane (2008) problém určit 

přesně dobu, během které ke změně cen došlo. Například u zboží, které se spotřebovává 

pomalu a nakupuje se v delších časových intervalech, si spotřebitelé kolikrát přesně 

nevybavují, kdy ho naposledy koupili. Přesto ale aktuální ceny srovnávají právě s těmi z 
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doby, kdy zboží kupovali naposledy (Del Giovane et al., 2008), přitom rozdíl může být u 

některého zboží i několik let.  

Výsledky výzkumu, který provedl Del Giovane (2008) ukazují, že ti, kdo mají menší 

nebo žádné povědomí o inflaci a nevybavují si přesně ceny v minulém období, mají tendenci 

hodnotit inflaci jako vyšší (Del Giovane et al., 2008).  

1.3.5 Ekonomická situace domácnosti 

Je složité určit, zda došlo ke zmenšení kupní síly domácností kvůli inflaci, nebo z 

jiných příčin. Při zkoumání vlivu ekonomické situace domácnosti došel Del Giovane (2008) k 

závěru, že u jednotlivců pocházejících z domácností, které zažívají nějaké ekonomické 

problémy a jen těžce vycházejí se svým příjmem, je větší pravděpodobnost, že budou 

pociťovat vyšší inflaci. Čím lepší je ekonomická situace domácnosti tím pozitivněji hodnotí 

inflaci její členové. Podle Del Giovane (2008) dochází u domácností, kde je hlava rodiny 

osoba samostatně výdělečně činná, obecně k vyššímu růstu příjmů než u rodin, kde v jejich 

čele stojí řadový zaměstnanec (Del Giovane et al., 2008). 

Del Giovane (2008) dále tvrdí, že rozdíl ve vnímání růstu cen se může vyskytovat také 

mezi domácnostmi s vyšším příjmem a těmi, kteří mají k dispozici méně peněz (Del Giovane 

et al., 2008). Podle Finemona (2013) budou mít věci, které nejsou tolik potřebné, 

pravděpodobně větší váhu ve spotřebním koši těch bohatších domácností. Je tedy jasné, že se 

vnímaná inflace liší domácnost od domácnosti (Finemon, 2013). 

1.3.6 Spotřební chování 

Del Giovane (2008) uvádí, že spotřební chování zahrnuje celou škálu určitých aspektů, 

například návyky spojené se spotřebním chováním a utrácením. Spotřebitelé mohou získat 

přesné informace o cenách prostřednictvím jejich nákupní aktivity. Spotřební chování se 

analyzuje prostřednictvím zaměření se na dva typy produktů a to na zboží, které se nakupuje 

pravidelně a zboží, které se nakupuje v delších časových intervalech. Mezi zboží, které se 

nakupuje pravidelně, se řadí jídlo a další spotřební zboží, do druhé skupiny patří všechny 

produkty, které se nespotřebovávají, a tedy k jejich nakupování dochází jen jednou za čas 

(Del Giovane et al., 2008). 

U produktů, které se nakupují pravidelně, mají spotřebitelé podle Del Giovane (2008) 

většinou velmi dobrý přehled o vývoji cen, dokážou jednoduše ceny porovnávat a jakéhokoli 

pohybu v cenách si ihned všimnou. Na druhé straně produkty, které se tak často nenakupují, 
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jsou z většiny charakterizovány vyšší cenovou úrovní a je tedy nutné věnovat porovnávání 

cen více času tak, aby se produkt nakoupil co nejlevněji (Del Giovane et al., 2008). 

 

1.3.7 Teorie vnímané inflace podle Brachingera 

Brachinger (2006) přišel s teorií vnímané inflace, která je charakteristická třemi 

hypotézami: 

1. V první fázi vnímání jsou ceny zboží, se kterými se spotřebitel setkává kódovány jako zisk 

nebo ztráta s ohledem na referenční ceny tohoto zboží. Konkrétně to znamená, že nějaké 

zboží bude považováno buď za relativně levné, nebo relativně drahé. Referenční cenou je 

myšlena cena, kterou spotřebitel očekává, že za daný statek zaplatí.  

2. Spotřebitel reaguje mnohem citlivěji na zvýšení cen než na jejich snížení. 

3. Předpokládá se, že vnímaná inflace bude tím vyšší, čím častěji se bude spotřebitel setkávat 

se zvýšením cen, tedy čím častěji bude zboží nakupovat. 

 

Na základě této teorie vyvinul Brachinger (2006) tzv. Index vnímané inflace (IPI), 

který je stejně jako Index spotřebitelských cen počítán na základě zkonstruovaného 

spotřebního koše. IPI má sloužit ke zjišťování rozdílů mezi oficiální, skutečnou inflací a tzv. 

vnímanou inflací, kterou pociťují sami spotřebitelé. Od ostatních metod, které se pokouší 

měřit vnímanou inflaci, se IPI liší tím, že je založen na oficiálních datech a ne na datech 

získaných ze spotřebitelských průzkumů (Brachinger 2006).  

1.4 Vnímání inflace z genderového hlediska v literatuře 

Vnímáním inflace z genderového hlediska se v různých zemích zabývalo několik 

autorů a to nejen teoreticky, ale také provedením svých výzkumů, jejichž výsledky ukázaly, 

že rozdíl ve vnímání inflace u mužů a žen existuje. Alespoň tedy v těch zemích, ze kterých 

výzkumy pocházejí. V následujících podkapitolách stručně představím, k jakým závěrům 

týkající se této problematiky, autoři došli. 

1.4.1 Švédsko 

Na to že muži a ženy vnímají inflaci rozdílně, poukázal v ekonomickém periodiku The 

American Economic Review švédský ekonom Lars Jonung už v roce 1981, kdy představoval 

výsledky svého výzkumu z roku 1977, ve kterém zjišťoval míru vnímané a očekávané inflace 

u švédských domácností. Výsledky tohoto výzkumu jasně ukázaly, že míru inflace vnímají 
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muži a ženy odlišně a stejně tak, že se liší i míra inflace, kterou muži a ženy očekávají do 

budoucna. Výsledky tohoto výzkumu zároveň ukázaly, že se ženy domnívají, že je míra 

inflace vyšší, než si myslí muži (Jonung, 1981). 

 Jonung (1981) tento jev vysvětluje tím, že v té době poměrně hodně stouply ceny 

potravin a protože jsou podle něj ženy ve švédských domácnostech zodpovědné za největší 

podíl nákupů potravin, dotýkají se jich změny v cenách potravin mnohem více než mužů. 

Podle tohoto vysvětlení by měla být očekávaná míra inflace u žen mnohem více ovlivněna 

cenami potravin, než u mužů. Toto zjištění nasvědčuje tomu, že vnímání a očekávání míry 

inflace u žen a u mužů ovlivňují individuální spotřebitelské preference (Jonung, 1981).  

1.4.2 USA 

Problematikou rozdílného vnímání inflace u mužů a žen se v roce 2001 zabýval také 

Guhan Venkatu, viceprezident Federální rezervní banky v Pittsburghu a Michael Bryan, 

viceprezident Federální rezervní banky v Atlantě. Ti ve svém ekonomickém komentáři shrnují 

výsledky průzkumu, který provedla Federální rezervní banka v Clevelendu a která během 

posledních padesáti let za asistence stání univerzity v Ohiu studovala přibližně u pěti set 

obyvatel Ohia, jaké je jejich vnímání a odhad inflace a jejich průzkum odhalil překvapivé 

výsledky (Bryan a Venktau 2001a). 

 Data sesbíraná v rámci tohoto výzkumu nasvědčují tomu, že odhady a předpovědi 

veřejnosti ohledně inflace jsou významně a systematicky provázané s demografickými údaji 

respondentů. Pravděpodobně nejpřekvapivější ze všech zjištění tohoto výzkumu je to, že i 

když uváděli respondenti stejné dosažené vzdělaní, stejný rodinný stav, stejně vysoký příjem 

a stejný věk, měli přesto muži a ženy velmi odlišný pohled na to, jakou mírou se mění ceny 

zboží a služeb (Bryan a Venkatu, 2001a).  

Celkem respondenti v tomto průzkumu očekávali míru zvýšení cen téměř dvakrát tak 

vyšší, než jaká byla oficiálně uvedena. Po rozdělení tohoto vzorku na muže a ženy se ukázalo, 

že muži, kteří se zúčastnili průzkumu, vnímali míru inflace v průměru jako o 2,3 % nižší než 

zúčastněné ženy. Bryan a Venkatu (2001a) upozorňují, že na tento rozdíl nemusí mít vliv 

pouze odlišné pohlaví, ale i jiné okolnosti. Například poukazují na to, že v náhodném vzorku 

domácností měli muži většinou vyšší úroveň vzdělání a vyšší příjem, což má oboje vliv na 

vnímání inflace. Znovu ale opakují to, co už jsem psala výše, že i v situaci, kdy uváděli muži 

a ženy stejný příjem, jejich vnímání inflace bylo odlišné (Bryan a Venkatu, 2001a).  
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Bryan a Venkatu (2001a) se při hledání vysvětlení tohoto jevu vyjádřil i k teorii Larse 

Jonunga, kterou jsem zmínila v předchozí kapitole. Výsledky, ke kterým došla Federální 

rezervní banka v Clevelendu jsou totiž velmi podobné těm, ke kterým došel ve svém 

výzkumu právě Jonung a to i přesto, že ceny potravin v době výzkumu stouply o trochu méně, 

než ceny ostatního zboží. Proto se Bryan a Venkatu (2001a) domnívají, že Jonungovo 

vysvětlení není dostačující. Za možné vysvětlení nepovažují ani odlišné spotřebitelské 

preference, které muži a ženy mají, a to i přestože ženy například očekávají vyšší růst cen 

potravin než muži, kteří zase očekávají vyšší míru, o kterou poroste cena benzínu. Podle 

Bryana a Venkatu (2001a) na základě dostupných experimentů zatím nelze odhalit, proč výše 

zmíněné rozdíly ve vnímání inflace u mužů a u žen existují (Bryan a Venkatu, 2001a).  

1.4.3 Itálie 

I Del Giovane (2008) v rámci svého výzkumu zjistil, že je statisticky významný rozdíl 

ve vnímání inflace mužů a žen. Stejně jako v USA (Bryan a Venkatu, 2001a) a ve Švédsku 

(Jonung, 1981) se tak i v Itálii ukázalo, že vnímaná inflace žen je vyšší než mužů. Ve 

výzkumu, který provedl Del Giovane (2008) dokonce dvakrát tolik žen (33 % žen a 15 % 

mužů) hodnotilo inflaci jako vysokou (Del Giovane et al., 2008). 

1.5 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsem vysvětlila pojmy, kterými se v práci zabývám, tedy inflaci a 

gender. Zároveň jsem se věnovala vnímání inflace z genderového hlediska jako takovému, a 

to z pohledu autorů, kteří se již sami tímto tématem zabývali. V této části shrnu především 

teoretická východiska, která se týkají navazující empirické části, ve které budu zkoumat 

rozdíly ve vnímání inflace u mužů a žen.  

Inflace znamená zmenšování kupní síly peněz, a proto na ní lidé často nahlížejí 

negativně. Měří se několika cenovými indexy, z nichž tím nejpoužívanějším je Index 

spotřebitelských cen (Holman, 2002; Pavelka 2007), pomocí kterého se sleduje vývoj cen 

zboží a služeb, které spotřebitelé platí (ČSÚ, 2013a). Indexy spotřebitelských cen se 

vypočítávají na základě spotřebního koše, který představuje spotřebu průměrného obyvatele 

(ČSÚ, 2013). 

V souvislosti s inflací se vyskytuje fenomén zvaný „inflation gap“, který představuje 

rozdíl mezi reálnou mírou inflace, kterou uvádí statistické úřady a tou, jak ji vnímají sami 

spotřebitelé (D’elia, 2005). Ve většině případů je důvodem vzniku tohoto rozdílu skutečnost, 
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že spotřebitelé berou v úvahu při posuzování inflace pouze ceny těch produktů a služeb, které 

se vztahují k jejich vlastní spotřebě. Všichni spotřebitelé, ale nenakupují ty samé produkty, a 

tak se jejich individuální spotřební koš může značně lišit od toho oficiálního, na základě 

kterého se, jak už bylo zmíněno, vypočítává ta skutečná míra inflace. 

Vliv na vnímání inflace má také frekvence nákupů. U produktů, které se nakupují 

pravidelně, mají spotřebitelé většinou velmi dobrý přehled o vývoji cen, dokážou jednoduše 

ceny porovnávat a jakéhokoli pohybu v cenách si ihned všimnou (Del Giovane et al., 2008). 

Mezi zboží, které se nakupuje pravidelně, se řadí jídlo a další spotřební zboží, za jejichž 

nákup jsou z naprosté většiny zodpovědné ženy, stejně jako za 80 % všech ostatních nákupů 

(Mitchell a Walsh, 2004). Z toho se dá vyvodit, že si ženy budou častěji všímat zvyšování cen 

než muži, což jistě ovlivní jejich vnímání inflace. 

Celkem se dají faktory ovlivňující rozdíl mezi vnímanou a reálnou inflací rozdělit do 

pěti kategorií: socio-demografické charakteristiky, úroveň povědomí o inflaci, schopnost 

vybavit si ceny, ekonomická situace domácností a spotřební chování (Del Giovane et al., 

2008).  

Genderové dělení spadá mezi socio-demografické charakteristiky a má tak vliv na odlišné 

vnímání inflace. Každá skupina má svůj individuální spotřební koš (Zaoral, 2008) a je tak 

pravděpodobné, že se bude lišit i ten mužů a žen. Vnímání inflace ovlivňuje také výše příjmů 

a víme, že příjmy žen nedosahují za žádných okolností výše příjmů mužů (Jacobsen, 2007) a 

jednotlivci, kteří mají ekonomické problémy nebo jen těžko se svým příjmem vycházejí, 

obecně pociťují inflaci jako vyšší (Jacobsen, 2007). 

Vnímáním inflace z genderového hlediska se již zabývalo několik autorů. Del Giovane 

(2008) přišel s tím, že vnímaná inflace žen je z pravidla vyšší než mužů. Také uvedl, že 

respondenti s vyšším dosaženým vzděláním vnímali inflaci jako vyšší, než respondenti s 

nižším vzděláním a že má na vnímání inflace vliv i pracovní zařazení (Del Giovane et al., 

2008). Tyto faktory mohou být velmi důležité pro vnímání inflace z genderového hlediska, 

protože z teoretické části vyplývá, že i ve vzdělání a pracovním zařazení, existují velké 

rozdíly mezi muži a ženami.  

K výzkumům vnímání inflace z genderového hlediska došlo hned v několika zemích. 

Ve Švédsku takový výzkum provedl už v roce 1981 švédský ekonom Lars Jonung a ukázalo 

se, že míru inflace muži a ženy skutečně vnímají odlišně, s tím, že vnímaná inflace žen je 

vyšší než mužů. V USA se podobnému výzkumu věnovali Guhan Venkatu a Michael Bryan. 

Nejpřekvapivějším zjištěním tohoto výzkumu byla skutečnost, že inflaci vnímali muži a ženy 

odlišně i přesto, že se v ostatních charakteristikách shodovali. I v tomto výzkumu se ukázalo, 
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že vnímaná inflace žen je vyšší než vnímaná inflace mužů (Bryan a Venkatu, 2001a). Stejné 

výsledky se potvrdily i pro Itálii, kde se výzkumu této problematiky věnoval Del Giovane 

(2008).  

Na základě těchto teoretických východisek jsem zformulovala hypotézy, se kterými 

budu pracovat v navazující části této bakalářské práce. 
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2 EMPIRICKÁ ČÁST 
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2.1 Cíl empirické části 

V rámci tohoto výzkumu jsem se zaměřila na vnímání inflace z pohledu dvou skupin: 

mužů a žen. Na základě poznatků uvedených v teoretické části jsem stanovila centrální 

hypotézu, která tvrdí, že vnímání inflace se liší v závislosti na pohlaví. Jinými slovy, 

předpokládám, že muži a ženy vnímají inflaci odlišně. Společně s centrální hypotézou budu 

ověřovat i tzv. pracovní hypotézy, které jsou celkem tři1.  

V rámci první hypotézy předpokládám, že se budou muži více než ženy domnívat, že 

si mohou za příjmy svých domácnosti koupit o něco více než před rokem. Druhá hypotéza 

tvrdí, že muži budou inflaci pociťovat jako přijatelnější než ženy a třetí hypotéza se týká 

inflačních očekávání a tvrdí, že muži budou ve svých inflačních očekáváních pozitivnější než 

ženy.  

Cílem této části práce je ověření stanovených hypotéz a zjistit, zda existuje spojitost 

mezi odlišným vnímáním inflace a pohlavím. V práci zmíním i další proměnné, které by 

mohly mít na rozdílný pohled na inflaci vliv. 

2.2 Výzkumná strategie 

Jak jsem již zmínila výše, budu v rámci mého výzkumu testovat předem stanovené 

hypotézy. Protože získávám omezené množství informací o velkém množství jedinců, zvolila 

jsem kvantitativní výzkumnou strategii, díky které budu moci ověřit platnost těchto 

formulovaných hypotéz a výsledky budu moci zobecnit na celou populaci (Jandourek, 2003).   

V rámci tohoto výzkumu budu pracovat s daty, která sesbíral výzkumný tým Centra 

pro výzkum veřejného mínění (CVVM), Sociologického ústavu Akademie věd ČR (SOÚ AV 

ČR) pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci svých 

pravidelných kontinuálních měsíčních výzkumů, při kterých jsou zjišťovány postoje a názory 

občanů. Ve své práci budu pracovat s daty, která byla získána v rámci celkem čtyř výzkumů, 

které probíhaly ve čtyřech po sobě jdoucích letech. Konkrétně se jedná o roky 2011 – 2014, 

kdy se CVVM zabývalo problematikou pohybu cenové hladiny. Jak už jsem zmínila v 

teoretické části, inflace je růst cen (Holman, 2002), jinými slovy růst cenové hladiny. Otázky 

použité v primárních výzkumech se tedy, ač někdy nepřímo, vztahovaly i k inflaci a byly tak 

vhodné pro účely této práce.  

Protože používám již existující, sesbíraná data, budu v tomto výzkumu provádět tzv. 

sekundární analýzu dat, na které je podle ČSDA  založeno čím dál tím víc výzkumů a to 
                                                
1 Přesné znění hypotéz uvádím v textu později, v kapitole Definování hypotéz.  
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vzhledem k tomu, jak rychle se zvětšuje množství dostupných dat a především proto, že 

dochází k jejich rychlému šíření mezi výzkumníky. Sekundární analýza je podle Krejčího 

2011) analýza dat, která už byla sesbíraná pro účely jiného výzkumu, na kterém se analytik, 

která data dále používá pro svůj výzkum (v tomto případě já) nijak nepodílel (Krejčí, 2011). 

2.3  Technika sběru dat a výběr vzorku 

Jak jsem již zmínila, data, která budu v rámci svého výzkumu analyzovat, sesbíral v 

rámci primárních výzkumů výzkumný tým CVVM, SOÚ AV ČR. Financující institucí bylo 

MŠMT. Sběr dat provedli školení tazatelé tazatelské sítě CVVM a označení grantu je 

LM2010006. Metodou sběru dat byl osobní rozhovor tazatele s respondentem a jako 

výzkumný nástroj používali tazatelé standardizovaný dotazník. Výběr respondentů proběhl 

kvótním výběrem a zdrojem dat pro tento výběr byl Český statistický úřad (ČSÚ).  

Názory veřejnosti na inflaci se CVVM zabývá pravidelně už několik let 

prostřednictvím svých výzkumů nazvaných Inflace a reálné příjmy domácnosti očima 

veřejnosti. Pro svůj výzkum jsem využila data získaná v rámci těchto výzkumů z let 2011 – 

2014. Data jsou součástí datových souborů „Naše společnost 2011 – leden“; „Naše 

společnost 2012 – leden“; „Naše společnost 2013 – leden“ a „Naše společnost 2014 – 

leden“2. Rozhodla jsem se využít všechny tyto datové soubory, protože čím větší množství 

dat budu mít k dispozici, tím transparentnější budou závěry, ke kterým na konci této práce 

dojdu. 

 

Terénního sběru dat pro účely výzkumu „Naše společnost 2011 – leden“ se zúčastnilo 

celkem 264 tazatelů a dotázáno bylo 1035 osob. 531 dotázaných osob se označilo za ženy a 

490 za muže.  Toto terénní šetření proběhlo v termínu 10. – 17. 1. 2011.  

 

Terénního sběru dat pro účely výzkumu „Naše společnost 2012 – leden“ se zúčastnilo 

celkem 269 tazatelů a dotázáno bylo 1090 osob. 562 dotázaných osob se označilo za ženy a 

528 za muže. Toto terénní šetření proběhlo v termínu 9. – 16. 1. 2012.  

 

                                                
2 Všechny datové soubory jsou dostupné v elektronickém datovém katalogu ČSDA z 
http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
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Terénního sběru dat pro účely výzkumu „Naše společnost 2013 – leden“ se zúčastnilo 

celkem 251 tazatelů a dotázáno bylo 1032 osob. 532 dotázaných osob se označilo za ženy, 

500 za muže. Terénní šetření proběhlo v termínu 14. – 21. 1. 2013. 

 

Terénního sběru dat pro účely výzkumu „Naše společnost 2014 – leden“ se zúčastnilo 

celkem 262 tazatelů a dotázáno bylo 1105 osob. 564 dotázaných osob se označilo za ženy, 

540 za muže a jedna dotázaná osoba neuvedla, jakého je pohlaví. Terénní šetření proběhlo v 

termínu 13. – 20. 1. 2014. 

  

Ve všech čtyřech případech hodnotili tazatelé dotazovací situaci v průměru velmi 

dobře a vzhledem k dobré kvalitě vyplněných dotazníků byly do zpracování zařazeny všechny 

provedené rozhovory. 

Jednotkou analýzy ve všech těchto primárních výzkumech byl jedinec a základní 

populací pro tento výzkum byla populace České republiky starší 15 let. Kvótními znaky 

dotázaných byly pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativita souboru je dodržena 

samotnou konstrukcí tazatelské sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost místa bydliště a 

regiony. Celkově můžeme konstatovat, že soubor dotázaných je reprezentativní, neboť jeho 

složení odpovídá základní populaci (s tolerancí minimálních odchylek). 

2.4 Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Po etické stránce byly primární výzkumy ošetřeny informovaným souhlasem, který 

respondenti podepsali. Respondenti a jejich odpovědi jsou anonymní a měli možnost od 

projektu kdykoliv odstoupit. Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) má také stanovené 

podmínky, za kterých je možné mít k datům přístup. Vyžádaná data a materiály je možné 

použít pouze pro nekomerční účely výzkumu nebo výuky, osobní údaje o respondentech jsou 

přísně důvěrné a je zakázáno tyto údaje zveřejňovat a pokoušet se je zjistit. Jako uživatel 

těchto dat musím respektovat autorská práva a při zveřejnění dat vždy uvádět citaci a zdroj dat 

a neposkytovat datové soubory dalším uživatelům a zároveň se postarat o to, aby podmínky 

stanovené pro užívání dat z ČSDA byly závazné pro všechny osoby, které budou mít k datům 

a materiálům přístup. Zároveň musím Českému sociálněvědnímu datovému archivu nahlásit 

bibliografické informace k této bakalářské práci, která vznikla na základě dat stažených právě 

z tohoto datového archivu.  
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2.5  Analytické postupy 

Výsledná data nejprve zobrazím pomocí histogramů (typ sloupcového grafu), díky 

kterým získám první náhled na rozložení odpovědí obou zkoumaných skupin. Histogramy tak 

vždy ke každé otázce uvedu dva, jeden pro skupinu žen a druhý pro skupinu mužů. 

Dále data zpracuji pomocí kvantitativní analýzy odpovědí respondentů. A protože 

porovnávám průměrné odpovědi dvou skupin, budu hypotézy testovat metodou 

jednofaktorové ANOVY (Analysis of variance – ANOVA) na hladině významnosti 5% (tzn., 

že je rozdíl v průměrných odpovědích dvou skupin statisticky významný pokud je hodnota P 

menší než 0,05). Tato metoda umožňuje srovnávání průměrných odpovědí dvou skupin a 

určování, zda jsou v odpovědích dostatečné rozdíly, aby se mohlo tvrdit, že se statisticky 

významně liší. Statistické operace a výpočty budou provedeny v programu MS Excel.  

Pokud budou rozdíly v průměrných odpovědích žen a mužů statisticky významné, 

budu moci na základě výsledných průměrů ověřovat stanovené hypotézy. Pokud nebudou 

rozdíly statisticky významné, znamená to, že nemám dostatek dat proto, abych mohla 

hypotézu ověřit. Jinými slovy, nebudu ji moci ani potvrdit, ani vyvrátit.  

V první fázi tohoto výzkumu musím data rozdělit na odpovědi mužů a žen a odstranit 

respondenty, kteří na zkoumanou otázku neodpověděli nebo odpověděli, že neví a také 

respondenty, kteří neoznačili, jakého jsou pohlaví. 

2.6 Použité otázky z dotazníků 

Pro účely tohoto výzkumu jsem využila všechny tři otázky sběru dat z původních 

dotazníkových šetření z části dotazníků s názvem Inflace a reálné příjmy domácnosti očima 

veřejnosti a jednu otázku z části dotazníku s názvem Sociodemografické a další otázky. 

Kromě otázky označené EV.29 bylo znění ve všech zkoumaných letech stejné: 

 

EV.283  Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem 

 

Doslovné znění otázky v dotazníku:  

„Řekl byste, že za příjmy Vaší domácnosti můžete uhradit a nakoupit ve srovnání s 

dobou před jedním rokem mnohem více, o něco více, asi tak stejně, o něco méně, mnohem 

méně.“  

                                                
3 Tímto číslem je otázka označená v datovém archivu i v datovém souboru, platí to i pro ostatní použité otázky. 
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Odpovědi respondenti označovali na škále od jedné do pěti, kde jednička značila 

odpověď mnohem více a pětka mnohem méně. Respondenti mohli také zvolit odpověď 

„nevím“ kódovanou číslem devět. 

V odpovědích na tuto otázku respondenti subjektivně hodnotili reálné příjmy 

domácnosti v porovnání se situací před rokem. Rozhodla jsem se tuto otázku zařadit do svého 

výzkumu i přesto, že si jsem vědomá, že toto hodnocení nemusí zohledňovat pouze růst 

cenové hladiny (inflaci) v uplynulém roce. U respondentů mohlo během zkoumaného roku 

dojít ke změně výše příjmu domácnosti a rozdíl v tom, kolik může domácnost uhradit a 

nakoupit ve srovnání s dobou před rokem tak může plynout právě ze skutečnosti, že v 

uplynulém roce došlo ke snížení nebo naopak zvýšení tohoto příjmu. Předpokládám ale, že k 

výrazné změně příjmu domácnosti u většiny respondentů během posledního roku nedošlo a 

hodnocení respondentů se bude z většiny vztahovat právě k tomu, jak vnímali inflaci v 

uplynulém roce. 

 

EV.29 Přijatelnost loňské inflace 

 

Doslovné znění otázky v dotazníku:  

„A nyní o inflaci. Inflace znamená znehodnocení měny, takže se za stejně peněz 

nakoupí méně než dřív. Vy osobně jste inflaci v roce 20104/2011/2012/20135 pociťoval jako 

spíše přijatelnou, spíše nepřijatelnou.“  

 

Odpovědi respondenti označovali na škále od jedné do dvou, kde jednička značila 

odpověď spíše přijatelnou a dvojka spíše nepřijatelnou. Respondenti mohli také zvolit 

odpověď „nevím“, která byla kódována číslem devět. 

V této otázce respondenti vyjadřovali názor na přijatelnost inflace v uplynulém roce. 

Největší úskalí této otázky spočívá v možnosti, že respondenti nemuseli být zcela seznámeni s 

pojmem inflace a nevěděli přesně, co si pod tímto pojmem představit. Níže uvedená tabulka č. 

2 ukazuje, že až na jednoho muže v roce 2012 ale všichni respondenti na otázku EV.28 – 

                                                
4 V popisu datového souboru Naše společnost 2011 – leden je u otázky EV.29 Přijatelnost loňské inflace v 
katalogu dat dostupném na http://nesstar.soc.cas.cz/webview/ uvedeno, že se zjišťuje názor na inflaci v roce 
2009.  Z tiskové zprávy, která je dostupná z http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/inflace-a-realne-prijmy-
domacnosti-ocima-verejnosti-leden-2011 [vid. 2014-04-27] je ale patrné, že se jedná o chybu a skutečně se 
zjišťoval názor na inflaci v uplynulém roce, tedy v roce 2010.  
 
5 Dotazník CVVM touto otázkou zjišťoval názor respondentů na inflaci vždy v předešlém roce. Využívám 
datové soubory z let 2011 – 2014. 
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Přijatelnost loňské inflace odpověděli, i když téměř pětina respondentů v každém ze 

zkoumaných let zvolila odpověď „nevím“. Ostatní respondenti názor na přijatelnost inflace v 

uplynulém roce vyjádřili, jsem si ale vědoma, že to nemusí znamenat, že pojmu inflace 

skutečně rozuměli. Vzhledem k tomu, že data byla sbíraná formou osobního rozhovoru 

tazatele s respondentem, respondenti se například mohli stydět před tazatelem přiznat, že 

nejsou s pojmem inflace zcela obeznámeni. Mohlo tak dojít k situaci, kdy místo odpovědi 

„nevím“, nebo rozhodnutí na otázku raději neodpovědět, zvolili respondenti odpověď 

kódovanou 1, nebo 2, aniž by toto hodnocení odpovídalo skutečnosti.  

Nevýhoda této otázky je také už její formulace, kdy je inflace vysvětlována jako 

znehodnocení měny6. Obecně ale inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase 

(ČSÚ, 2014a). Přímo ve znění otázky se navíc uvádí, že inflace znamená, že se „za stejně 

peněz nakoupí méně než dřív“ a to mohlo u některých respondentů automaticky vyvolat 

negativní dojem z inflace a mohli ji právě proto hodnotit jako „spíše nepřijatelnou“.  

Jak ale uvedu později v hodnocení kvality výzkumu, těmto a dalším možným 

nevýhodám se při použití sekundární analýzy dat bohužel nemůžu vyhnout. I přes uvedené 

nedostatky jsem se tuto otázku rozhodla použít pro svůj výzkum, musí být ale následně 

zohledněny při interpretaci výsledků tohoto výzkumu. 

 

EV.30 Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze 

 

Doslovné znění otázky v dotazníku:  

„Myslíte si, že v tomto roce si budete moci nakoupit za stejné peníze mnohem více, 

trochu více, asi tak stejně, trochu méně, mnohem méně než dnes.“  

 

Odpovědi respondenti označovali na škále od jedné do pěti, kde jednička značila 

odpověď mnohem více a pětka mnohem méně než dnes. Respondenti mohli také zvolit 

odpověď „nevím“, která byla kódována číslem devět. 

Tato otázka se nepřímo zaměřila na inflační očekávání v právě probíhajícím roce a ze 

všech použitých otázek v mém výzkumu se dá nejvíce vztáhnout k mému výzkumnému 

                                                
6 Přestože „znehodnocení měny“ není přesné vysvětlení pojmu inflace, nemůže být v tomto případě zaměněno za 
pojem „depreciace“, který označuje znehodnocení měny v poměru k zahraničním měnám (Holman, 2002: 703) 
ani jako „devalvace“, která označuje oslabení domácí měny, ale také ve vztahu k zahraniční měně. Z uvedené 
otázky je zřejmé, že se jedná o znehodnocení měny ve vztahu ke změně cenové hladiny.  
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problému7, protože zjistíme, zda se liší inflační očekávání mužů a žen a pokud ano, jakým 

způsobem. 

 

IDE.8 Pohlaví 

Respondent vyznačil, zda je muž či žena.  

 

Jak už jsem zmínila výše, pro účely mého výzkumu musím z dostupných dat vyřadit 

odpovědi „nevím“ nebo „bez odpovědi“, tzn. číselné kódování „9“ = „nevím“ a „0“ = „bez 

odpovědi“. Data jsem zařadila do následujících tabulek, čímž můžeme přehledně vidět, jak se 

lišil počet nezodpovězených otázek, případně otázek zodpovězených jako „nevím“ u mužů a 

žen a ve všech zkoumaných letech. 

 

Tabulka 2 - Přehled vyřazených odpovědí u otázky EV.28 Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s 

dobou před rokem 

EV.28 Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem 

 
Muži Ženy 

Rok Bez 
odpovědi 

Odpověď - 
neví 

Použité 
odpovědi 

Bez 
odpovědi 

Odpověď - 
neví 

Použité 
odpovědi 

2011 0 14 490 0 4 527 

2012 1 7 520 0 9 553 

2013 2 11 487 1 11 520 

2014 0 3 537 0 8 556 

 

Tabulka 3 - Přehled vyřazených odpovědí u otázky EV.29 Přijatelnost loňské inflace 

EV.29 Přijatelnost loňské inflace 

 
Muži Ženy 

Rok Bez 
odpovědi 

Odpověď - 
neví 

Použité 
odpovědi 

Bez 
odpovědi 

Odpověď - 
neví 

Použité 
odpovědi 

2011 0 76 428 0 103 428 

2012 1 62 465 0 86 476 

2013 0 65 435 0 93 439 

2014 0 79 461 0 95 469 

                                                
7 Výzkumným problémem této práce je otázka, zda se vnímání inflace liší u mužů a žen.  
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Tabulka 4 - Přehled vyřazených odpovědí u otázky EV.30 Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za 

stejné peníze 

EV.30 Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze 

 
Muži Ženy 

Rok Bez 
odpovědi 

Odpověď - 
neví 

Použité 
odpovědi 

Bez 
odpovědi 

Odpověď - 
neví 

Použité 
odpovědi 

2011 0 24 480 0 17 514 

2012 1 10 517 0 8 554 

2013 0 16 484 0 20 512 

2014 0 13 527 0 24 540 
 

2.7 Situace v ČR ve zkoumaných letech ve vztahu k inflaci 

Než přistoupím k definování a ověřování hypotéz, zaměřím se na různé faktory, které 

by mohly mít na vnímání inflace veřejností vliv. Zajímat mě bude především to, jestli došlo k 

nějakým zásadním změnám v průběhu posledních čtyř let, ze kterých pocházejí data, se 

kterými v tomto výzkumu pracuji. Právě tyto změny by mohly být důležité pro interpretaci 

výsledků v případě, že se budou v různých letech lišit. Vzhledem k tomu, že se v tomto 

výzkumu zabývám inflací, je na místě také uvést, jaká byla míra inflace v těch letech, ze 

kterých čerpám data a také jak se právě v těchto letech míra inflace měnila.   

První otázka z dotazníků (EV.28), kterou jsem se rozhodla pro tento výzkum použít, 

zjišťuje hodnocení změny reálných příjmů respondentů se situací před rokem. Respondenti, 

kteří na otázku odpovídali v roce 2011, tak srovnávali své tehdejší reálné příjmy s těmi z roku 

2010. V roce 2012 s těmi z roku 2011 a tak dále. U druhé otázky (EV.29) zase měli uvést, 

jestli inflaci v předchozím roce pociťovali jako přijatelnou nebo ne. A u třetí otázky (EV.30) 

vyjadřovali respondenti svá inflační očekávání do právě započatého roku (výzkumy probíhaly 

vždy v lednu).  

Je proto na místě podívat se na různé okolnosti, které mohly odpovědi respondentů v 

různých letech ovlivňovat. V tomto případě se jedná hlavně o výši jejich příjmů a o ceny 

zboží a služeb. Proto se zaměřím na to, jak se v daných letech lišila například průměrná mzda 

a právě spotřebitelské ceny. Důležité mohou být i jiné věci, například jestli v některém z 

pozorovaných let nedošlo k přijetí nějakého důležitého zákona nebo jiné významné události, 

která mohla respondenty ovlivnit při hodnocení jejich reálných příjmů, nebo samotné inflace. 

Vycházet budu hlavně z údajů Českého statistického úřadu. 
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2.7.1.1 Rok 2010 

V roce 2010 byla čtvrtá nejnižší průměrná roční míra inflace (1,5 %) od roku 1989 

(nižší míra inflace byla pouze v roce 2003 ve výši 0,1 %, v roce 2009 ve výši 1 % a v roce 

2013 ve výši 1,4 %). V lednu 2010 narostly spotřebitelské ceny oproti prosinci 2009 o 1,2 % a 

bylo to ovlivněno převážně zvýšením nepřímých daní. Došlo ke zvýšení základní i snížené 

sazby DPH z 19 % na 20 %, resp. z 9 % na 10 % a zvýšila se i spotřební daň pohonných hmot 

a alkoholických nápojů. O 7,8 % vzrostlo i čisté nájemné a zvyšovaly se i další ceny. 

Například teplo a teplá voda zdražilo o 2,3 %. Právě již zmíněné zvýšení spotřební daně mělo 

vliv na zdražování různých služeb a to hlavně stravovacích, vzhledem k nárůstu cen alkoholu 

a dopravních, vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot (ČSÚ, 2010). 

Na druhou stranu některé ceny se i meziročně snížily. Jednalo se například o ceny 

chleba, běžného pečiva, mouky, mléka, olejů a snížily se i ceny oděvů. Ke snížení cen došlo i 

u plynu, elektřiny a vybraných elektronických přístrojů, například mobilních telefonů (ČSÚ, 

2010). V druhé půlce roku začaly ale opět růst ceny potravin. Inflaci v roce 2010 ovlivnilo 

mimo jiné i snížení spotřebitelské poptávky po zboží a službách, což bylo důsledkem 

nepříznivého vývoje ekonomiky v roce 2009 (ČSÚ, 2011a). 

Rozhodující podíl na cenovou inflaci měly ceny v oblasti bydlení, i přestože meziroční 

růst byl nejnižší od roku 1994. Druhý největší podíl měly alkoholické nápoje a tabák a to 

především kvůli zvýšené spotřební dani. Významný podíl na cenové inflaci měly také výdaje 

spojené s výživou, hlavně proto, že v druhé polovině roku došlo ke zvýšení cen zemědělské 

produkce (MPSV, 2011).  

Průměrná nominální mzda v České republice dosáhla 23 951 Kč. Po zohlednění 

inflace se ukázalo, že reálně se zvýšila průměrná mzda oproti roku 2009 o 0,5 %. Jednalo se 

přitom o nejnižší nárůst jak reálné tak nominální mzdy od roku 2000 (MPSV, 2011). 

Stejně jako v roce 2009 většina domácností omezila své výdaje jen na nezbytně nutné 

věci, přestože u některých komodit došlo ke snížení cen, spotřebitelé to moc nezohledňovali. 

Výdaje většiny domácností tak v tomto roce reálně klesly – průměrně o 0,5 %. Průměrný 

měsíční nominální čistý příjem na jednoho člena domácnosti byl 12 120 Kč (MPSV, 2011).  

V tomto roce se také ukázalo, že výdělky žen byly nižší než u mužů a to bez ohledu na 

úroveň jejich dosaženého vzdělání. Průměrná mzda žen dosahovala jen 80,2 % průměrné 

mzdy mužů (MPSV, 2012).  
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2.7.1.2 Rok 2011 

Průměrná roční míra inflace byla v tomto roce 1,9 %, tedy o 0,4 % více než v roce 

2010. Česká ekonomika v celém roce 2011 zpomalovala. Nárůst cenové hladiny nebyl příliš 

velký, ale je potřeba zdůraznit, že ceny nezbytného zboží a služeb pro spotřebitele rostly 

podstatně rychleji. Tento nárůst byl ale kompenzován poklesem cen položek, které se 

nespotřebovávají každý den. Ceny nezbytných věcí rostly rychleji než samotná inflace a 

nejvíce se to projevovalo u potravin, kde došlo ke zdražení napříč celým sortimentem. I ceny 

bydlení a energií byly vyšší a to hlavně proto, že došlo ke zdražení zemního plynu (o 11,8 %). 

Rostly i ceny pohonných hmot, což ovlivnilo zvýšení cen v dopravě. Klesly ale ceny 

dovolených, bytového vybavení a celoročně níže byly stabilně i ceny odívání a obuvi 

(Dubská, 2012), tedy stejně jako v předchozím roce.  

Na cenovou inflaci měly v tomto roce největší vliv rostoucí ceny v oddílech výživy, 

bydlení a dopravy. Právě tyto oddíly se řadí mezi nejdůležitější položky ve spotřebním koši 

domácností. Ve srovnání s rokem 2010 vzrostly především ceny výživy a bydlení s tím, že 

rozhodující vliv na cenovou inflaci měly potraviny a nealkoholické nápoje. Následovala 

oblast bydlení, poté doprava a nakonec alkoholické nápoje s tabákem (MPSV, 2012). 

Průměrná měsíční nominální mzda v roce 2011 byla v České republice 24 319 Kč, což 

je o něco málo více než v předchozím roce, ale její kupní síla vzrostla pouze o 0,3 % a to je 

nejnižší meziroční nárůst od roku 2000. Jak už jsem zmínila, cenová inflace dosáhla 1,9 %, 

což odpovídalo předpokládanému vývoji, přesto ale tato hodnota přispěla k útlumu 

spotřebitelské poptávky (MPSV, 2012). 

Na cenovou inflaci měly největší vliv v tomto roce rostoucí ceny v oddílech výživy, 

bydlení a dopravy. Právě tyto oddíly se řadí mezi nejdůležitější položky ve spotřebním koši 

domácností. Průměrný čistý nominální měsíční příjem připadající na jednoho člena 

domácnosti byl 12 089, takže nominálně o něco nižší než v roce 2011. Při zohlednění cenové 

inflace se ale ukazuje, že i reálně došlo ke snížení uvedené mzdy, a to o 2,1 %. Domácnosti si 

tedy mohly za své příjmy pořídit měsíčně o 261 Kč méně zboží a služeb na jednoho svého 

člena než před rokem (MPSV, 2012). 

Stejně jako v roce 2010, i v tomto roce se ukázalo, že výdělky žen byly nižší než mužů 

a opět bez ohledu na vzdělání. Průměrná mzda žen dosahovala v ČR 84 % z průměrné mzdy 

mužů, což je o něco více než v roce 2010. 
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2.7.1.3 Rok 2012 

Průměrná míra inflace v roce 2012 byla 3,3 %, tedy o 1,4 % vyšší než v roce 2011, a 

celkově je nejvyšší mírou inflace za poslední čtyři roky. Nejvíce vzrostly spotřebitelské ceny 

v lednu, což bylo ovlivněno zejména zvýšením snížené sazby DPH z 10 % na 14 %. Tento 

nárůst se nejvíce odrazil v oddílech potravin a nealkoholických nápojů, zdraví a částečně 

bydlení a dopravy. Cenový vývoj v oddíle dopravy byl ovlivněn hlavně pohonnými hmotami. 

V září 2012 dosáhly ceny benzínu i nafty svého historického maxima. V průměru vzrostly 

ceny pohonných hmot v roce 2012 oproti roku 2011 o 6 %. Meziročně se zpomalil růst cen 

zemního plynu, ale to především proto, že se ceny velmi zvyšovaly v průběhu předchozího 

roku. K růstu cen došlo také u elektřiny, a to o 4,2 %, vodného o 12 %, tepla a teplé vody o 

8,2 %. Čisté nájemné vzrostlo o 5 %. Na snižování cenové hladiny opět působil vývoj cen v 

oddílech odívání a obuv, bytového vybavení a zařízení domácnosti. (Dubská, Kamenický, 

2013). 

V roce 2012 nastal dosud nejhlubší pokles spotřeby českých domácností. Bylo to 

způsobeno převážně nízkou valorizací důchodů a skromných růstem mezd ve většině odvětví. 

V roce 2012 rostly nejvíce ceny potravin, zvyšovaly se i ceny energií a ostatních služeb 

souvisejících s bydlením. Dlouhodobě rostly ceny nájemného (Dubská, Kamenický, 2013).  

Největší vliv na cenovou inflaci měly stejně jako v předchozích letech nejčastější 

položky ve spotřebním koši domácností a to bydlení, výživa a doprava. Spotřební výdaje 

klesaly po celý rok a na jeho konci byly dokonce nejnižší v historii a to jak nominálně, tak 

reálně. Domácnosti už neomezovaly výdaje pouze za zboží a služby, které nejsou nezbytné, 

ale i za základní zboží a služby. Tato skutečnost byla pravděpodobně nejvíce ovlivněna 

obavou spotřebitelů z nezaměstnanosti a také pocitem nejistoty ohledně výše jejich příjmů 

(MPSV, 2013). 

Zásadní dopad na cenovou inflaci měly také rostoucí ceny potravin a nealkoholických 

nápojů. Hned potom následovaly rostoucí ceny bydlení, pohonných hmot v dopravě a zdraví. 

Důležitá pro tento vývoj byla také změna snížené sazby DPH z 10 % na 14 %, která postihla 

zejména výživu a zdravotnictví (MPSV, 2013). 

Průměrná nominální měsíční mzda v roce 2012 byla v České republice 25 101 Kč, 

nominálně tedy došlo ke zvýšení průměrné mzdy oproti předchozím létům, ale po zohlednění 

cenové inflace se ukázalo, že v porovnání s předchozím rokem, došlo k jejímu reálnému 

snížení, a to o 0,6 %. Nárůst spotřebitelských cen se výrazně podílel na útlumu spotřebitelské 

poptávky, hlavní vliv na to ale pravděpodobně mělo již zmíněné lednové zvýšení DPH 

(MPSV, 2013). 



Vnímání inflace z genderového hlediska  Tereza Kovaříková 

 

- 44 - 
 

Průměrný nominální měsíční čistý příjem připadající na jednoho člena domácnosti 

činil 12 681 Kč. Nominálně je to o skoro 5 % více než v předchozím roce, ale po zohlednění 

cenové inflace tento příjem reálně spíše stagnoval, nebo dokonce trochu klesal (MPSV, 2013). 

2.7.1.4 Rok 2013 

Průměrná míra inflace v roce 2013 byla 1,4 %, tedy o 1,9 % nižší než v předchozím 

roce a zároveň byla nejnižší za poslední čtyři roky. Česká ekonomika byla v tomto roce 

poznamenána pokračující recesí. V prvním pololetí došlo k poklesu spotřeby domácností, ale i 

přes nepříznivý vývoj reálných mezd v průběhu roku docházelo postupně ke zlepšení. Více 

než polovinu výdajů na spotřebu průměrné domácnosti ČR tvořily prostředky na bydlení, 

voda, energie a paliva společně s potravinami a nealkoholickými nápoji. Ceny potravin v 

průběhu celého roku rostly. Na druhou stranu meziročně poklesly výdaje na dopravu 

vzhledem k meziročně nižším cenám ropy na světových trzích (Dubská, Kamenický, Kučera, 

2014).  

  

Podrobnější analýza pro celý rok 2013 zatím není k dispozici a tak vycházím z analýzy 

dostupné na stránkách MPSV, která hodnotila první tři čtvrtletí roku 2013:  

 

V prvních třech čtvrtletích roku 2013 byl nárůst spotřebitelských cen a životních 

nákladů nižší než v roce předtím. Spotřebitelské ceny tradičně vzrostly nejvíce v lednu, kdy se 

na tom zřejmě ze všeho nejvíce podílela změna sazeb DPH na 15 % a 21 %. Životní náklady 

se v tomto roce o dost zvýšili lidem žijícím v Praze, kde hlavně ceny bydlení dosahovaly 

nadprůměrných hodnot (MPSV, 2014). 

Poslední dostupná data z ČSÚ ukazují, že největší vliv na nárůst cenové hladiny v 

tomto roce měly podobně jako v předchozích letech potraviny a nealkoholické nápoje, 

alkoholické nápoje a tabák a bydlení. (MPSV, 2014) 

Na počátku roku došlo opět ke zvýšení DPH, tentokrát u všech komodit a zároveň 

došlo i ke změně spotřební daně, tyto dvě události měly hlavní vliv na vývoj spotřebitelských 

cen. Tržní ceny se v těchto třech čtvrtletích roku 2013 ale vyvíjely příznivěji a to včetně cen 

potravin a pohonných hmot. Tento nižší nárůst cen se nicméně nijak neprojevil ve spotřebě 

domácností. (MPSV, 2014) 

Průměrná nominální měsíční mzda v roce 2013 byla v České republice 24 622 Kč. Po 

zohlednění nárůstu cenové inflace tedy došlo oproti předchozímu roku k jejímu reálnému 
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snížení o 0,8 %. Měsíční nominální čistý příjem jednoho člena domácnosti činil 12 432, při 

zohlednění inflace tedy kupní síla tohoto příjmu reálně klesla o zhruba 2,6 % (MPSV, 2014). 

Zda se stejně jako v předchozích letech lišil poměr průměrného platu žen vůči 

průměrnému platu mužů, tato neúplná analýza neuvádí, vzhledem k vývoji v minulých letech, 

ale můžeme předpokládat, že tomu tak bylo.  

2.7.1.5 Rok 2014 

Jediná otázka v mém výzkumu, která se dotýká roku 2014 je otázka poslední, 

označená EV.30, která zjišťuje inflační očekávání respondentů vždy v právě probíhajícím 

roce. Primární výzkum, z kterého v mém výzkumu čerpám, probíhal mimo jiné i v lednu 

tohoto roku a tak se musím podívat, jaká byla situace v měsíci lednu 2014, kdy právě tento 

výzkum probíhal.  

Spotřebitelské ceny v lednu 2014 vzrostly oproti prosinci 2013 pouze o 0,1 % a to je 

nejnižší meziměsíční přírůstek cen v lednu od roku 1993. Zvýšení cen proběhlo zejména v 

oddílech potravin a nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů a tabáku. To bylo ale 

kompenzováno poklesem cen především v oddílech bydlení a zdraví. I meziroční růst 

spotřebitelských cen byl velmi nízký, dokonce nejnižší od října 2009 (ČSÚ, 2014a). 

V oddíle potravin došlo ke zvýšení cen především u ovoce a zeleniny, což je ale v 

zimních měsících běžné, vzhledem k tomu, že se nejedná o sezónu tohoto zboží. Vzrostly ale i 

ceny trvanlivého pečiva a dalších potravin. V dalších oddílech se zvýšily například ceny 

alkoholických nápojů, pohonných hmot a dovolených. Na druhou stranu došlo k poklesu cen 

elektřiny a to o 9,9 % a také ke snížení cen v oddíle zdraví, protože od nového roku došlo ke 

zrušení regulačního poplatku za pobyt v nemocničních zařízeních. Jako v předchozích letech 

pokračovalo snižování cen oděvů a obuvi (ČSÚ, 2014c). 

V lednu 2014 došlo ke zpomalení cenového růstu ve většině oddílů spotřebního koše a 

v oddílech bydlení a zdraví došlo dokonce i k cenovému poklesu. Poprvé od vzniku 

samostatné ČR působily na snižování meziročního cenového růstu ceny bydlení, které v 

předchozích letech byly naopak faktory zvyšování inflace (Adámková, 2014). Pokračoval 

také pokles cen v oddílech pošty a telekomunikace, bytového vybavení a zařízení domácnosti 

(zde došlo zejména k poklesu cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost), (ČSÚ, 2014c). 

2.8  Analýza dat 

V této kapitole uvedu hypotézy, se kterými budu pracovat a které jsem stanovila na 

základě nastudované literatury. Předložím již zmíněné histogramy pro obě zkoumané skupiny, 
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provedu zmiňovanou analýzu rozptylu, tzv. test ANOVA a interpretuji výsledky. Pomocí 

testu ANOVA budu ověřovat tři tzv. pracovní hypotézy. 

2.8.1 Definování hypotéz 

Centrální hypotéza:  
 

Vnímání inflace se liší v závislosti na pohlaví.  

 

Teoretické zakotvení centrální hypotézy:  

V celé teoretické části jsem se snažila ukázat, proč předpokládám, že ženy a muži 

budou vnímat inflaci odlišně. Zde už tedy shrnu jen to nejzásadnější. Jak jsem popsala v 

kapitole 1.3, existuje rozdíl mezi skutečnou inflací, tak jak ji udávají úřady a tou, jak ji 

vnímají lidé. Z informací uvedených ve zmíněné kapitole vyplývá, že inflaci každý člověk 

vnímá jinak a vzhledem k tomu, jak zásadní vliv má genderové dělení na společnost se dá 

předpokládat, že bude mít vliv i na tento ekonomický jev.  

Zásadně se také liší výše příjmů obou skupin a je velmi pravděpodobné, že se liší i 

jejich spotřební koš. K tomu se objevují i další rozdíly mezi skupinou žen a skupinou mužů, 

které mají vliv na vnímání inflace, například rozdílné spotřební chování. Že ženy skutečně 

vnímají inflaci odlišně od mužů, koneckonců potvrdilo již několik autorů, jejichž práce jsem 

zmínila v kapitole 1.4 a kteří se touto problematikou zabývali ve svých zemích (konkrétně 

USA, Švédsko a Itálie). 

 

Pracovní hypotézy:  
 

Hypotéza 1 (H1) = Muži se v průměru více než ženy domnívají, že si mohou koupit za příjmy 

svých domácností více, než před jedním rokem. 

 

Teoretické zakotvení H1: 

Jak už jsem psala v kapitole 1.3.6, u produktů, které se nakupují pravidelně, mají 

spotřebitelé dobrý přehled o vývoji cen a tím pádem je pro ně lehčí zpozorovat sebemenší 

zdražení (Del Giovane et al., 2008). I Brachinger (2006) tvrdí, že spotřebitel bude vnímat 

inflaci jako vyšší, čím častěji se bude setkávat se zvýšením cen, tedy čím častěji bude zboží 

nakupovat (Brachinger, 2006). Z kapitoly 1.2.2 vyplývá, že ženy jsou stále zodpovědné za 
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většinu nákupů a to převážně za nákupy, které jsou nezbytné pro domácnost a nakupují se 

pravidelně. I proto se dá předpokládat, že se budou setkávat se zdražováním častěji než muži a 

především si ho vzhledem k časté frekvenci nákupů, budou více všímat. Že se budou muži 

domnívat, že si mohou za své příjmy koupit více, než před jedním rokem předpokládám i 

proto, že tak často jako ženy nepociťují zdražování produktů. Souviset to ale může také 

s velikostí příjmů mužů a žen. Jak vyplývá z teoretické části, muži dosahují vždy vyšších 

příjmů než ženy a tedy i proto je budou pravděpodobně subjektivně hodnotit jako vyšší než 

ženy. 

 

Hypotéza 2 (H2) = Muži považují inflaci v průměru za přijatelnější než ženy.  

 

Teoretické zakotvení H2:  

Del Giovane (2008) uvedl, že ti, kdo mají menší povědomí o inflaci, mají tendenci 

vnímat ji jako vyšší než skutečně je (Del Giovane et al., 2008), (viz. Kapitola 1.3.4). Blau 

(1998) tvrdí, že muži dosahují častěji než ženy vysokoškolského vzdělání (Blau, et al., 1998), 

což teoreticky značí, že jsou vzdělanější než ženy a je tedy možné, že budou s pojmem inflace 

více obeznámeni a budou tak inflaci vnímat jako nižší, než ženy. Muži jsou také při nákupech 

impulzivnější než ženy, tolik nesledují vývoj cen produktů a když něco chtějí, často si to 

kupují, aniž by nejdříve provedli průzkum trhu a zjišťovali, zda to nelze koupit někde jinde 

levněji (viz. Kapitola 1.2.2). Muži tedy tolik nesledují, co kolik stojí a jsou ochotni zaplatit 

klidně i víc peněz za zboží, které chtějí. Zřejmě si tedy tolik nebudou všímat vývoje cenové 

hladiny a také je nějaké zdražení neznepokojí tolik jako ženy. Že budou ženy považovat 

inflaci za méně přijatelnou než muži je také pravděpodobné už jen proto, že ženy všeobecně 

očekávají vždy to horší, to alespoň tvrdí Croson a Gneezy (2009). 

Nejzásadnější teoretické východisko pro zakotvení této hypotézy ale spočívá v 

odlišných příjmech žen a mužů, které jsou prokazatelné. Jak už jsem zmínila u H1, muži mají 

větší plat než ženy za každých okolností (viz. Kapitola 1.2.3) a protože jednotlivci s menšími 

příjmy hodnotí inflaci jako vyšší, než ti s většími příjmy, muži by měli inflaci obecně 

považovat za přijatelnější než ženy. 

Především ale výsledky všech výzkumů několika autorů, které jsem prezentovala 

v teoretické části v kapitole 1.4 ukázaly, že muži považují inflaci za přijatelnější než ženy. 

Předpokládám tedy, že se tento trend ukáže i v České republice.  
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Hypotéza 3 (H3) = Muži mají pozitivnější inflační očekávání než ženy. V průměru se tedy více 

než ženy domnívají, že si budou moci v budoucnu za stejné peníze nakoupit více než dnes. 

 

Teoretické zakotvení H3:  

 Tato hypotéza se opírá o ta samá teoretická východiska jako H2. Předpokládám, že 

pokud muži budou považovat inflaci za přijatelnější než ženy, budou mít i pozitivnější 

inflační očekávání a ve srovnání se ženami si tak budou myslet, že si budou moci v budoucnu 

koupit za stejné peníze více než dnes.  

2.8.1.1 Hypotézy v operacionalizované podobě 

Abych mohla s výše uvedenými hypotézami pracovat, musí být empiricky měřitelné. 

Z tohoto důvodu je uvádím v operacionalizované podobě: 

 

H1 v operacionalizované podobě (kódování: 1 – mnohem více; 5 – mnohem méně): 

Průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny muži na otázku sběru dat 

označenou EV.28 „Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem“ bude 

statisticky významně nižší než průměrná odpověď respondentů zařazených do skupiny ženy.  

 

H2 v operacionalizované podobě (kódování: 1 – spíše přijatelná; 2 – spíše nepřijatelná): 

Průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny muži na otázku sběru dat 

označenou EV.29 „Přijatelnost loňské inflace“ bude statisticky významně nižší než průměrná 

odpověď respondentů zařazených do skupiny ženy. 

 

H3 v operacionalizované podobě (kódování: 1 – mnohem více; 5 – mnohem méně): 

Průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny muži na otázku sběru dat 

označenou EV.30 „Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze“ bude statisticky 

významně nižší než průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny ženy. 

2.8.2 Ověřování hypotéz 

Jak jsem již zmínila, výsledky nejdříve graficky znázorním pomocí histogramů. Ty 

uvedu vždy pro každou otázku a pro každý zkoumaný rok dva. Jeden, který bude znázorňovat 

rozložení odpovědí žen a druhý, který bude znázorňovat rozložení odpovědí mužů. Následně 

pomocí statistické metody ANOVA zjistím, zda je rozdíl v odpovědích mužů a žen statisticky 
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významný a pro potvrzení nebo vyvrácení mých předem stanovených hypotéz porovnám 

průměry.  

2.8.2.1 Ověření hypotézy č. 1 

Pro lepší orientaci v textu zde opakuji znění hypotézy č. 1: Muži se v průměru více než 

ženy domnívají, že si mohou koupit za příjmy svých domácností více, než před jedním rokem. 

Pro ověření této hypotézy použiji odpovědi na otázku označenou EV.28 - Kolik může 

domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem. Postupně graficky znázorním pomocí 

histogramů rozložení odpovědí mužů a žen na danou otázku a provedu test ANOVA na 

základě dat získaných v lednu 2011, 2012, 2013 a 2014. Respondenti odpovídali na škále 1 – 

5 (1 = mnohem více; 2 = o něco více; 3 = asi tak stejně; 4 = o něco méně; 5 = mnohem 

méně). 

 

 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2011  

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou 

EV.28. Data byla získaná v lednu 2011, dobou před rokem je tak myšlen začátek roku 2010. 

Graf 1 - Histogram. Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2011. 

 

Graf 2 - Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2011 (v %). 
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Tabulka 5 - ANOVA. Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2011. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 527 3,562 0,695 
Muži 490 3,465 0,658 

Anova 
Zdroj variability  Hodnota P 

Mezi výběry 0,062 
Všechny výběry  

 

Tabulka č. 5 ukazuje, že hodnota P je o něco větší než 0,05, rozdíl v průměrných 

odpovědích mužů a žen na otázku „Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před 

rokem“ v roce 2011 tak není podle dostupných dat statisticky významný. Hypotézu, která 

tvrdí, že muži se v průměru více než ženy domnívají, že si mohou koupit za příjmy svých 

domácností více, než před jedním rokem, proto nemůžeme pro nedostatek dat pro rok 

2011 potvrdit ani vyvrátit. 

 

 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2012  

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou 

EV.28 na základě dat, která byla získaná v lednu 2012, dobou před rokem je tak myšlen 

začátek roku 2011. 

Graf 3 - Histogram. Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2012. 
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Graf 4 - Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2012 (v %). 

 

Tabulka 6 - ANOVA. Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2012. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 553 3,839 0,624 
Muži 520 3,790 0,613 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,311 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 6 ukazuje, že je hodnota P větší než 0,05, rozdíl v průměrných odpovědích 

mužů a žen na otázku „Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem“ v 

roce 2012 tedy není podle dostupných dat statisticky významný. Hypotézu, která tvrdí, že 

muži se v průměru více než ženy domnívají, že si mohou koupit za příjmy svých 

domácností více, než před jedním rokem, proto nemůžeme ani pro rok 2012 pro 

nedostatek dat potvrdit nebo vyvrátit. 

 

 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2013  

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.28 

na základě dat, která byla získaná v lednu 2013, dobou před rokem je tak myšlen začátek roku 

2012. 
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Graf 5 - Histogram. Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2013. 

 

Graf 6 - Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2013 (v %). 

 

Tabulka 7 - ANOVA. Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2013. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 520 3,881 0,703 
Muži 487 3,830 0,603 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,316 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 7 ukazuje, že je hodnota P větší než 0,05. Rozdíl v průměrných odpovědích 

mužů a žen na otázku „Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem“ tak v 

roce 2013 není podle dostupných dat statisticky významný. Hypotézu, která tvrdí, že muži 

se v průměru více než ženy domnívají, že si mohou koupit za příjmy svých domácností 

více, než před jedním rokem, tak nemůžeme pro nedostatek dat pro rok 2013 potvrdit, 

ani vyvrátit. 
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 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2014 

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.28 

na základě dat, která byla získaná v lednu 2014, dobou před rokem je tak myšlen začátek roku 

2013. 

Graf 7 - Histogram. Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2014. 

 

Graf 8 - Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2014 (v %). 

 

Tabulka 8 - ANOVA. Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem, r. 2014. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 556 3,674 0,645 
Muži 537 3,780 0,646 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,030 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 8 ukazuje, že je hodnota P menší než 0,05. rozdíl v průměrných odpovědích 

mužů a žen na otázku „Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem“ v 
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roce 2014 je tedy podle dostupných dat statisticky významný. Abych mohla potvrdit H1, 

musely by výsledky ANOVY odpovídat H1 v operacionalizované podobě, která zněla: 

 

Průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny muži na otázku sběru dat 

označenou EV.28 „Kolik může domácnost uhradit ve srovnání s dobou před rokem“ bude 

statisticky významně nižší než průměrná odpověď respondentů zařazených do skupiny ženy. 

 

Protože se H1 v operacionalizované podobě nepotvrdila (průměrná odpověď mužů je o 

něco vyšší, než průměrná odpověď žen) nemůžu potvrdit H1, která tvrdila, že muži se v 

průměru více než ženy domnívají, že si mohou koupit za příjmy svých domácností více, 

než před jedním rokem.  

 

Hodnoty uvedené v Tabulce č. 8 ukazují, že jak ženy, tak i muži se v průměru nejvíce 

přikláněli k odpovědi „4“, tedy obě skupiny si v průměru myslí, že si mohou koupit o něco 

méně než před rokem. Ženy se ale domnívají, že si mohou koupit o něco více ve srovnání s 

muži. Potvrdil se tedy opak mé předem stanovené hypotézy. 

 

Shrnutí ověření hypotézy č. 1 

 

Hypotézu 1 (H1) jsem testovala pomocí otázky EV.28 - Kolik může domácnost uhradit 

ve srovnání s dobou před rokem, v rámci které respondenti subjektivně hodnotili reálné 

příjmy domácnosti v porovnání se situací před rokem.  

 

Pro lepší přehled uvádím tabulku, která výsledky shrnuje: 

Tabulka 9 - Přehled výsledků, Hypotéza 1 - Muži se v průměru více než ženy domnívají, že si mohou 

koupit za příjmy svých domácností více, než před jedním rokem. 

Hypotéza 1 

Rok Hodnota P Rozdíl v odpovědích na otázku 
EV.28 Závěr 

2011 0,062 Není statisticky významný H1 nemůžeme potvrdit ani vyvrátit 

2012 0,311 Není statisticky významný H1 nemůžeme potvrdit ani vyvrátit 

2013 0,316 Není statisticky významný H1 nemůžeme potvrdit ani vyvrátit 

2014 0,030 Je statisticky významný Potvrdil se opak H1 
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Jak nám ukazuje tabulka č. 9 statisticky významný rozdíl mezi průměrnými 

odpověďmi mužů a žen byl pouze v posledním zkoumaném roce, tedy v roce 2014. V 

ostatních letech se rozdíl jako statisticky významný neukázal.  

V roce 2011 ale byla hodnota P jen o něco málo větší než 0,05 a hodnota překročila 

stanovenou hladinu významnosti 5 % jen o 1 %. Zatímco ženy se v průměru v tomto roce o 

trochu více než muži přikláněly k odpovědi „4“, muži se v průměru přikláněli spíše k 

odpovědi „3“. Muži se tedy v roce 2011 v průměru přikláněli spíše k odpovědi, že mohou za 

příjmy domácnosti uhradit a nakoupit ve srovnání s dobou před jedním rokem asi tak stejně, 

zatímco ženy se o něco více přikláněly k odpovědi „o něco méně“. Kdyby byla tedy hodnota 

P alespoň o 0,012 menší, nebo kdyby test probíhal na hladině významnosti vyšší než 5 %, H1 

by se v roce 2011 potvrdila.   

V roce 2014 už ale rozdíl v průměrných odpovědích mužů a žen na otázku kolik si 

myslí, že mohou nakoupit a uhradit ve srovnání s rokem 2013 statisticky významný byl. 

Výsledky ale neodpovídaly hypotéze 1 v operacionalizované podobě, protože průměrná 

odpověď mužů byla o něco vyšší, než průměrná odpověď žen. H1, která tvrdila, že muži se v 

průměru více než ženy domnívají, že si mohou koupit za příjmy svých domácností více, než 

před jedním rokem, se tak nepotvrdila. Spíš se v tomto roce potvrdil její opak. Hodnoty 

uvedené v Tabulce č. 8 nám ukázaly, že jak ženy, tak i muži se v průměru nejvíce přikláněli k 

odpovědi 4, tedy obě skupiny si v průměru v lednu 2014 myslely, že mohou uhradit a 

nakoupit ve srovnání se začátkem roku 2013 o něco méně. Ženy se ale v průměru domnívaly, 

že si mohou koupit o něco více ve srovnání s muži a to je opak toho, co jsem předpokládala. 

 

Interpretace výsledků ověření hypotézy č. 1 

 

Na začátku empirické části jsem uváděla, v čem se jednotlivé roky lišily, co se týče 

inflace, spotřebitelských cen a průměrných nominálních i reálných mezd. Z těchto informací 

je možné se alespoň pokusit odhadnout, proč byl v lednu 2014 rozdíl v průměrných 

odpovědích mužů a žen na otázku EV.28 – Kolik může uhradit ve srovnání s dobou před 

rokem statisticky významný, zatímco v ostatních letech ne. Od roku 2010 do roku 2013 

pravidelně stoupaly spotřebitelské ceny téměř ve všech odvětvích až na výjimku oděvů a 

obuvi. Kromě roku 2010, kdy se průměrná měsíční mzda reálně nepatrně zvýšila, došlo ve 

všech ostatních letech k reálnému poklesu jak průměrné hrubé měsíční mzdy, tak i průměrné 

čisté měsíční mzdy připadající na jednoho člena domácnosti. V roce 2010, 2012 a 2013 navíc 

došlo ke zvýšení DPH. Dá se tedy předpokládat, že v letech 2010 – 2013 pociťovali muži i 
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ženy zdražování ve všech odvětvích spotřebního koše a zároveň snižování reálné hodnoty 

svých příjmů podobně a tak se právě proto jejich názory na to, kolik si mohou koupit za své 

příjmy ve srovnání s dobou před rokem, tolik nelišily.  

Jak jsem uvedla výše, v lednu 2014 došlo k nejnižšímu nárůstu spotřebitelských cen v 

historii, nezvedlo se DPH, ani jiné nepřímé daně a v některých oddílech spotřebního koše 

došlo dokonce i ke snížení cen. Průměrné odpovědi mužů a žen se tak v lednu 2014 mohly 

lišit podle toho, jak se měnily ceny položek ve spotřebním koši mužů a spotřebním koši žen.  

Ve své hypotéze jsem přepokládala, že se budou muži v průměru více než ženy 

domnívat, že si mohou za příjmy své domácnosti koupit více než před rokem. V jediném roce 

(2014) kde se ukázal rozdíl v průměrných odpovědích mužů a žen jako statisticky významný 

se ale potvrdil opak této hypotézy, protože ženy se naopak v průměru více než muži 

domnívaly, že si budou moci koupit za své příjmy o něco více. To může být dáno tím, že v 

lednu 2014, kdy respondenti na uvedenou otázku odpovídali, pokračoval pokles cen oděvů a 

obuvi, došlo i k poklesu cen zboží a služeb v oddíle zdraví i k poklesu nákladů za bydlení. 

Došlo i k poklesu cen v oddíle bytového vybavení a zařízení domácnosti. To mohou být 

položky, za které jsou z většiny zodpovědné právě ženy, a proto hodnotili situaci příznivěji 

než muži. Naopak došlo k růstu cen alkoholických nápojů a pohonných hmot, což 

pravděpodobně pocítili muži negativněji než ženy.  

Zajímavé ale je, že obě skupiny se u uvedené otázky v lednu 2014 přikláněly spíše k 

tomu, že si mohou za příjmy své domácnosti koupit o něco méně než v roce 2013 Vzhledem k 

tomu, že ale v lednu došlo k nejnižšímu nárůstu spotřebitelských cen od roku 2009 a 

meziměsíčně vzrostly ceny v lednu 2014 oproti prosinci 2013 pouze o 0,1 %, měly by se 

logicky obě skupiny domnívat, že si mohou koupit v tomto roce za své příjmy o něco více než 

před rokem. Že to tak není, napovídá tomu, že pravděpodobně všeobecně většina spotřebitelů 

automaticky každým rokem přepokládá, že reálně jejich příjmy ztrácejí hodnotu, zatímco 

spotřebitelské ceny rostou a to bez ohledu na pohlaví. 

2.8.2.2 Ověření hypotézy č. 2 

Pro lepší orientaci v textu zde opakuji znění hypotézy č. 2: Muži považují inflaci v 

průměru za přijatelnější než ženy. Pro ověření této hypotézy použiji odpovědi na otázku 

označenou EV.29 -  Přijatelnost loňské inflace. Stejně jako u ověřování H1 postupně graficky 

znázorním pomocí histogramů rozložení odpovědí mužů a žen na danou otázku a provedu test 

ANOVA na základě dat získaných v lednu 2011, 2012, 2013 a 2014. Respondenti odpovídali 

na škále 1 – 2 (1 = spíše přijatelná a 2 = spíše nepřijatelná). 
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 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2011 

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.29 

- Přijatelnost loňské inflace. Data byla získaná v lednu 2011 a zjišťoval se názor respondentů 

na inflaci v předešlém roce, tedy v roce v 2010. 

Graf 9 - Histogram. Přijatelnost loňské inflace, r. 2011. 

 

Graf 10 - Přijatelnost loňské inflace, r. 2011 (v %). 

 

Tabulka 10 - ANOVA. Přijatelnost loňské inflace, r. 2011. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 428 1,407 0,242 
Muži 428 1,341 0,225 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,048 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 10 ukazuje, že je hodnota P menší než 0,05. rozdíl v průměrných 

odpovědích mužů a žen na otázku „Přijatelnost loňské inflace“ v roce 2011 je tedy podle 
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dostupných dat statisticky významný. Abych mohla potvrdit H2, musely by výsledky 

ANOVY odpovídat H2 v operacionalizované podobě, která zněla: 

 

Průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny muži na otázku sběru dat 

označenou EV.29 „Přijatelnost loňské inflace“ bude statisticky významně nižší než průměrná 

odpověď respondentů zařazených do skupiny ženy. 

 

Jak nám ukazuje Tabulka č. 10, průměrná odpověď mužů je skutečně o něco nižší než 

průměrná odpověď žen. Hypotézu 2, která tvrdila, že muži považují inflaci v průměru za 

přijatelnější než ženy, můžeme tedy potvrdit. Hodnoty průměru ukazují, že obě skupiny 

pociťovaly v průměru inflaci v uplynulém roce za spíše přijatelnou, muži ji ale v průměru 

pociťovali ještě o něco přijatelnější ve srovnání se ženami. 

 

 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2012 

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.29 

- Přijatelnost loňské inflace. Data byla získaná v lednu 2012 a zjišťoval se názor respondentů 

na inflaci v předešlém roce, tedy v roce v 2011. 

Graf 11 - Histogram. Přijatelnost loňské inflace, r. 2012. 
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Graf 12 - Přijatelnost loňské inflace, r. 2012 (v %). 

 

Tabulka 11 - ANOVA. Přijatelnost loňské inflace, r. 2012. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 476 1,479 0,250 
Muži 465 1,467 0,249 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,705 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 11 ukazuje, že je hodnota P větší než 0,05, rozdíl v průměrných odpovědích 

mužů a žen na otázku „Přijatelnost loňské inflace“ v roce 2012 tak není podle dostupných dat 

statisticky významný. Hypotézu, která tvrdí, že muži považují inflaci v průměru za 

přijatelnější než ženy, proto nemůžeme pro nedostatek dat pro rok 2012 potvrdit ani 

vyvrátit. 

 

 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2013 

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.29 

- Přijatelnost loňské inflace. Data byla získaná v lednu 2013 a zjišťoval se názor respondentů 

na inflaci v předešlém roce, tedy v roce v 2012. 
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Graf 13 - Histogram. Přijatelnost loňské inflace, r. 2013. 

 

Graf 14 - Přijatelnost loňské inflace, r. 2013 (v %). 

 

Tabulka 12 - ANOVA. Přijatelnost loňské inflace, r. 2013. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 439 1,572 0,245 
Muži 435 1,577 0,245 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,875 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 12 ukazuje, že je hodnota P větší než 0,05, rozdíl v průměrných odpovědích 

mužů a žen na otázku „Přijatelnost loňské inflace“ v roce 2013 tak není podle dostupných dat 

statisticky významný. Hypotézu, která tvrdí, že muži považují inflaci v průměru za 

přijatelnější než ženy, proto nemůžeme pro nedostatek dat pro rok 2013 potvrdit ani 

vyvrátit.  
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 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2014 

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.29 

- Přijatelnost loňské inflace. Data byla získaná v lednu 2014 a zjišťoval se názor respondentů 

na inflaci v předešlém roce, tedy v roce v 2013. 

Graf 15 - Histogram. Přijatelnost loňské inflace, r. 2014. 

 

Graf 16 - Přijatelnost loňské inflace, r. 2014 (v %). 

 

Tabulka 13 - ANOVA. Přijatelnost loňské inflace, r. 2014. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 469 1,561 0,247 
Muži 461 1,531 0,250 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,370 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 13 ukazuje, že je hodnota P větší než 0,05, rozdíl v průměrných odpovědích 

mužů a žen na otázku „Přijatelnost loňské inflace“ v roce 2014 tak není podle dostupných dat 

206

263

216
245

0

100

200

300

spíše přijatelná spíše nepřijatelná

Četnost Ženy

Muži

44%
56%

47%
53%

0%

20%

40%

60%

80%

spíše přijatelná spíše nepřijatelná

Ženy

Muži



Vnímání inflace z genderového hlediska  Tereza Kovaříková 

 

- 62 - 
 

statisticky významný. Hypotézu, která tvrdí, že muži považují inflaci v průměru za 

přijatelnější než ženy, proto nemůžeme pro nedostatek dat pro rok 2014 potvrdit, ani 

vyvrátit. 

 

Shrnutí ověření hypotézy č. 2 

 

Hypotézu 2 jsem testovala pomocí otázky EV.29 - Přijatelnost loňské inflace, v rámci 

které respondenti vyjadřovali názor na přijatelnost stávající inflace.  

 

Pro lepší přehled uvádím tabulku, která výsledky shrnuje: 

Tabulka 14 - Přehled výsledků, Hypotéza 2 - Muži považují inflaci v průměru za přijatelnější než ženy. 

Hypotéza 2 

Rok Hodnota P Rozdíl v odpovědích na otázku 
EV.29 Závěr 

2011 0,048 Je statisticky významný H1 můžeme potvrdit 

2012 0,705 Není statisticky významný H1 nemůžeme potvrdit ani vyvrátit 

2013 0,875 Není statisticky významný H1 nemůžeme potvrdit ani vyvrátit 

2014 0,370 Není statisticky významný H1 nemůžeme potvrdit ani vyvrátit 
 

Jak nám ukazuje Tabulka č. 14, rozdíl v průměrných odpovědích mužů a žen na 

otázku EV.29 byl statisticky významný pouze v roce 2012. V ostatních zkoumaných letech se 

rozdíl jako statisticky významný neukázal.  

V roce 2011 ale nejen že byl rozdíl v odpovědích mužů a žen statisticky významný, 

ale výsledky odpovídaly i hypotéze 2 v operacionalizované podobě, protože průměrná 

odpověď mužů na otázku sběru dat označenou EV.29 byla statisticky významně nižší než 

průměrná odpověď žen. Hypotéza 2, která tvrdila, že muži považují inflaci v průměru za 

přijatelnější než ženy, se tedy v tomto roce potvrdila. Tabulka č. 10 ukazuje, že obě skupiny v 

průměru považovali inflaci v roce 2010 za spíše přijatelnou, muži ji ale vnímali ještě o něco 

přijatelněji ve srovnání se ženami, což je přesně to, co jsem předpokládala. 

 

Interpretace výsledků ověření hypotézy č. 2 

 

Jak už jsem uvedla výše, průměrná roční míra inflace v roce 2010 byla 1,5 % a byla 

jednou ze čtyř nejnižších měr od roku 1989. To vysvětluje, proč ji jak muži, tak ženy 
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považovali v průměru za spíše přijatelnou. To, že se v ostatních letech, ze kterých pocházejí 

data primárního výzkumu rozdíl v průměrných odpovědích mužů a žen na výše uvedenou 

otázku neukázal jako statisticky významný, zatímco v lednu 2010 ano, je zajímavé. Při 

zkoumání událostí a informací o všech zkoumaných letech jsem ale nenarazila na žádnou 

skutečnost, která by tento fakt vysvětlovala.  

V lednu 2011 se rozdíl v průměrných odpovědích mužů a žen na otázku označenou 

EV.29 – Přijatelnost inflace jako statisticky významný potvrdil a výsledek odpovídá tomu, co 

jsem očekávala v hypotéze 2 - muži považovali v průměru inflaci za přijatelnější než ženy. Na 

to má pravděpodobně mimo jiné vliv i to, že průměrná mzda mužů byla, jak už jsem zmínila 

dříve v této práci v roce 2010 o 20 % vyšší než průměrná mzda žen. Tento jev se ale 

vyskytoval i v dalších letech, kdy se rozdíl v odpovědích mužů a žen na otázku přijatelnosti 

inflace v loňském roce statisticky významně nelišil. 

2.8.2.3 Ověření hypotézy č. 3 

Pro lepší orientaci v textu zde opakuji znění hypotézy č. 3: Muži mají pozitivnější 

inflačních očekávání než ženy. V průměru se tedy více než ženy domnívají, že si budou moci v 

budoucnu za stejné peníze nakoupit více než dnes. Pro ověření této hypotézy použiji odpovědi 

na otázku označenou EV.30 - Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze. Stejně 

jako u ověřování H1 a H2 postupně graficky znázorním pomocí histogramů rozložení 

odpovědí mužů a žen na danou otázku a provedu test ANOVA na základě dat získaných v 

lednu 2011, 2012, 2013 a 2014. Respondenti odpovídali na škále 1 – 5 (1 = mnohem více; 2 = 

o něco více; 3 = asi tak stejně; 4 = o něco méně; 5 = mnohem méně). 

 

 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2011 

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.30 

- Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze. Data byla získaná v lednu 2011 a 

nepřímo tak zjišťovala očekávanou inflaci v tomto roce. 
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Graf 17 - Histogram. Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2011. 

 

Graf 18 - Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2011 (v %). 

 

Tabulka 15 - ANOVA. Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2011. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 514 3,813 0,640 
Muži 480 3,773 0,656 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,430 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 15 ukazuje, že je hodnota P větší než 0,05. rozdíl v průměrných odpovědích 

mužů a žen na otázku „Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze“ v roce 2011 

tedy není podle dostupných dat statisticky významný. Hypotézu, která tvrdí, že muži mají 

pozitivnější inflačních očekávání než ženy a v průměru se tedy více než ženy domnívají, 

že si budou moci v budoucnu za stejné peníze nakoupit více než dnes, proto nemůžeme 

pro nedostatek dat pro rok 2014 potvrdit ani vyvrátit. 
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 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2012 

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.30 

- Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze. Data byla získaná v lednu 2012 a 

nepřímo tak zjišťovala očekávanou inflaci v tomto roce. 

Graf 19 - Histogram. Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2012. 

 

Graf 20 - Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2012 (v %). 

 

 Tabulka 16 - ANOVA. Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2012. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 554 4,182 0,536 
Muži 517 4,118 0,558 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,155 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 16 ukazuje, že je hodnota P větší než 0,05, rozdíl v průměrných odpovědích 

mužů a žen na otázku „Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze“ v roce 2012 
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tak není podle dostupných dat statisticky významný. Hypotézu, která tvrdí, že muži mají 

pozitivnější inflačních očekávání než ženy a v průměru se tedy více než ženy domnívají, 

že si budou moci v budoucnu za stejné peníze nakoupit více než dnes, tak nemůžeme pro 

nedostatek dat pro rok 2014 potvrdit ani vyvrátit. 

 

 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2013 

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.30 

- Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze. Data byla získaná v lednu 2013 a 

nepřímo tak zjišťovala očekávanou inflaci v tomto roce. 

 

Graf 21 - Histogram. Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2013. 

 

 

Graf 22 - Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2013 (v %). 
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Tabulka 17 - ANOVA. Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2013. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 512 4,195 0,557 
Muži 484 4,068 0,548 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,007 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 17 ukazuje, že je hodnota P menší než 0,05. rozdíl v průměrných 

odpovědích mužů a žen na otázku „Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze“ 

v roce 2013 je tedy podle dostupných dat statisticky významný. Abych mohla potvrdit H3, 

musely by výsledky ANOVY odpovídat H3 v operacionalizované podobě, která zněla:  

 

Průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny muži na otázku sběru dat 

označenou EV.30 „Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze“ bude statisticky 

významně nižší než průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny ženy. 

 

Jak nám ukazuje Tabulka č. 17, průměrná odpověď mužů je skutečně o něco nižší než 

průměrná odpověď žen. Jak muži tak ale i ženy se v průměru nejvíce přikláněli k odpovědi 

„4“. To znamená, že muži i ženy se v průměru domnívají, že si budou moci v tomto roce za 

stejné peníze koupit o něco méně než dnes. Muži si nicméně v průměru myslí, že si budou 

moct koupit o něco více ve srovnání se ženami. H3, která tvrdí, že muži mají pozitivnější 

inflačních očekávání než ženy a v průměru se tedy více než ženy domnívají, že si budou 

moci v budoucnu za stejné peníze nakoupit více než dnes, tak můžeme pro rok 2013 

potvrdit. 

 

 DATOVÝ SOUBOR Z LEDNA 2014 

 

Zde je grafické znázornění rozložení odpovědí mužů a žen na otázku označenou EV.30 

- Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze. Data byla získaná v lednu 2014 a dá 

se říct, že zjišťovala očekávanou inflaci v tomto roce. 
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Graf 23 - Histogram. Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2014. 

 

Graf 24 - Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2014 (v %). 

 

Tabulka 18 - ANOVA. Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze, r. 2014. 

Anova: jeden faktor   
Faktor 
Výběr Počet Průměr Rozptyl 
Ženy 540 4,028 0,576 
Muži 540 4,161 1,219 
Anova 

Zdroj variability  Hodnota P 
Mezi výběry 0,021 

Všechny výběry  
 

Tabulka č. 18 ukazuje, že je hodnota P menší než 0,05. Rozdíl v průměrných 

odpovědích mužů a žen na otázku „Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze“ v 

roce 2014 je tedy podle dostupných dat statisticky významný. Abych mohla potvrdit H3, 

musely by výsledky ANOVY odpovídat H3 v operacionalizované podobě, která zněla:  

 

Průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny muži na otázku sběru dat 

označenou EV.30 „Kolik bude moci nakoupit v tomto roce za stejné peníze“ bude statisticky 

významně nižší než průměrná odpověď respondentů patřících do skupiny ženy. 
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Jak nám ukazuje Tabulka č. 18, průměrná odpověď mužů je naopak o něco vyšší než 

průměrná odpověď žen. Výsledky tak neodpovídají H3 v operacionalizované podobě. Jak 

muži tak ale i ženy se v průměru nejvíce přikláněli k odpovědi „4“. To znamená, že muži i 

ženy se v průměru domnívají, že si budou moci v tomto roce za stejné peníze koupit o něco 

méně než dnes. Muži se navíc v tomto roce domnívají, že si budou moci koupit ještě o něco 

méně ve srovnání se ženami. H3 která tvrdí, že muži mají pozitivnější inflační očekávání 

než ženy a v průměru se tedy více než ženy domnívají, že si budou moci v budoucnu za 

stejné peníze nakoupit více než dnes, se v roce 2014 nepotvrdila, naopak se v tomto roce 

potvrdil její opak. 

 

Shrnutí ověření hypotézy č. 3 

 

Hypotézu 3 jsem testovala pomocí otázky EV.30 - Kolik bude moci nakoupit v tomto 

roce za stejné peníze, v rámci které respondenti nepřímo vyjadřovali svá inflační očekávání v 

tom roce, ve kterém výzkum probíhal. 

Tabulka 19 - Přehled výsledků, Hypotéza 3 - Muži mají pozitivnější inflačních očekávání než ženy. V 

průměru se tedy více než ženy domnívají, že si budou moci v budoucnu za stejné peníze nakoupit více než 

dnes. 

Hypotéza 3 

Rok Hodnota P Rozdíl v odpovědích na otázku 
EV.30 Závěr 

2011 0,430 Není statisticky významný H3 nemůžeme potvrdit ani vyvrátit 

2012 0,155 Není statisticky významný H3 nemůžeme potvrdit ani vyvrátit 

2013 0,007 Je statisticky významný H3 můžeme potvrdit 

2014 0,021 Je statisticky významný Potvrdil se opak H3 
 

Jak vidíme v tabulce č. 19 rozdíl v průměrných odpovědích mužů a žen byl statisticky 

významný v roce 2013 a v roce 2014. V roce 2011 a 2012 se rozdíl v průměrných odpovědích 

jako statisticky významný neukázal.  

V roce 2013 výsledky odpovídaly i hypotéze 3 v operacionalizované podobě, protože 

průměrná odpověď mužů byla o něco nižší než průměrná odpověď žen. Jak ženy, tak muži se 

v průměru nejvíce přikláněli k odpovědi „4“, tedy se domnívali, že si budou moci v průběhu 

roku 2013 za stejné peníze koupit o něco méně než v lednu 2013, kdy na otázku odpovídali. 

Muži si v průměru mysleli, že si budou moci koupit o něco více ve srovnání se ženami. H3 se 

tak v tomto roce potvrdila.  
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V roce 2014 výsledky neodpovídaly hypotéze 3 v operacionalizované podobě, protože 

průměrná odpověď mužů byla naopak o něco vyšší než průměrná odpověď žen. Muži i ženy 

se opět v průměru nejvíce přikláněli k odpovědi „4“, ale rozdíl oproti roku 2013 je v tom, že 

se muži v průměru domnívali, že si budou moci koupit ještě o něco méně ve srovnání se 

ženami. H3 se tak v roce 2014 nepotvrdila, naopak se v tomto roce potvrdil její opak, protože 

ženy se v lednu 2014 v průměru domnívaly, že si boudou moci v průběhu tohoto roku koupit 

o něco více než se domnívali muži. 

 

Interpretace výsledků ověření hypotézy č. 3 

 

V hypotéze 3 jsem očekávala, že budou mít muži pozitivnější inflační očekávání než 

ženy a že tedy budou očekávat, že si budou moci v následujícím roce koupit o něco více v 

porovnání se ženami. V prvních dvou letech nebyl rozdíl v průměrných odpovědích mužů a 

žen statisticky významný, zatímco v dalších letech ano. Hypotéza 3 se ale potvrdila pouze v 

roce 2013, v roce 2014 se potvrdil její opak. Jak v roce 2011, tak i v roce 2012 míra inflace 

oproti předchozímu roku vzrostla. V roce 2011 došlo k celkovému zpomalení české 

ekonomiky, velmi zdražovaly nezbytné položky spotřebního koše (převážně potraviny, ale 

rostly i další ceny). V roce 2012 byla inflace 3,3 % (nejvyšší od roku 2008), nárůst cen 

pokračoval a opět se odrazil nejvíce v cenách potravin. Ceny benzínu a nafty dosáhly dokonce 

svého historického maxima. V roce 2012 nastal také, jak už jsem zmínila, na začátku této 

práce nejhlubší pokles spotřeby českých domácností. Všechny tyto věci mají zřejmě za 

následek negativní vnímání inflace a tedy i negativní inflační očekávání, která se zřejmě u 

obou skupin velmi nelišila, vzhledem k tomu, že ke zdražování docházelo napříč celým 

spektrem zboží a služeb.  

V roce 2013 inflace klesla na 1,4 % a to je velký rozdíl oproti předchozímu roku. 

Přesto obě skupiny očekávaly, že si budou moci v následujícím roce koupit trochu méně.  

Muži se ale, jak jsem předpokládala, domnívali, že si budou moci ve srovnání se ženami 

koupit o něco více, potvrdila se tak hypotéza 2. Vliv na to mimo jiné mohlo mít i to, že ceny 

ropy na světových trzích byli meziročně nižší a tak došlo přirozeně k poklesu cen pohonných 

hmot. To pravděpodobně ve větší míře zaznamenali muži než ženy, které zase naopak zřejmě 

více pocítili zvýšení cen potravin.  

Jak už jsem v této práci zmínila několikrát, leden 2014 byl charakteristický nejnižším 

meziročním růstem spotřebitelských cen od roku 2009. Těžko říct, zda to ale respondenti 

stihli zaznamenat, protože pokud ano, dalo by se čekat, že si budou myslet, že si v tomto roce 
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budou moci nakoupit za stejné peníze o něco více než v roce 2013. Místo toho se ale obě 

skupiny domnívaly, že si budou moci koupit o něco méně. Ženy se však domnívaly, že si 

budou moci koupit o něco více v porovnání s muži a tím se potvrdil opak hypotézy č. 2. Vliv 

na to mohlo mít například snížení elektřiny, také snížení cen v oddíle zdraví a samozřejmě 

pokračující snižování cen oděvů a obuvi. V lednu 2014 se zpomalil cenový růst ve většině 

oddílů spotřebního koše a tedy i u komodit, které jsou pro domácnost nezbytné. Z teoretické 

části víme, že ženy obstarávají většinu nákupů pro domácnost (viz. Kapitola 1.2.2) a tak 

možná právě díky zpomalenému růstu cen u většiny položek spotřebního koše v průběhu 

ledna 2014 očekávali, že si budou moci v roce 2014 za stejné peníze koupit o něco více v 

porovnání s muži. 

2.8.2.4 Centrální hypotéza 

Ověřením pracovních hypotéz jsem zjišťovala, jak se liší vnímání inflace u mužů a u 

žen. Centrální hypotézu jsem stanovila proto, že mě v první řadě ale zajímalo, zda vůbec ženy 

a muži vnímají inflaci odlišně. Kromě roku 2012 se alespoň u jedné otázky v roce ukázal 

rozdíl v průměrných odpovědích mužů a žen jako statisticky významný. To vypovídá o tom, 

že muži a ženy skutečně vnímají inflaci odlišně.  

Zajímavé je, že v roce 2012 se rozdíl v průměrných odpovědích mužů a žen neukázal 

jako statisticky významný ani u jedné použité otázky. Za možné vysvětlení považuji výši 

inflace v tom roce, která činila 3,3 % a tím se stala nejvyšší mírou od roku 2008. V tomto roce 

také nastal nejhlubší pokles spotřeby českých domácností. Na konci tohoto roku byly 

spotřební výdaje nejnižší v historii a domácnosti už omezovaly výdaje i za nezbytné zboží a 

služby, což se v předchozích ani následujících letech nedělo. Toto všechno zřejmě mělo za 

následek negativní vnímání spotřebitelů inflace, spotřebitelských cen a svých reálných příjmů. 

Rozdíly v průměrných odpovědích mužů a žen nebyly statisticky významné pravděpodobně 

proto, že ekonomická situace byla špatná u většiny spotřebitelů, bez rozdílu pohlaví.  

Výsledky ale napovídají, že se jednalo o výjimečnou situaci právě v tomto roce. V 

ostatních letech se ukazovalo, že se vnímání inflace liší v závislosti na pohlaví a to 

pravděpodobně podle toho, jaké zboží a služby zdražují. Už dříve jsem uvedla, že spotřební 

koš mužů a žen je odlišný a je tedy logické, že tyto dvě skupiny reagují odlišně na základě 

toho, jaké položky z těchto spotřebních košů se zdražují.  

Jsem si nicméně vědoma, že nemůžu tyto výsledky zcela zobecňovat a to hlavně z 

toho důvodu, že se otázky nedají stoprocentně vztáhnout přímo k inflaci. Nedostatky 

použitých otázek jsem uvedlo přímo u jejich znění.  
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2.8.3 Hodnocení kvality výzkumu 

Sekundární analýza dat má své výhody, ale zároveň i nevýhody a svá rizika. Hlavní 

nevýhodou je, že data byla pořízena pro jiný výzkumný záměr, který jsem jako výzkumník 

nemohla už dál ovlivňovat. Neznáme přesně všechny okolnosti, za kterých primární výzkum 

probíhal, nevíme, jak přesně probíhal sběr dat, ale hlavně jsem nemohla zasahovat do znění 

otázek, na které respondenti odpovídali a tím pádem neodpovídají zcela účelům tohoto 

výzkumu. Po celou dobu tohoto výzkumu musím tedy mít na paměti, že data, se kterými 

pracuji, nebyla vytvořena pro jeho účely. Výsledky tak nemusí být zcela přesné, ale mohou 

sloužit jako dobrý základ pro další zkoumání.  

Sekundární analýza dat má však i své výhody. Především se jedná o rozsah zdrojů, se 

kterými můžeme pracovat, nízké náklady na provedení výzkumu, i nižší organizační 

náročnost (Vávra, Čížek, 2010). Právě díky možnosti práce s velkým rozsahem zdrojů mohu 

pracovat s daty, která jsou reprezentativní pro celou Českou republiku. Jinak než sekundárním 

analyzováním dat by toto nebylo na úrovni bakalářské práce možné. Další výhodou je snadná 

opakovatelnost výzkumu, čímž se může dosáhnout větší reliability výsledků. Je také snadné 

výzkum kdykoli rozšířit, pokud se objeví nová vhodná data.  

V hodnocení kvality výzkumu musím také zohlednit zvolenou metodu analýzy dat 

(test ANOVA). Tato metoda totiž nezohledňuje možný vliv tzv. třetích proměnných. V tomto 

výzkumu jsem zkoumala vliv pohlaví na vnímání inflace, ale z teoretické části této práce 

vyplývá, že vnímání inflace ovlivňují i jiné proměnné. Například se může jednat o věk, 

životní úroveň, příjmy domácností nebo osobní příjem, počet nezaopatřených dětí, počet 

ekonomicky aktivních členů domácnosti, vzdělání, případně další. I přes tuto nevýhodu je test 

ANOVA vhodnou statistickou metodou pro analýzu dat v tomto výzkumu, protože je založen 

na porovnávání průměrných odpovědí dvou skupin – žen a mužů. 

2.8.4 Třetí proměnné 

Podrobnější analýza dat, kterou zpracoval Jan Červenka (2011; 2012; 2013; 2014) 

ukazuje, že odpovědi respondentů na výše uvedené otázky, pomocí kterých jsem ověřovala 

vedlejší hypotézy, jsou ovlivněny i jinými proměnnými než je pohlaví. Například vnímání 

inflace má také souvislost se subjektivním hodnocením respondentů životní úrovně vlastní 

domácnosti. Ti, kdo ji hodnotili jako příznivou, z většiny odpovídaly, že mohou za příjem 

domácnosti koupit o něco více než před rokem. Odpovědi také souvisely s hodnocením 

současné ekonomické situace v ČR. Čím lépe ji respondenti hodnotili, tím více se domnívali, 
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že si mohou ve srovnání s dobou před rokem koupit o něco více (Červenka, 2011; 2012; 

2013; 2014). 

Relativně vyšší inflaci očekávali lidé, kteří hodnotili svou životní úroveň jako špatnou, 

také lidé, kteří byli v době výzkumu nezaměstnaní, nebo ti, kteří se hlásili k levici. Naopak 

optimističtější byli, co se týče inflačního očekávání, vyšší odborní pracovníci (Červenka, 

2011; 2012; 2013; 2014). 

Pohlaví nebyla jediná proměnná, která ovlivňovala názor respondentů ani v otázce 

ohledně přijatelnosti inflace. Jan Červenka (2011; 2012; 2013; 2014) ve své tiskové zprávě 

popsal výsledky rozboru podle základních sociodemografických znaků a ukázalo se, že 

současnou inflaci považují za přijatelnou absolventi vysokých škol nebo středních škol s 

maturitou, podnikatelé a další samostatně výdělečně činní, vysoce kvalifikovaní odborní nebo 

vedoucí pracovníci. Dále ti co svou životní situaci hodnotili jako dobrou a lidé, kteří se řadí 

na pravou stranu pravolevé škály politické orientace. Naopak za nepřijatelnou považovali 

inflaci lidé, kteří byli v době výzkumu nezaměstnaní a celkově hodnotili svou životní úroveň 

jako špatnou (Červenka, 2011; 2012; 2013; 2014).  

Tyto údaje mohou nicméně silně korelovat právě s pohlavím. Podle údajů z matriky 

studentů, které jsou dostupné v analyticko-statistickém odboru MŠMT, absolvovalo v období 

2000 – 2013 vysokou školu 134 637 lidí. Z toho bylo 62 % mužů a 38 % žen (MŠMT, 2014). 

Absolventi vysokých škol jsou tak z většiny muži a dá se tedy předpokládat, že když právě 

absolventi vysokých škol považují inflaci za přijatelnou, považují ji za přijatelnou více muži 

než ženy. 

Co se týče hodnocení životní úrovně, v poslední době dochází k tzv. feminizaci 

chudoby, tzn., že se zvyšuje podíl a převaha chudoby mezi ženami ve srovnání s muži (ženy 

dle odhadů celosvětově tvoří 70 % všech osob žijících pod hranicí chudoby), (ČSÚ, 2011b). 

Je tedy pravděpodobné, že více žen než mužů nehodnotí svou životní úroveň jako dobrou a 

ani inflaci tak nepovažují za přijatelnou.  

Z teoretické části této práce již víme, že muži také zastávají vyšší pozice v zaměstnání, 

mnohem častěji než ženy se objevují ve vedoucích pozicích a mají z většiny vyšší osobní 

příjem než ženy. I mezi podnikateli a osobami samostatně výdělečně činných je více mužů, 

většina úspěšných podnikatelů jsou právě muži. Pohlaví tedy silně koreluje s výše uvedenými 

demografickými údaji, které mají na vnímání inflace vliv. 

Muži by tak podle většiny z těchto poznatků měli inflaci vnímat v celku pozitivně a 

považovat ji za přijatelnější než ženy. Jak ale ukazují výsledky, které jsem v této práci 

prezentovala, ne vždy se tento předpoklad ukázal jako pravdivý. 
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Závěr 

Předmětem mé bakalářské práce bylo vnímání inflace z genderového hlediska. V 

empirické části jsem se zaměřila na zjištění, zda vnímají muži a ženy inflaci odlišně a jaké 

tyto odlišnosti jsou. Zajímalo mě, která ze zkoumaných skupin považuje inflaci za 

přijatelnější a jak se liší jejich inflační očekávání. Při výzkumu jsem vycházela z pravidelného 

šetření, které realizuje Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR a konkrétně se 

jednalo o výzkumy Naše společnost 2011, Naše společnost 2012, Naše společnost 2013 a 

Naše společnost 2014 z měsíce ledna téhož roku.  

Cílem mé práce bylo na základě sekundární analýzy dat zjistit, zda platí centrální 

hypotéza, že se vnímání inflace liší v závislosti na pohlaví a tři pracovní hypotézy, které 

tvrdily, že: muži se v průměru více než ženy domnívají, že si mohou koupit za příjmy svých 

domácností více, než před jedním rokem (H1); muži považují inflaci v průměru za 

přijatelnější než ženy (H2) a že muži mají pozitivnější inflační očekávání než ženy (H3). 

Hypotézy jsem ověřovala u dvou konkrétních skupin respondentů a to u skupiny ženy a u 

skupiny muži.  

Sekundární analýza dat spočívala ve zpracování dat v programu MS Excel, kde jsem 

nejdříve rozdělila odpovědi respondentů do skupin žen a mužů podle toho, jakého označili, že 

jsou pohlaví. Zjistila jsem četnost odpovědí a zpracovala histogramy. Vztah inflace a pohlaví 

jsem už pak testovala pomocí statistické metody ANOVA, pomocí které můžeme testovat 

rozdíly mezi průměrnými odpověďmi dvou skupin. Zvolila jsem jednofaktorový test ANOVA 

na hladině významnosti 5 %.  

 Centrální hypotéza, která tvrdila, že vnímání inflace se bude lišit v závislosti na 

pohlaví, se potvrdila. Pouze v roce 2012 se rozdíl v průměrných odpovědích mužů a žen na 

žádnou z použitých otázek neukázal jako statisticky významný. To ale přičítám celkově 

špatné ekonomické situaci v tomto roce, kterou zřejmě pociťovali všichni spotřebitelé bez 

ohledu na pohlaví. Jakmile se ale v některém roce lišily změny cen různých položek, 

například došlo ke zdražení potravin, ale ke zlevnění pohonných hmot, rozdíl se už jako 

statisticky významný ukázal. 

Že inflaci vnímají muži a ženy odlišně můžeme odvodit i z výsledků první pracovní 

hypotézy, které ukazují, že ženy a muži hodnotí odlišně reálné příjmy domácností v porovnání 

se situací před rokem. Neprokázalo se ale, že by situaci hodnotili muži ve srovnání se ženami 

příznivěji, jak jsem předpokládala. Výsledky druhé pracovní hypotézy ukázaly, že pokud 

nastane statisticky významný rozdíl v odpovědích mužů a žen co se týče hodnocení samotné 
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inflace, muži ji považují skutečně za přijatelnější, tak jak jsem předpokládala. A výsledky třetí 

pracovní hypotézy potvrdily, že muži a ženy mají odlišná inflační očekávaní, neprokázalo se 

ale, že by měli muži ve srovnání se ženami tato očekávání příznivější a že by pravidelně 

každým rokem očekávali, že si budou moci koupit více ve srovnání se ženami. Naopak, i ženy 

v jednom roce očekávaly, že si budou moci v následujícím roce za stejné peníze koupit o něco 

více ve srovnání s muži.  

Uvědomuji si všechny nedostatky tohoto výzkumu a vím, že jen těžko mohu výše 

zmíněné výsledky zobecňovat. Za velký nedostatek se dá považovat už formulace použitých 

otázek, u kterých se dá polemizovat, zda je pro účely tohoto výzkumu vhodná. I metoda 

zvolená pro analýzu dat má svá úskalí a velké množství třetích proměnných, které mohly mít 

na odpovědi respondentů vliv, značně zkreslují výsledky tohoto výzkumu. Přesto věřím, že 

může tento výzkum sloužit alespoň jako základ pro další zkoumání v této oblasti. 

Problematika genderu je v poslední době čím dál rozšířenější a je podle mě zajímavé sledovat, 

na jaké všechny oblasti může mít právě gender vliv. 

Vzhledem k pravidelným dotazníkovým šetřením, které provádí CVVM a které se 

týkají problematiky inflace, by bylo určitě zajímavé tento výzkum v dalších letech rozšířit o 

nová data, případně použít jinou statistickou metodu analýzy dat, která více zohlední možné 

třetí proměnné.  
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