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Jak si poradit s finanční 
gramotností? Ptají se lidé i školy
Brát si půjčku na studium, 
nebo ne? Do kterého pilíře 
důchodového systému vstoupit? 
A jak zjistím, která společnost mi 
nabídne výhodnější hypotéku? 
Běžný život každého jednotlivce 
doprovází spousta otázek, které 
se točí kolem peněz. 

Odborníci upozorňují, že odpovědět si na ně 
se znalostí věci dokáže čím dál méně lidí. 
V Česku to dokládají třeba narůstající čísla 
exekucí a osobních bankrotů. 

Pokud se laik v dlouhých řadách čísel ne-
vyzná, má dvě možnosti: Buď si najde něko-
ho důvěryhodného, kdo to bude dělat za něj, 
nebo se nevzdá a pokusí se znalostní deficit 
dohnat. Možností má v obou případech řadu, 
potíž je v tom, že ne každá se (nejen) finanč-
ně vyplatí.

Na  tuto situaci reaguje pilotní projekt 
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy 
univerzity, který podporuje nadace Citi 
Foundation. Jeho cílem je zvyšování finanč-
ní gramotnosti sociálně slabých obyvatel. 
Právě ty problémy s dluhy či exekucemi po-
stihují nejčastěji. 

„Víme, že co se peněz týče, fungují naši 
studenti už teď ve svých rodinách jako od-
borní poradci a rádi bychom, aby svoje zna-
losti uplatnili ještě dále,“ nastiňuje Martin 
Svoboda z  katedry financí, jenž za  celým 
projektem stojí.

Myšlenka projektu je jednoduchá. Studenti, 
které téma zajímá a chtěli by se na finančním 
vzdělávání podílet, teď procházejí výběro-
vým řízením. Až bude u konce, čeká je ško-
lení a díky získanému certifikátu pak budou 
moct pracovat třeba v neziskových organiza-
cích či nadacích. 

Finanční vzdělání i pro neekonomy
Iniciativa by se postupně mohla rozšiřovat 
i na další fakulty. „Naši studenti už hodně 
potřebných informací mají, hodily by se 
však jiným. Ve svém oboru je určitě využijí 
posluchači sociálních studií, budoucí práv-
níci nebo pedagogové, ale v širším smyslu 
všichni. Vždyť s osobními financemi nakládá 
každý sám,“ podotýká Svoboda.

Právě osobní finance dává jako příklad 
oblasti, ve které se Češi orientují jen kom-
plikovaně. Nejoblíbenější možností, kam 

matického učiva už jen kvůli tomu, aby se 
děti připravily na přijímací zkoušky, dnes 
tato praxe nefunguje. „Střední školy od nich 
upouští, aby třídy vůbec naplnily. Ale snižo-
vání nároků znamená menší znalosti.“

Své dělá také nejednotnost školních vzdě-
lávacích programů. I když jsou stanoveny 
jednotně očekávané výstupy, záleží jen 
konkrétním učiteli, do jaké hloubky látku 
probere. „Přitom vychovávat děti k finanční 
gramotnosti můžeme už na prvním stup-
ni. Bylo tomu tak i v minulosti, stačí se po-
dívat do učebnic matematiky z 30. let, kde 
se to hemží tématy, jako je pojišťovnictví, 
úrokování či dědictví,“ poukazuje Růžena 
Blažková.

Na prvním stupni by měly být děti podle 
jejího názoru schopné spočítat výdaje sou-
visející s  rodinným rozpočtem, a  později 
by měly mít přehled o celkových příjmech 
a výdajích domácnosti. „Dětem dnes ovšem 
chybí přímá zkušenost s nakládáním s pe-
nězi. Dřív běžně nakupovaly drobnosti v ob-
chodech. V době, kdy se nakupování změnilo 
v souvislosti se supermarkety, platebními 
kartami a internetem, se to učí hůř,“ dodává 
pedagožka. Martina Fojtů

Mediální výchova, výchova ke zdraví nebo 
finanční vzdělávání. Všechny tyto oblas-
ti a  témata lze v  různých podobách a  pod 
různými názvy najít ve  vzdělávacích pro-
gramech základních škol, některé se z nich 
dokonce snaží dělat samostatné předměty. 
Odborníci z  Institutu výzkumu školního 
vzdělávání PdF MU jsou však vůči tomu, že 
by se tak mělo dít, skeptičtí. 

Raději než přidávat nové předměty, vylepšeme  
výuku těch tradičních

„V  posledních letech sledujeme tenden-
ce přidávat do kurikula čím dál více témat. 
Jejich objem je už takový, že přesahuje 
možnosti učitelů je v omezeném čase zpro-
středkovat. A přesahuje i možnosti žáků je 
kognitivně zpracovat,“ myslí si vedoucí in-
stitutu Tomáš Janík a svá slova dokládá vý-
sledky mezinárodně srovnávacích výzkumů 
PISA a TIMSS.

 Žákům se předkládá stále více nových 
témat a poznatků, ale na druhou stranu se 
u nich projevují problémy porozumět textu 
či zadání matematické úlohy. 

„Problém je, když se vytrácí solidní zá-
kladní znalosti. Na  jedné straně se zavádí 
různé nové věci  – třeba finanční gramot-
nost, na druhé straně se ale potýkáme s tím, 
že mnozí nezvládají základní kupecké po-
čty,“ podotýká Janík. Nechce tím ale říct, 
že by školy neměly reagovat na nové výzvy 
současné společnosti novým pojetím výuky. 
Jen by ho směřoval jinak a nešel by cestou 
nových předmětů. 

„Pokud jde o finanční gramotnost, orien-
toval bych se na matematickou stránku věci 
a na operace a aplikace, které lze na těchto 

reáliích dělat,“ nastiňuje vedoucí výzkum-
ného institutu. Ve stávající situaci vidí vý-
zvu. „Všechny tyto záležitosti, které se nově 
protlačují do kurikula, mohou mít i pozitiv-
ní efekt. Vytvoří tlak na tradiční předměty. 
V případě finanční gramotnosti na matema-
tiku. Je šance, že to, co se bude ve škole učit, 
pak lépe poslouží současným potřebám,“ 
dodává Janík.

Takové změny by ale mnohde vyžadovaly 
posun v přístupu učitelů. Své po léta utváře-
né a zaběhnuté metody není každý schopný 
a ochotný měnit. Jak ale říká Janíkův kolega 
Petr Knecht, jenž kromě pozice výzkumníka 
působí i jako učitel na základní škole, myslet 
by se v první řadě mělo na přípravné a další 
vzdělávání pedagogů. 

„Pokud by se do něho víc investovalo, byli 
by učitelé schopní vytvořit si jakousi nad-
předmětovou střechu. Dokázali by poučeně-
ji komunikovat s kolegy z jiných předmětů 
a nejdůležitější témata by si vybírali sami,“ 
myslí si Petr Knecht, který přitom vychází 
rovněž z vlastní pozice odborníka na tvorbu 
učebnic.

Martina Fojtů 

 

23. ledna
Udělení čestného doktorátu Josefu 
Dadokovi
Ceitec otvírá v bohunickém kampusu 
Národní NMR centrum Jiřího Dadoka. Právě 
jemu bude při této příležitosti udělen čestný 
doktorát.
Aula Masarykovy univerzity, Veveří 158/70

24. ledna
Koncert k výročí univerzity
Masarykova univerzita slaví 94. výročí svého 
založení. Připomene jej slavnostní koncert 
v podání Filharmonie Brno.
Besední dům, Komenského náměstí 8

11. února
Universal Learning Design
Středisko Teiresiás pořádá konferenci 
zaměřenou na pomoc studentům s různými 
druhy handicapu.
Hotel International Brno, Husova 200/16

15. února
Výstava: Vědy o Zemi
Návštěvník se seznámí s obory geologie 
a geografie. Na výstavě bude také možné vi-
dět zajímavosti z expedic na polární stanici 
MU nebo si vyzkoušet práci geologa.
Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 1a

InfoServis

Víte, co je...
Revolvingový úvěr
Je krátkodobý úvěr s možností obnovo-
vání. Z hlediska čerpání úvěru funguje 
podobně jako úvěr z kontokorentního 
účtu, na rozdíl od něho je ovšem účelový 
a nezávislý na konkrétním účtu. Pokud 
zákazník splatí část dlužné částky, může si 
opět – za předpokladu dodržení podmí-
nek úvěrové smlouvy – půjčit až do výše 
úvěrového rámce. 

Leasing vs. spotřební úvěr
Využívají se jako finanční pomoc, když 
klient nemá peníze na nákup. V případě 
leasingu je jeho předmět po celou dobu 
trvání smlouvy majetkem leasingové spo-
lečnosti a není možné ho prodat ani zasta-
vit. U spotřebního úvěru to tak není, banka 
si ale své klienty pečlivě vybírá a půjčuje 
jim za různých podmínek na základě jejich 
bonity. Leasingová společnost půjčuje 
všem za stejných podmínek.

Dětem dnes 
chybí přímá 
zkušenost 
s nakládáním 
s penězi. Platí 
se přes internet 
a kartami.

Pedagogové se 
potýkají s tím, že 
děti nezvládají 
základní kupecké 
počty.
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odkládat peníze na horší časy, je totiž v tu-
zemsku státem dotované stavební spoření. 
Investovat třeba do akcií nebo jiných finanč-
ních produktů? Toho se většina tuzemské 
populace obává. 

Jestliže se ale lidé obav chtějí zbavit a hle-
dat informace, nemají to jednoduché. Musí 
se vypořádat s širokou nabídkou finančních 
produktů a  jejich silnou reklamní podpo-
rou. Například na masová média se podle 
Svobody při rozhodování spolehnout nejde. 

„Naprosto selhávají,“ říká.
Nezbývá tedy nic jiného než osvědčená 

metoda porovnávání odlišných a  pokud 
možno co nejdůvěryhodnějších zdrojů. 
Mezi ně se v posledních letech snaží dostat 
i specializované kurzy finanční gramotnosti, 
které různé organizace poskytují zájemcům 
často i zdarma. 

Nabídka některých kurzů však může být 
vedena jen snahou vychovat si nové klienty. 

„S kolegy momentálně vedeme diskusi, jak 
zajistit, že se něco takového nebude stávat. 
Směřujeme k  tomu, že by byla zavedena 
určitá forma certifikace například minis-
terstva nebo České národní banky, která by 
odlišovala dobré kurzy od  těch špatných,“ 

uvádí odborník ekonomicko-správní fakulty, 
který působí i v příslušné expertní skupině 
ministerstva financí.

Menší nároky, méně znalostí
Na to, zda by podobné aktivity měl zastře-
šovat stát nebo soukromý sektor, se názory 
odborníků různí. Na špatné znalosti žáků 
základních a středních škol, pokud jde o na-
kládání s  penězi, ovšem reaguje také mi-
nisterstvo školství. Když přišlo s poslední 
velkou reformou, zařadilo do ní také finanč-
ní vzdělávání.

Podle Růženy Blažkové z  Pedagogické 
fakulty MU, jejíž specializací je didaktika 
matematiky, se kýžený efekt dostavuje po-
stupně. Dovednost zvládat různé početní 
operace a tím pádem určit například výhod-
nost úvěru nebo hypotéky, se ale zatím spíš 
snižuje. 

Příčiny problémů lze hledat v  mnoha 
oblastech „Děti se postupně musí naučit 
počítat s  procenty, zlomky, desetinnými 
čísly, aby chápaly úlohy s náměty z finanční 
matematiky,“ naznačuje Blažková a  vzpo-
míná, že zatímco ještě před několika lety se 
základní stupeň uzavíral opakováním mate-

16 956
osobních bankrotů bylo v Česku 
vyhlášeno v roce 2012.

3,4 bilionu
tolik v roce 2011 činily úspory 
českých domácností.


