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Úvod 

Téma mojí diplomové práce zní: Výuka ekonomie jako součást všeobecného 

vzdělání v ČR. Ve své práci odpovím na otázku, jakou úlohu má ekonomie na 

základních, především však na středních školách (konkrétně na gymnáziích) 

s ohledem na Rámcový vzdělávací program. Součástí mé práce je také sonda do 

výuky ekonomie na pražských školách (základní školy a gymnázia). 

S Rámcovými vzdělávacími programy (dále jen RVP) přichází do škol nová 

koncepce vzdělávání a množství poznatků narůstá. Rozhodla jsem se proto 

o zhodnocení aktuálního stavu, tzn. období od roku 2007, což je rok schválení 

Rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia (dále jen RVP G). Protože je 

téma velice rozsáhlé, budu se soustředit na gymnázia, která mají v obecné rovině již 

RVP vypracované a která budou podle vlastních Školních vzdělávacích programů 

(dále jen ŠVP) učit od září 2009. V současné době existuje velké množství středních 

ekonomických škol (střední ekonomické školy, obchodní akademie, ekonomická 

lycea). RVP G byl schválen nejdříve, a proto ho lze zhodnotit spolu s faktickou 

výukou ekonomie na gymnáziích. Ta by se měla připravovat na učení podle 

vlastních ŠVP. 

Výběr tématu podnítil nejen můj zájem o praktické pedagogické problémy, ale i 

přesvědčení, že se ekonomii na gymnáziích nevěnuje dostatečný prostor. Tato 

hypotéza vychází z praktických zkušeností a ze všeobecného stavu, který se na 

jedné straně vyznačuje „boomem" ekonomického (konkrétně finančního) 

vzdělávání - zapříčiněným nejen celosvětovou finanční krizí, na straně druhé jsou 

předměty jako matematika, ekonomie nebo logika po několik posledních let 

v ústraní zájmu žáků a pedagogů (mezinárodní výzkum TIMMS1 byl proveden 
2 ' v 

v roce 2007 ). Závěry posledního provedeného výzkumu (také z roku 2007) na téma 

finanční gramotnosti by se daly formulovat větou: Finanční gramotnost je důležitá, 

ale ze školy jsme si znalosti neodnesli.3 

1 Trends in International Mathematics and Science Study 
2 TOMÁŠEK, Vladislav, et al. Výzkum TIMSS 2007: Obstojí čeští žáci v mezinárodni konkurenci?. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008. 36 s. 
3 závěrečnou práci z výzkumu lze nalézt na: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani.html 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani.html
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Současný svět ve své globálnosti (kulturní, politické či ekonomické) vyžaduje 

stále větší připravenost, více schopností a dovedností. Těmito dovednostmi má 

člověka vybavit škola. Ekonomickou gramotnost nelze nadřazovat nad schopnosti 

další, protože člověk se má rozvíjet ve své komplexnosti. Zároveň ji však nelze 

odsouvat s odůvodněním, že finanční problémy za nás vyřeší někdo jiný nebo nám 

poradí specialisté. Ekonomická gramotnost se netýká jen gramotnosti finanční, ale 

obsahuje v sobě několik komponentů, kterými jsou například schopnost opatřit si 

příjem nebo zodpovědně se rozhodovat v určitých situacích. Základní poznatky 

spjaté s dovedností využít j e v praktickém životě pomohou mladým lidem lépe se 

orientovat v současném světě a dokáží je lépe na svět „tam venku" připravit. Nejde 

0 to vychovat další guvernéry Národní banky či ekonomické experty. Škola by měla 

být průvodcem na cestě za ekonomickým poznáním, a tak jako ve všem by měla i 

v této oblasti otvírat horizonty a ukazovat možnosti. Často však ekonomie jako věda 

stojí na „vedlejší koleji". 

Dalším cílem mé práce je proto přispět к diskuzi na téma důležitosti 

ekonomického vzdělání nejen pro žáky a studenty základních škol a gymnázií, ale 

1 pro českou populaci vůbec. 

Práce se skládá ze tri hlavních kapitol. 

První kapitola pojednává o celkovém pojetí výuky ekonomie jako součásti 

všeobecného vzdělání na školách. Nedílnou součástí této kapitoly je vymezení 

základních pojmů týkajících se tématu. 

V druhé, stěžejní kapitole se zabývám obsahovou analýzou dostupných 

materiálů (Rámcové vzdělávací programy, učebnice, skripta, metodické pomůcky a 

příručky pro učitele, projekty, pojetí nové maturity). 

Ve třetí, závěrečné kapitole objasňuji metody výzkumu (dotazníková šetření, 

rozhovory), prezentuji výsledky dotazníkových šetření a dále je analyzuji a 

konfrontuji s počáteční hypotézou. 
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1. Pojetí výuky ekonomie jako součásti všeobecného vzdělání na školách 

1.1. Obecné vymezení pojetí ekonomie jako součásti všeobecného vzdělání 

na školách 

Abych mohla zmapovat dosavadní pojetí ekonomie ve vzdělávacím systému, 

musím začít u nej důležitější změny, která od roku 1989 v našem školství proběhla, 

a to jsou Rámcové vzdělávací programy. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je platný od 1.9. 2005. Jako součást 

nového systému kurikulárních dokumentů, jejichž principy byly formulovány 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a v souladu se 

zákonem č. 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), tvoří státní úroveň těchto dokumentů. Školní 

úroveň je tvořena Školními vzdělávacími programy. Základní školy by pak podle 

vlastních Školních vzdělávacích programů měly učit od 1. září 2007. 4 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP) byl schválen MŠMT 

24.7. 2007. Gymnázia mají povinnost učit podle vlastních Školních vzdělávacích 

programů od 1. září 2009.5 Jako mezní rok pro svoji práci jsem si vzhledem 

к zaměření na gymnázia zvolila právě rok 2007 (nová koncepce se připravovala 

několik let předtím). Kurikulární reforma upravila a propojila ekonomické učivo 

s ostatními předměty, formulovala nové požadavky na žáka- (ve formě očekávaných 

výstupů), ale zároveň klade vysoké nároky na učitele. 

Je zajímavé, že téměř ve stejných letech, co se utvářela koncepce RVP, se 

zvyšuje i zájem o témata týkající se finanční gramotnosti. Důvodů, proč je praktické 

ekonomické vzdělání čím dál potřebnější, muže být několik. Finanční služby 

zaměřené na běžného spotřebitele se čím dál tím více rozšiřují (banky a pojišťovny 

se předhánějí v co nejlepších nabídkách půjček, hypoték a spoření) a lidé se 

4 O změnách, které RVP přinesly do vzdělávacího systému jsem pojednala v kapitole 2.1. 
5 Bližší rozbor RVP G je obsahem kapitoly 2.2. 
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potřebují rozhodnout, co je pro ně nejvýhodnější. Toto rozhodnutí mohou 

zodpovědně učinit jen tehdy, pokud se ve světě financí budou orientovat. 

V současnosti tato oblast nabývá na aktuálnosti díky finanční krizi. Potřeba 

rozhodovat se, zvolit si vhodnou profesní dráhu a zabezpečit tak rodinu bude ale 

aktuální vždy a je potřeba žákům a studentům poskytnout dostatečné množství 

informací a rad, aby věděli, jak s „ekonomickou stránkou" vstupu do dospělosti 

naložit. Vzhledem к celkem špatnému stavu učebnic (vyhovující učebnice a 

příručky jsou vydané až v letech 2006 - 2008) mohly ekonomické vzdělávání 

zachraňovat jen některé projekty6 (např. první série diářů byla vydávána už v letech 

1999 - 2003, Nadační fond Arnošt byl zřízen roku 2005, portál Dvorek.eu funguje 

od roku 2006). Nelze jednoznačně říci, že ekonomické vzdělávání před kurikulární 

reformou bylo naprosto nevyhovující a naopak - že nová koncepce RVP a ŠVP vše 

spraví. Jedná se spíše o to, že ekonomické poznatky byly (viz. uspořádání a 

koncepce učebnic) formulovány hlavně teoreticky a žáci se je měli „nadrtit", 

ekonomie byla probírána izolovaně od ostatních předmětů a výuka probíhala 

striktně podle učebnic, příp. úplně bez nich. Mnoho projektů je zároveň určeno i pro 

dospělé spotřebitele, a proto je možné (spíše nutné) s ekonomickým vzděláváním 

pokračovat i po absolvování střední školy. 

Na poli teoretických podkladů je materiálů velice málo. „Nejnovější" publikace 

zabývající se přehledem a srovnáním ekonomického vzdělání je z roku 19967, další 

- praktické informace týkající se konkrétně finanční gramotnosti může poskytnout 

již jednou zmíněný výzkum (pro Ministerstvo financí ČR ho vypracovala agentura 

STEM/MARK v průběhu června 2007).8 

Jednotné hodnocení učebnic a projektů, případně jejich'databáze by napomohla 

nejen srovnání současného a minulého stavu, ale hlavně budoucímu vývoji 

ekonomického vzdělávání. 

Bez institucionální opory by ekonomické vzdělání nebylo jasně formulované, 

rozšířené a životaschopné. Níže zmíněné instituce fungovaly samozřejmě ještě před 

kurikulární reformou, ale až po uveřejnění RVP se naplno rozběhnul výzkum 

6 Analýzou a utříděním projektu se zabývám v kapitole 2.5. 
7 ASZTALOS, Ondřej. Ekonomické vzdělávám: v systému středního a vyššího školství v České 
republice. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 265 s. 
g 

závěrečnou práci z výzkumu lze nalézt na: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fmtrh_fin_vzdelavani.html 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fmtrh_fin_vzdelavani.html
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veřejného mínění a některé projekty a programy. Institucionální rovina 

ekonomického vzdělávání se opírá hlavně o Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

Národní ústav odborného vzdělávání a Centrum pro ujišťování výsledků ve 

vzdělávání. Tyto instituce vytvořily Systém budování finanční gramotnosti na 

základních a středních školách a další projekty a programy (např. koncepci nové 

maturity; diskuze o její podobě trvá již několik let, a přesto není stoprocentně jisté, 

jestli prozatím schválený model bude ten poslední). Výše zmíněným ústavům 

pomáhají orgány státní správy - hlavně Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Z finančních a spotřebitelských institucí je nutné jmenovat Českou národní banku, 

Českou bankovní asociaci a Sdružení obrany spotřebitelů. 

Reformy musí vždy někdo provádět a v případě reformy školství jsou to hlavně 

učitelé, kteří měli změnit svůj přístup, chápání a výuku předmětů. Při rozhovorech 

s pedagogy a při vyhodnocování dotazníků, kterým věnuji velkou část svojí práce, 

nenasvědčovalo nic tomu, že by šlo o změny radikální. Část učitelů (a tento 

problém se nevztahuje jen na ekonomii) vypracovala povinné ŠVP (někteří ale 

o zakotvení ekonomie v RVP téměř nic neví), ale ve výuce se nezměnilo nic. 

Pedagog, který učebnice nikdy nepoužíval, je nebude používat ani teď. Stejně tak 

pedagog, který odmítal propojování ZSV s ostatními předměty, se teď těžko vrhne 

do mezipředmětových projektů. Věkové i profesní rozvrstvení pedagogů bylo velice 

pestré (od těch, kteří učí pár let až po pedagogy s dlouholetou praxí). Právě u nich 

se domnívám, že pokud bych jim dotazníky dala před 10 lety, odpovědi na otázky 

by byly téměř totožné. Nelze na druhou stranu automaticky předpokládat, že pokud 

učitel nepoužívá žádné učebnice, je to špatný učitel a že -jeho výuka nenaplňuje 

např. očekávané výstupy z RVP. Také ne všechno, co před reformou vyšlo 

(učebnice, metodické materiály) nebo bylo vyzkoušeno (projekty), musí být nutně 

špatné a nevyhovující. Současná doba vyžaduje větší atraktivitu veškerých 

materiálů, snahu více vtáhnout žáky do výuky, větší znalosti a připravenost 

pedagogů (protože i sami žáci toho alespoň díky internetu více vědí) a flexibilitu 

týkající se nových informací. 

Ekonomie, jako jedna z mála společenských věd (přidejme ještě politologii, 

případně sociologii) vyžaduje neustále aktualizace. Stačilo by porovnat informace, 

které se např. o Evropské unii učili žáci před 15 lety a dnes. Je snad zřejmé, že 

rozdíl by byl propastný. Těmito informacemi nemyslím přesná data a počty zemí, 
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které od vzniku EU к této organizaci přistoupily, ale spíše uvědomění si základních 

věcí, tedy: „ к čemu mi to je a o co v EU jde...". 

Na srovnání stavu před kurikulární reformou a stavu současného však bude 

zapotřebí podrobnějších analýz a hlavně mnohem většího časového odstupu (zvláště 

v případě gymnázií, která podle RVP teprve začnou povinně učit od září 2009). 

1.2. Základní pojmy 

V následujícím přehledu vysvětluji v souladu s klíčovými dokumenty9 

nej důležitější pojmy: 

• Finanční vzdělávání - klíčový prvek v ochraně spotřebitele na finančním trhu; 

podporuje aktivní roli občana jako spotřebitele; je nástrojem ke zvýšení úrovně 

finanční gramotnosti; přispívá к rozvoji české ekonomiky, společnosti a zároveň 

к udržitelnému rozvoji 

• Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů 

občana nezbytných к tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu 

v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a 

služeb10; je specializovanou součástí ekonomické gramotnosti 

Finanční gramotnost zahrnuje tyto tři složky: 

o Peněžní gramotnost - znalosti, dovednosti, schopnosti (kompetence) 

důležité pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi 

o Cenovou gramotnost - znalosti, dovednosti, schopnosti (kompetence) 

důležité pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci 

o Rozpočtovou gramotnost - znalosti, dovednosti, schopnosti (kompetence) 

nezbytné pro správu osobní ho/rodinného rozpočtu 

9 Strategie finančního vzdělávání, Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních 
školách 
10 Ministerstvo financí České republiky. Strategie finančního vzděláváni [online]. c2005-2009 [cit. 
2009-03-1]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani_34400.html>. s. 5 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani_34400.html
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• Standard finanční gramotnosti je ideální úroveň finanční gramotnosti pro 

různé cílové skupiny, resp. cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně 

vzdělávání.11 

• Ekonomická gramotnost zahrnuje kromě finanční gramotnosti také schopnost 

zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí, orientovat se na trhu 

pracovních sil apod. 

Z pedagogického hlediska je potřeba rozlišit pojmy vzdělání a vzdělávání: 

• Vzdělání - uspořádaná soustava zkušeností, poznatků a hodnot osvojovaná 

subjektem v procesu vzdělávání; v širokém významu - celý proces záměrného 

formování člověka, rozvoje jeho schopností 

• Vzdělávání-proces, který vede к osvojování vzdělávacích obsahů; tento pojem 

se používá tehdy, chce-li se zdůraznit procesuálni stránka vzdělání 

o Počáteční vzdělávání- předškolní, základní, střední vzdělávání, vzdělávání 

v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání uskutečňované podle zákona 

č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a studium 

v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle zákona 

č.l 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

o Další vzdělávání - vzdělávací aktivity, které nespadají do počátečního 

vzdělávání; označované také jako vzdělávání celoživotní. 

11 Ministerstvo financí České republiky. Strategie finančního vzdělávání [online], c2005-2009 [cit. 
2009-03-1].Dostupný z WWW: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani_34400.html. s. 5 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani_34400.html
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2. Analýza dostupných materiálů k výuce ekonomie jako součásti všeobecného 

vzdělání 

2.1. Ekonomie v RVP pro základní vzdělávání12 

2.1.1. První stupeň základní školy 

Pokud se snažím odpovědět na otázku, jakou úlohu má ekonomie na 

gymnáziích, musím se zastavit u „základny" ekonomických poznatků, kterou 

člověk získává (nebo by alespoň měl získat) na základní škole. I když na úrovni 

primárního a nižšího sekundárního vzdělávání jsou ekonomické poznatky značně 

omezeny, vycházejí z této základny nejen učitelé, ale hlavně žáci na úrovni střední 

školy. 

S úplnými základy ekonomických poznatků se žáci seznamují již na prvním 

stupni, pro který je určena vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Je to jediná 

vzdělávací oblast Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále 
13 

jen RVP Z V) , která je určena výhradně pro první stupeň základní školy. 

V tématickém okruhu Lidé kolem nás je jedním z očekávaných výstupů i schopnost 

žáka orientovat se v základních formách vlastnictví a schopnost používat peníze 

v běžných situacích14. Žáci by se ve 2.období (4. a 5. třída) prvního stupně měli 

zabývat těmito tématy: vlastnictví (soukromé a veřejné, hmotný a nehmotný 

majetek, peníze), základní globální problémy a Evropa a svět}5 

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách 

(dále jen SBFG)16 vymezuje standardy finanční gramotnosti pro základní i střední 

školu (SBFG funguje jako určitý program, ovšem postavený pouze na teoretických 

12 RVP ZV (a z něj vyplývající Školní vzdělávací programy) jsou závazné pro školy od 1. září 2007 
podle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, Č.j. 24 653/2006-24 
13 Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 
Tauris, 2006. 92 s. 
14 zdroj: tamtéž, s.40 
15 zdroj: tamtéž, s.40 
16 Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR. Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách . [s.l.] : [s.n.], 
2007.17 s. 
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východiskách - pro praktické naplňování nebo metodickou pomoc jsou určeny jiné 

projekty), přičemž na úrovni základní školy definuje standardy finanční gramotnosti 
17 

zvlášť pro první a druhý stupeň . SBFG zapadá do Strategie finančního 

vzdělávání18. Tato koncepce předpokládá, stejně jako RVP, provázanost předmětů. 

Rozdělení standardů finanční gramotnosti pro první a druhý stupeň ZŠ upozorňuje 

na důležitost praktických ekonomických poznatků již v primárním vzdělávání. 

Kompletní znění standardů finanční gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ je v příloze č.l . 

2.1.2. Druhy stupeň základní školy 

Ekonomické učivo pro druhý stupeň ZŠ je v RVP Z V zařazeno hlavně do 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost, ve které spadá do vzdělávacího oboru 

Výchova к občanství. Konkrétní tématický okruh týkající se ekonomických 

poznatků se jmenuje Stát a hospodářství a Mezinárodní vztahy a globální svět (celý 

text z RVP v příloze č.2). Vzdělávací obsah tématického okruhu Stát a hospodářství 

tvoří toto učivo: vlastnictví, peníze, výroba, obchod, služby a principy tržního 

hospodářství. Další tématický okruh na pomezí ekonomie a politologie se nazývá: 

Mezinárodní vztahy a globální svět jehož náplní jsou tato témata: evropská 

integrace, mezinárodní spolupráce a globalizace.19 

Pokud provedeme analýzu očekávaných výstupů, získáme povětšinou 

teoretické požadavky na žáka, který má - např. rozlišit a porovnat různé formy 

vlastnictví, dodržovat zásady hospodárnosti; vysvětlit, jakou funkci plní banky; 

popsat vliv začlenění ČR do EU nebo uvést příklady mezinárodního terorismu.20 

Propojení těchto teoretických poznatků s praxí je zdůrazňováno v celé koncepci 

RVP. 

Zároveň je důležité uvědomit si, že se ekonomické poznatky netýkají jen 

vzdělávacího oboru Výchova к občanství, ale i vzdělávacího oboru Zeměpis 

17 podrobnější analýza SBFG v kapitole 2.5.1 
18 Ministerstvo financí ČR. Strategie finančního vzdělávání [online], c2005-2009 [cit. 2009-02-19]. 
Dostupný z WWW: 
<http:ý/www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani_34400.html>. 
" zdroj: Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
Praha: Tauris, 2006 
20 Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro základní. Praha: Tauris, 2006. s. 
49-50 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani_34400.html
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(Geografie) - ten je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Ekonomické 

poznatky se dají propojit zejména s těmito tématickými okruhy: Regiony světa 

(učivo: makroregiony světa a modelové regiony světa), Společenské a hospodářské 

prostředí (učivo: globalizační, společenské, politické a hospodářské procesy; 

světové hospodářství; regionální, společenské, politické a hospodářské útvary). 

Okrajově se ekonomické učivo dá propojit se vzdělávacím oborem Dějepis 

(vzdělávací oblast Člověk a společnost), zejména v tématických okruzích Moderní 

doba a Rozdělený a integrující svět, kde by se žáci měli dozvědět něco o 

problémech současnosti.21 Pro větší přehlednost témat, která se v RVP ZV týkají 

ekonomie, uvádím v příloze č. 3 jejich přehledné shrnutí. 

Každá skupina klíčových kompetencí obsahuje nějakou vědomost, dovednost, 

schopnost, která se může rozvíjet i prostřednictvím ekonomického učiva, např. 

v rámci kompetenci к řešení problémů může jít o schopnost samostatně řešit 

problémy, volit vhodné způsoby řešení a užívat při řešení problému logické, 

matematické a empirické postupy.22 Kompetence občanské zahrnují pochopení 

základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, respekt 

к požadavkům kvalitního životního prostředí a rozhodování v zájmu podpory a 

ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 23 Třetí příklad j e z oblasti 

kompetencí pracovních, kdy žák na konci základního vzdělávání: využívá znalosti a 

zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i 

své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a 

profesním zaměření a orientuje se v základních aktivitách potřebných к uskutečnění 

podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu,- cíl a riziko podnikání, 

rozvíjí svoje podnikatelské myšlení (tento bod kompetencí pracovních je na 

gymnaziální úrovni rozpracován v kompetencích k podnikavosti).24 

Ve vztahu к ekonomickému učivu by se na základní škole měla uplatnit a 

rozvíjet tato průřezová témata: Výchova demokratického občana, Výchova 

21 zdroj: Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
Praha: Tauris, 2006 
22 zdroj: tamtéž, s. 15 
23 zdroj: tamtéž, s. 16 
24 Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 
Tauris, 2006. s. 17 
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k myslení v evropských a globálních souvislostech, Environmentálni výchova а 

Multikulturní výchova (dále jen MKV). 

Průřezové téma Výchova demokratického občana tvoří „základní rámec" pro 

rozvíjení požadovaných klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat do 

ekonomického učiva. 

Další průřezové téma Výchova к myšlení v evropských a globálních 

souvislostech (dále jen VMEGS) se prolíná s ekonomickým učivem zejména 

v tématickém okruhu Jsme Evropané, kde se žáci dozvídají informace o evropské 

integraci, institucích EU, samotném fungování EU nebo o mezinárodních 

organizacích. VMEGS v základním vzdělávání je zaměřena na evropský kontext 

(základními pojmy proto jsou evropanství, evropská identita či evropská 

dimenze25), globální problémy jsou chápany z evropského pohledu. Konkrétní 

aktivity nabízí metodický portál RVP (např. aktivita s názvem Bohoušovy džíny26 se 

zabývá propojeností a závislostí světového obchodu). 

Zapojení dalšího průřezového tématu - Environmentálni výchova (dále jen 

ENV) má umožnit žákům, aby se snažili pochopit vztahy mezi člověkem a 

prostředím a při tomto procesu se snažili zohlednit aktuální hledisko ekologické, 

ekonomické, vědeckotechnické, politické, občanské, časové i prostorové (vztah 

globálního a lokálního). Zapojení ENV do vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

tak odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními 

jevy s důrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy 

udržitelnosti rozvoje.27 Tématický okruh Základní podmínky života se zabývá např. 

energiemi a přírodními zdroji, tématický okruh Vztah člověka к prostředí v sobě 

zahrnuje témata jako náš životní styl, aktuální ekologický problém, nerovnoměrnost 

života na Zemi. 

Průřezové téma Multikulturní výchova se úzce dotýká problematiky globálního 

světa a všech jeho aspektů (kulturních, politických, ekonomických, atd.) -

25 zdroj: WALTEROVÁ, Eliška. Výchova к myšlení v evropských a globálních souvislostech -I, II 
[online]. 2005-2009 [cit. 2009-02-03]. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.cz/clanek/273/112, 
http://www.rvp.ez/clanek/273/l 13>. 
26 CHÁRA, Petr. Bohoušovy džíny [online], 2005-2009 [cit. 2009-02-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rvp.cz/clanek/880>. 
27 Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: 
Tauris, 2006. s. 99. 

http://www.rvp.cz/clanek/273/112,%e2%80%a8http://www.rvp.ez/clanek/273/l%2013
http://www.rvp.cz/clanek/273/112,%e2%80%a8http://www.rvp.ez/clanek/273/l%2013
http://www.rvp.cz/clanek/880
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multikulturní výchova je proto jednou z koncepcí globalizace ve vzdělávání28, a 

proto má místo i v ekonomické sféře společenské reality. Principy globalizace jsou 

nutným základem pro pochopení aktuálních problémů světa. 

Souhrnně lze říci, že hranice mezi zapojením průřezových témat do 

ekonomického učiva nejsou přesně vymezeny . Jak se uvádí v RVP Z V: Základní 

vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti, návyky, které 

vedou к uvážlivému a kultivovanému chování, к zodpovědnému rozhodování a 

respektováni práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí 

základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmu žáků, na 

vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se 

životem mimo školu.29 

Vybrané programy a projekty, které jsou koncipované jak pro základní, tak i 

pro střední školy, uvádím v kapitole 2.5. V rámci teoretických programů týkajících 

se finančního a spotřebitelského vzdělávání jsou opět formulovány Standardy 

finanční gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ (jejich znění je příloze č. 4). 

2.1.2.1. Učebnice, tabulky 

V současné době existuje několik řad učebnic občanské výchovy, podle kterých 

se vyučuje na základních školách. Většina používaných učebnic byla poprvé vydána 

kolem roku 2000, což znamená, že informace v nich jsou neaktuální. Zvláště citlivě 

se tento problém týká informací o Evropské unii. Nakladatelství produkují další 

vydání, ta ale většinou nejsou aktualizovaná. V této kapitole uvádím stručný 

přehled nejpoužívanějších učebnic, к jejichž výběru jsem dospěla na základě 

rozhovorů s knihkupci (Centrum učebnic CZ s.r.o a Palác knih Neoluxor) a učiteli 

(ZŠ Jiřího z Poděbrad, ZŠ Kladská). 

28 zdroj: DŘEVOJÁNKOVÁ, Jitka. Proces globalizace a jeho dopad na vzděláváni, [s.l.], 2007. 69 
s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí diplomové práce PhDr. Milena Tichá, CSc. 
29 Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláváni. Praha: 
Tauris, 2006. s. 12 
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• Občanská výchova I. (pro 6. a 7.ročník základní školy)30 a II. (pro 8. a 

9. ročník základní školy)31 - nakladatelství Fortuna 

Učebnice (ukázka v příloze č. 5 a 6) jsou sice obsahově v pořádku, graficky 

jsou však zcela nevhodné (barevně nevýrazné, téměř bez obrázků a zcela bez 

tabulek a grafu). Zcela nevyhovující je sazba textu (výklad je „nahuštěn", stejně tak 

působí i shrnutí). Po každé kapitole následují úkoly, které jsou však nezajímavé až 

nudné a málo interaktivní. Jediným kladem této učebnice tak může být celkem 

nízká pořizovací cena (cca 90 Kč). I přes tento klad bych tuto učebnici do hodin 

občanské výchovy nedoporučila. Naprostá jednotvárnost a nezajímavost 

zpracování odsouvá do pozadí faktické poznatky. Myslím si, že pokud se v učebnici 

nevyzná učitel, nemůže být publikace předložena žákům, aby s ní pracovali. 

• Občanská výchova pro 7.ročník ZŠ a víceletá gymnázia32 a Občanská výchova 

pro 9 .ročník ZŠ a víceletá gymnázia33 - nakladatelství Olomouc 

Kladně hodnotím úvodní motivační citát na začátku každé kapitoly, ale 

nevýhodou je skutečnost, že datum vydání učebnice neumožňuje uvádět aktuální 

informace (např. vstup ČR do EU). V nakladatelství jsou si obsahových nedostatků 

vědomi, a proto připravují jeden díl učebnice pro 6. a 7. ročník základní školy, 

druhý díl pro dva poslední ročníky. 

Po grafické stránce je učebnice jen v černo-bílém provedení, což snižuje i 

následnou kvalitu fotografií. Tyto učebnice nekorespondují s Rámcovými 

vzdělávacími programy, ale text učebnice je určen pro vzdělávací programy 

Základní škola, Národní škola a Občanská škola. Ke každé učebnici je také 

metodická příručka, která obsahuje informace к výuce, klíče, řešení úkolů, 

doporučenou literaturu, atd. Vzhledem к neaktuálnosti učebnice a 

к nezajímavému grafickému provedení bych tuto učebnici nedoporučila pro 

výuku. 

30 HORSKÁ, Viola, et al. Občanská výchova I. pro 6.-7. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 
1999.176 s. 
31 HORSKÁ, Viola, et al. Občanská výchova II. pro 8.-9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 
1999. 216 s. 
32 HRACHOVCOVÁ, Marie, et al. Občanská výchova pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 
Olomouc: Olomouc, 2000. 173 s. 
33 HRACHOVCOVÁ, Marie, et al. Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 
Olomouc: Olomouc, 2000. 176 s. 
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• Občanská výchova pro 6. ročník}4, Občanská výchova pro 7. ročníkr55 a 

Občanská výchova pro. 9. ročník36 - nakladatelství SPL - Práce ve spolupráci 

s nakladatelstvím Albra 

Tato řada učebnic nabízí nové pojetí občanské výchovy, kdy jádrem učebnic je 

beletrizovaný text ve formě didaktických příběhů (ukázka z učebnice je v příloze 

č. 7 a 8). Průvodcem po tématických okruzích je chlapec Valda, který se svými 

spolužáky prožije řadu příhod a životních situací. Učebnice kladou důraz na 

hravost, tvořivé myšlení a řešení problémů a týmovou spolupráci žáků ve třídě. 

Obsah této řady učebnic trpí jejich neaktuálností. Tento problém vyvstává 

hlavně při učivu o Evropské unii - v učebnici pro 9. třídu se konstatuje, že Česká 

republika je členem mnoha významných mezinárodních organizací (OSN, RE, 

OECD, UNESCO, UNICEF, WHO, od r. 1999 i NATO) a současně usiluje o vstup 

do dalších, které by posílily její hospodářskou - politickou prestiž (EU).37 Stejně tak 

jeden z úkolů v tématu Občan v právních a ekonomických vztazích se týká 

doplňování měn ke konkrétním zemím. V aktualizované podobě by bylo možné 

tajenku vytvořit například z písmen zemí, které mají euro. Stejně jako 

v nakladatelství Olomouc má i tato sada učebnic vyjít v aktualizované podobě, na 

které v současnosti Doc.Dr. Milan Valenta pracuje. Všechny učebnice korespondují 

s RVP ZV. 

Na druhou stranu - grafická stránka učebnic je naprosto nepřehlédnutelná a 

myslím si, že pro žáky i atraktivní. Vyjma delších příběhů je téměř na každé stránce 

obrázek - učebnice jsou graficky pestré a obsahují mnoho celostránkových 

barevných „herních plánů", kdy zapojení her do výuky by podle záměru autorů 

mělo přispět к jejímu zlepšení a oživení. Hlavním rozhodovacím kritériem u těchto 

učebnic bude asi „výtvarný vkus" učitele a zároveň jeho ochota pojmout výuku 

v netradičním duchu (hry, projekty, problémová výuka). Tuto učebnici bych pro 

hodiny občanské výchovy doporučila, protože ukazuje na jinou koncepci pojetí 

učiva, která se soustřeďuje hlavně na žáky. 

34 VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 6. ročník. Úvaly: SPL-Práce ve spolupráci s nakladatelstvím 
Albra, 2007. 120 s. 
35 VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 7. ročník. Úvaly: SPL-Práce ve spolupráci s nakladatelstvím 
Albra, 2001. 117 s. 
36 VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 9. ročník. Úvaly: SPL-Práce ve spolupráci s nakladatelstvím 
Albra, 2007. 104 s. 
37 VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 9. ročník. Úvaly: SPL-Práce ve spolupráci s nakladatelstvím 
Albra, 2007. s. 30 
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• Občanská výchova s blokem rodinná výchova pro 6. ročník základních škol a 

primu víceletých gymnázií', Občanská výchova, Rodinná výchova učebnice pro 

základní školy a víceletá gymnázia 7 - 938 - nakladatelství Fraus 

Tyto učebnice patří v současné době к těm nejvíce používaným. Důvodů může 

být hned několik: grafické zpracování je velice přehledné (díky použití různých 

piktogramů) a umožňuje efektivní výuku. Učebnice jsou členěny na hlavní text, 

který vychází z osnov základní školy, a vedlejší text na tzv. liště. Lišta posiluje vnější 

mezipředmětové vztahy, napomáhá vyhledávat souvislosti mezi učivem О V, RV 

a ostatními předměty,39 Zároveň obsahují množství grafů a fotografií, které text 

doplňují. Na konci každé kapitoly je krátké shrnutí nej důležitějších informací. 

Kvalitní papír dotváří vysoký standart učebnice, který je ale vyvážen jednou 

z nejvyšších cen - samotné učebnice stojí 160 Kč, metodická příručka dalších 330 

až 400 korun. 

Učebnice odpovídají RVP ZV a kromě toho je možné stáhnout si na stránkách 

nakladatelství připravený časově tematický plán pro občanskou výchovu, přehled 

očekávaných výstupů a klíčových kompetencí dle RVP ZV, které učebnice 

pokrývají (konkrétní přehled očekávaných výstupů a klíčových kompetencí je 

v příloze č. 9 a 10). 

Jak jsem již zmínila, ke každé učebnici vychází metodická příručka, která 

obsahuje: doplňující motivační texty, náměty pro práci s jednotlivými tématy včetně 

námětů na rozšiřující učivo a strategie i techniky vyučování, pracovní listy, příklad 

tematického plánu OV i RV, odkazy na další prameny a literaturu. Kladně hodnotím 

strukturované a přehledné uspořádání metodické příručky, které - i podle vlastní 

praxe - napomáhá hladkému fungování hodiny. Práce s metodickou příručkou se 

osvědčila například při tvorbě vícehodinových projektů. Ke každému tématickému 

celku jsou formulovány hlavní cíle, u každé kapitoly jsou rozvedeny znalosti, 

vědomosti, dovednosti a postoje, které by měl žák získat. 

38 JANOŠKOVÁ, Dagmar, et al. Občanská výchova s blokem rodinná výchova: pro 6.ročník 
základních škol a primu víceletých gymnázií. Plzeň: Fraus, 2003. 136 s.; JANOŠKOVA, Dagmar, et 
al. Občanská výchova, Rodinná výchova 7: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 
2004. 128 s.; JANOŠKOVÁ, Dagmar, et al. Občanská výchova, Rodinná výchova 8: pro základní 
školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2004. 135 s..; JANOŠKOVÁ, Dagmar, et al. Občanská 
výchova, Rodinná výchova 9: pro základni školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2006. 138 s. 
39 Občanská a Rodinná výchova - 2. stupeň ZŠ učebnice [online], neuvedeno [cit. 2009-02-09]. 
Dostupný z WWW: <http://ucebnice.fraus.cz/rozsireni/obcanska-a-rodinna-vychova-2-stupen-zs/>. 

http://ucebnice.fraus.cz/rozsireni/obcanska-a-rodinna-vychova-2-stupen-zs/
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Na učebnici kladně hodnotím její komplexní uspořádání s důrazem na 

provázanost s RVP ZV a důkladnou metodickou podporou pro učitele. Informace 

v učebnicích jsou aktuální, otázky vychází z každodenního života žáků a úkoly 

к praktickému životu naopak směřují (např.u tématu elektronické bankovnictví je 

žákům položena otázka, co znamenají následující formy elektronického 

bankovnictví: TELE BANKING, GSM BANKING, HOME BANKING, 

INTERNET BANKING a WAP BANKING). Na základě výše zmíněných 

důvodů bych tuto učebnici doporučila pro hodiny občanské výchovy. 

• Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní 

sešit l40 a Pracovní sešit 241 

Pracovní sešity, které však plně nahrazují klasické učebnice vyšly v rámci 

SBFG ve spolupráci s Českou národní bankou. I když nejde o klasické učebnice 

ekonomie, právě díky úzkému sepětí se SBFG umožňují seznámit se s praktickými 

ekonomickými problémy a s jejich řešením. Na rozdíl od Manuálu pro učitele (viz. 

kapitola 2.1.2.2.), který stojí přes 300 Kč je cena každého sešitu kolem 90 Kč, což 

sice není málo, ale v poměru к informacím a provedení je to částka odpovídající. Ač 

jsou sešity pouze v černobílém provedení, výborné ilustrace dodávají publikacím 

vtip. Grafické uspořádání je přehledné, sešity využívají vhodných piktogramů, které 

mají usnadňovat orientaci v textu (např. práce s rodiči, práce v „terénu", činnost 

s prvkem hry...). 

Sešit funguje i jako učebnice díky výkladové části, která je vždy graficky 

zvýrazněna. Informace v sešitech jsou (vzhledem к datu vydání) co nej aktuálnější 

(čísla zákonů, internetové adresy), i když je jasné, že při práci v dalších letech je 

nutné zohlednit drobné nepřesnosti. Text je velice často doplněn konkrétními 

situacemi, které nejenže odpovídají možnostem dnešní mládeže (např.v příběhu o 

hmotném vlastnictví jsou běžně použity pojmy jako fiash disk nebo vypalovací 

software), ale také někdy pracují s drobnými literárními hříčkami (v kapitole Kam 

s penězi je rozepsána finanční situace pana Romeo, kterému půjčí jeho bratr 

Hamlet). Žáci mají u úkolů dostatek místa na vypracování (u většiny učebnic není 

40 SKOŘEPA, Michal, SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a 
víceletá gymnázia: Pracovní sešit 1. Praha: Scientia, 2008. 76 s. 
41 SKOŘEPA, Michal, SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a 
víceletá gymnázia: Pracovní sešit 2. Praha: Scientia, 2008. 60 s. 
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místo pro vypracování žádné, příp. jde o pár řádků) a do sešitů lze také nalepovat 

podle zadání úkolů např. reklamy, složenky, apod. Množství tabulek, grafů a 

nákresů umožňuje snadnější pochopení tématu, přitom zpracování grafů působí 

svěžím dojmem, snadno pochopitelným pro žáky. Princip pracovního sešitu 

vyžaduje zároveň jejich aktivitu, proto také grafy a přehledy jsou plně v jejich 

kompetenci (samozřejmě za asistence učitele). Sešity obsahují množství námětů na 

hry (hra na pojišťovnu, na trh s jablky, na dělbu práce při výrobě vizitek) a také 

několik finančních osmisměrek. Velice kladně hodnotím volnou stránku Poznámky 

v závěru každé kapitoly, která je připravena na doplňující informace od učitele. 

Rovněž stránka Opakování a sebehodnocení obsahuje přehlednou tabulku, kde si 

má žák ověřit nabyté informace. 

Se sešity lze podle uvážení pedagoga pracovat „krok za krokem", ale lze témata 

prohodit nebo vyřadit některé aktivity. Toto doporučení poskytují sami autoři 

v Manuálu pro učitele. Pracovní sešity si získaly moje sympatie, protože se 

domnívám, že žáci získají přesně tolik informací, kolik potřebují pro praktický 

život, a to navíc ve formě, která by je mohla bavit. 

• Občanské minimum42 - nakladatelství Tauris 

Neobvyklý učební text, který sestavilo několik předních odborníků na daná 

témata, si klade za cíl provést žáky po jejich cestě do občanské společnosti. 

Autorům nejde o „nahuštěné" poznatky, ale o to, aby čtenáři co nejlépe pochopili 

daná témata. Publikace sdružuje poznatky z práva, politologie, ekonomie, 

mezinárodních vztahů, sociologie, psychologie, atd. Ekonomické učivo je 

prostoupeno celým učebním textem (některé kapitoly jsou výhradně ekonomické, 

jiné propojují témata např. s oblastí práva, politologie nebo mezinárodních vztahů). 

Text je psán srozumitelným jazykem, doplněn množstvím obrázků, grafů, fotek 

(některé fotky by měly být aktuálnější). 

Originální myšlenka a koncepce učebního textu (obsahová stránka je na úroveň 

ZŠ naprosto vyčerpávající) je jednou znejvětších výhod publikace. Negativně 

hodnotím grafickou stránku, kdy barevně jsou provedeny pouze přílohy, ale 

samotný text je nezajímavý, nevýrazný, důležité informace nejsou vůbec 

42 SOKOL, Jan, MIČIENKA, Marek, JIRÁSKOVÁ, Věra. Občanské minimum. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání, nakladatelství Tauris, 2002. 216 s. 
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zvýrazněny a ani závěrečné shrnutí není výrazně graficky rozlišeno (pozadí textu ho 

činí ještě více nečitelným). Neaktuálnost informací je dána datem vydání. 

Učební text má být určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a prvních dvou ročníků 

gymnázií. Obsahem, pojetím textu a otázkami je publikace vhodnější pro základní 

školu, ale zpracováním (nevýrazné pojetí, nutnost orientace v textu) se zaměření 

hodí spíše pro první a druhý ročník SŠ. Pedagog by měl uplatnění publikace 

zvážit vzhledem ke schopnostem a „vyspělosti" třídy (učebnice je podle mě 

vhodná i na čtení doma, případně na samostudium na úrovni SŠ - přínosnější by 

podle mého názoru bylo, aby si studenti sami téma nastudovali a v hodinách by pak 

na toto téma mohla proběhnout diskuze). 

Celkové výborné hodnocení kazí grafická nedotaženost, naopak myšlenka 

komplexních pohledů na dané téma (tento přístup je v současné době velice 

naléhavý) a propojování disciplín se mi velice líbí. Určitou analogii к této publikaci 

pro gymnázia vidím u komplexní učebnice Základy společenských věd 

z nakladatelství EUROLEX BOHEMIA.43 

Kromě výše zmíněných učebnic a pracovních sešitů mohou žáci využít i různé 

přehledové tabulky, které většinou souhrnně zpracovávají učivo občanské 

výchovy, např.: tabulka Občanská výchova pro ZŠ (nakladatelství Kupka) a 

Tabulka občanské výchovy - mezinárodni organizace (MC nakladatelství). 

Pokud bych měla celkově zhodnotit kvalitu učebnic občanské výchovy pro 

základní školy, tak většina učebnic je stále nedostačující. Hlavními 

nevyhovujícími faktory jsou: neaktuálnost informací a špatná (nezajímavá) grafická 

úprava. Stejně jako u projektů si myslím, že učebnice, které vycházejí, by měly 

korespondovat s RVP. To, že je tento požadavek splněn pouze u dvou řad učebnic, 

je téměř alarmující. Některá nakladatelství počítají s aktualizovanými vydáními, ve 

kterých by podle mého názoru odkazy na RVP neměly chybět. 

V porovnání s projekty (více v kapitole 2.5) mají učebnice dvě hlavní výhody. 

Pokud se pedagog pro určitou učebnici rozhodne, zpřístupní tak požadované 

informace žákům (většina žáků si doma na internetu nehledá informace o EU nebo 

se v oblasti finančnictví nevzdělává) a zároveň jim je „naservíruje". Na jedné straně 

43 Podrobnější informace o učebnici jsou na str. 32-33. 
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to může být výhoda (učitel má pak Jistotu", že žáci umí alespoň něco), na druhou 

stranu ale hotové informace (obzvláště v neatraktivním provedení) mohou zájem 

žáků potlačit a taková učebnice pak neprobouzí к aktivitě. Propast utvořená 

aktuálními a zastaralými informacemi se díky učebnicím stále více prohlubuje - zde 

vidím možné vylepšení ve vydání aktualizovaných a doplněných vydání. 

2.1.2.2. Podklady a pomůcky pro učitele 

Aby učitelé mohli dosáhnout standardů finanční gramotnosti, vychází pro ně ze 

SBFG příručka finanční gramotnosti, která nese název: Finanční gramotnost -

obsah a příklady z praxe Škor (další informace o příručce a jejím využití jsou 

v kapitole 2.4.). 

Autoři chtějí pomocí publikace přispět ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti 

(v souladu se Strategií finančního vzdělávání). Publikace by měla utřídit poznatky 

učitelů, měla by jim pomoci při ujasnění, co finanční gramotnost znamená, jaké má 

složky. Příručka tématicky přesahuje učivo základní školy, ale pro lepší orientaci 

pedagogů na ZŠ obsahuje přehled témat, která by se pro základní školu hodily. 

Součástí doplňujícího CD jsou příklady dobré praxe, kdy jsou učitelům předloženy 

kompletní plány hodin i s případnými přílohami. 45 

Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia -

manuál pro učitelé46 doplňuje dva pracovní sešity pro žáky. I když pořizovací cena 

knihy není malá (kolem 320 Kč) obsahuje kompletní metodickou podporu pro 

učitele. Jako velkou výhodu vidím fakt, že manuál obsahuje oba pracovní sešity, 

ovšem s doplněným řešením ve stejném místě, do jakého ho mají žáci napsat 

(ukázka manuálu v příloze č. 12). Učitel tak nemusí hledat informace v klasickém 

klíči, ale on a žáci mají před sebou stejný výchozí text. Před každou kapitolou je 

očekávaný výstup z RVP, příp. standard finanční gramotnost ze SBFG, kterého mají 

44 KLÍNSKÝ, Petr, et al. Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav 
odborného vzdělávání, 2008. 97 s. 
45 zdroj: KLÍNSKÝ, Petr, et al. Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní 
ústav odborného vzdělávání, 2008. 
46 SKOŘEPA, Michal, SKOŘEPOVÁ, Věra. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy 
a víceletá gymnázia: Manuál pro učitele. Praha: Scientia, 2008. 197 s. 
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žáci po práci se sešitem dosáhnout. Učitel má tak přehled o zvládnutém učivu podle 

těchto dokumentů. S Rámcovým vzdělávacím programem souvisí i přehled 

klíčových kompetencí, mezioborové vztahy, relevantní průřezová témata, formy 

práce a přehled témat z každé kapitoly. Každá kapitola začíná úvodním Zaměřením 

kapitoly, následuje vlastní pasáž z pracovního sešitu a kapitola je zakončena „šedou 

částí", kde se objevují doporučení, metodické pokyny a různé tipy na realizaci 

tématu v hodině. 

Manuál pro učitele je jednou z nejlepších pomůcek pro učitele týkající se 

finanční a ekonomické gramotnosti. Koncepce a jasná struktura se snaží učitelům 

usnadnit práci a umožnit tak co nej efektivnější průběh vyučovací hodiny. Podle 

tiskové zprávy ČNB47 ze srpna 2008 by všechny základní školy a víceletá gymnázia 

měly dostat zdarma komplet manuálů a obou pracovních sešitů. Na školení (viz. 

níže) byla tato tisková zpráva poupravena s vysvětlením, že po té, co se začaly 

Manuály rozesílat do ZŠ, projevila zájem i některá gymnázia, proto se na všechny 

základní školy nedostalo. Partnerství České národní banky (dále jen ČNB) je 

dobrou podporou finančního vzdělávání, ale přesto většina učitelů o příručce nikdy 

neslyšela. Doporučila bych nakladatelství Scientia a ČNB, aby zvolila viditelnější 

propagaci manuálu, protože pro zvýšení finanční gramotnosti je bezpodmínečně 

nutné dostat manuál do škol. 

Důležitým prvkem celého vzdělávání finanční gramotnosti jsou i školení pro 

učitele, která pořádají autoři učebnice - Michal a Eva Skořepovi - ve spolupráce 

s ČNB. Tohoto školení jsem se sama 31. března 2009 zúčastnila v kladenské ZŠ 

Cyrila Boudy. Asi čtyřhodinový seminář byl zaměřen na základní pojmy finanční 

gramotnosti, jejich upevnění a zakotvení v RVP a SBGF a na jejich praktickou 

aplikaci při výuce. Během odpoledne se několikrát vyžadovala aktivita pedagogů -

např. pomocí forem zážitkové pedagogiky (hra na tržiště). Došlo na představení 

celé koncepce projektu, na didaktickou analýzu učebních materiálů a také na 

teoretické vysvětlení nej obtížnější látky. Manželé Skořepovi se snažili o zaujetí 

posluchačů a veškeré příklady vztahovali na aktuální situaci (finanční krize). Pro 

účastníky semináře bylo připraveno к zapůjčení několik manuálů a pracovních 

sešitů (pro vlastní samostatnou práci byly některé listy okopírovány), přesto si 

47 celá zpráva na: 
http://www.cnb.ez/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2008/080821_financni_gramotnost.h 
tmi 

http://www.cnb.ez/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2008/080821_financni_gramotnost.h
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myslím, že by po semináři mělo být možné si sešity i manuály zakoupit. Během 

účasti na školení jsem přemýšlela o jeho reklamním kontextu. Je pravda, že autoři 

nikdy nezveřejnili jinou publikaci, ale ani netvrdili, že ta jejich je ta nejlepší. Pro 

lepší začlenění do kontextu by bylo dobré, aby bylo zmíněno více projektů, aby se 

zkrátka poukázalo na jiné možnosti finančního vzdělávání. Cena školení je kolem 

300 Kč (většině učitelů platí účast jejich základní, případně střední škola.) Manželé 

Skořepovi záměrně upozornili na fakt, že školení je určeno nejen pro učitele 

základních škol, ale také pro učitele škol středních. Kladně hodnotím také 

rozprostření školení po celé ČR, kdy v rámci projektu má být do konce června 2009 

uskutečněno asi 25 seminářů.48 

Učitelé mohou samozřejmě využít i metodických částí, které jsou součástí 

projektů a programů zabývajících se ekonomickým vzděláváním (viz. kapitola 2.5). 

Faktická situace výuky ekonomie na základních školách je náplní kapitoly 3. 

2.2. Ekonomie v RVP pro gymnaziální vzdělávání 

Učivo ekonomie je v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia 

rozděleno do dvou vzdělávacích oblastí - Člověk a svět práce a Člověk a 

společnost. 

„ Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je nepostradatelnou součástí systému 

všeobecného vzdělávání žáka a jeho přípravy na další vzdělávání a vstup do 

profesních vztahů. Vzdělávání v oblasti světa práce má žáka uvést do 

plnohodnotného profesního i ekonomického občanského života. I když nemůže 

nahradit vlastní profesní zkušenosti, snaží se žáka teoreticky i prakticky připravit na 

situace, s nimiž se v profesním životě zcela běžně setká. Ve svém budoucím 

profesním životě se žák neobejde bez základních znalostí tržní ekonomiky, světa 

financí, hospodářských struktur státu i Evropské unie a vlivu globalizace 

světového trhu ani bez znalostí světové ekonomiky. Potřebuje znát nejen své 

pracovní povinnosti, ale i svá práva. Učí se hodnotit své pracovní schopnosti a 

vybírat a budovat svou profesní kariéru s ohledem na konkurenci a požadavky 

48 Kompletní přehled termínů školení je na: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/spotrebitel/financni_gramotnost.html 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/spotrebitel/financni_gramotnost.html
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evropského trhu práce. Stále se vyvíjející legislativa a vztahy na ekonomickém trhu 

i na trhu práce od něj vyžadují, aby dokázal teoretické znalosti vždy aplikovat na 

aktuální situaci v ekonomice, aby nepodléhal povrchnímu úsudku, ale byl schopen 

aktuální situaci správně analyzovat a reagovat na ni. Proto klade tato vzdělávací 

oblast velký důraz na praktickou aplikaci získaných dovedností, jež žák získá 

řešením modelových situací a prací s autentickými materiály, se kterými se běžně 

setká v médiích. " 49 

Tuto vzdělávací oblast tvoří stejnojmenný vzdělávací obor, který se skládá 

z pěti tématických okruhů. Ekonomických poznatků se bezprostředně týkají tyto 

čtyři (jejich celé znění je uvedeno v příloze č. 13): Trh práce a profesní volba, Tržní 

ekonomika, Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice a Finance. Vzdělávací 

obsah tématického okruhu Trh práce a profesní volba koresponduje 

s ekonomickými poznatky hlavně v tématu mezinárodní trh práce (zabývá se 

nabídkou a poptávkou po pracovních místech, pracovním trhem v EU nebo 

globalizací pracovního trhu). Tématický okruh Tržní ekonomika se zabývá 

základními ekonomickými pojmy, ekonomickými subjekty a marketingem (v tomto 

tématu je zřetelná propojenost s průřezovým tématem Mediální výchova či se 

vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace). Fiskální politika, monetární 

politika ČNB a sociální politika je učivo spadající do tématického okruhu Národní 

hospodářství a úloha státu v ekonomice. Poslední tématický okruh v této vzdělávací 

oblasti se jmenuje Finance a jeho náplní je učivo týkající se peněz, hospodaření 

domácnosti, finančních produktů nebo bankovní soustavy. 

Druhá vzdělávací oblast - Člověk a společnost v oboru Výchova к občanství 

obsahuje tématický okruh Mezinárodní vztahy a globální svět. Studenti získají 

poznatky o evropské integraci, mezinárodní spolupráci a procesech globalizace. 

Vzdělávací obor Dějepis nabízí ve svém tématickém okruhu Moderní doba II. -

Soudobé dějiny pohled na základní instituce sjednocující Evropy nebo na globální 

problémy moderní společnosti. Mezi ekonomickými poznatky (zabývajícími se 

hlavně mezinárodními vztahy) a dějepisem existuje úzká souvislost. 

49 Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání [online], 
2005-2009 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z WWW: http://www.rvp.cz/sekce/81, s. 47 

http://www.rvp.cz/sekce/81
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Obor Geografie, který má jak přírodovědný, tak i společenskovědní charakter, 

byl kvůli celistvosti zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Jedním 

z tématických okruhů je Sociální prostředí, konkrétně učivo socioekonomická sféra 

(geografické aspekty chudoby a bohatství, globalizace). 

Očekávané výstupy jsou opět na úrovni teoretických znalostí a schopností, 

přesto některé očekávané výstupy jsou formulovány přímo pro praktický život. 

V tématickém okruhu Finance žák využívá moderní formy bankovních služeb, 

včetně moderních informačních a telekomunikačních technologií a ovládá způsoby 

bezhotovostního platebního styku.50 Kritika formulace očekávaných výstupů není na 

místě, naopak RVP spolu se Systémem budování finanční gramotnosti na 

základních a středních školách a příručkou Finanční gramotnost - obsah a příklady 

z praxe škol (oba dokumenty staví na propojení teorie a praxe) se snaží o vytvoření 

jednoho kompaktního celku, který by vybavil žáky teoretickými znalostmi a 

praktickými dovednostmi. 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny prostřednictvím ekonomického 

učiva, jsou náplní kompetencí k podnikavosti (viz. příloha č. 14). Opět je v nich 

kladen důraz na rozvíjení osobního potenciálu, informace o vzdělávacích a 

pracovních příležitostech, kritické zhodnocení rizik souvisejících s rozhodováním 

v reálných životních situacích nebo na pochopení podstaty a principů podnikání.51 

Průřezová témata, která by se hlavně měla rozvíjet při výuce ekonomie na 

gymnáziích jsou totožná se základním vzděláváním. Stěžejní je opět průřezové téma 

Výchova к myšlení v evropských a globálních souvislostech, která se na rozdíl od 

pojetí v RVP Z V nesoustřeďuje pouze na evropskou dimenzi, ale zohledňuje i 

globální pohled na svět (názvy tématických okruhů jsou např.: Globalizační a 

rozvojové procesy nebo Globální problémy a jejich příčiny). Poslední tématický 

okruh - Vzdělávání v Evropě a ve světě - je podle mého názoru jedním 

z nej potřebnějších z celého průřezového tématu. Studenti se mají dozvědět 

informace o studiu a práci v zahraničí, o vzdělávacích projektech a programech a 

pokud dojde к vhodnému zapojení těchto témat do výuky, otevřou se jim 

50 Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání [online]. 
2005-2009 [cit. 2009-02-05]. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.ez/sekce/5>, z p d f - str. 52 
51 Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání [online], 
2005-2009 [cit. 2009-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.ez/sekce/5>, z p d f - str. 11 

http://www.rvp.ez/sekce/5
http://www.rvp.ez/sekce/5
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„evropské" možnosti dalšího života. Implementace těchto témat ale vyžaduje 

aktuální informovanost pedagoga a jeho neustálé vzdělávání. 

2.3. Učebnice pro gymnázia 

Nabídka učebnic ekonomie pro gymnázia je mnohem bohatší než pro základní 

školu. Tato situace je jednak dána striktnějším oddělením společenských věd na 

gymnaziální úrovni (pro jednotlivé disciplíny existují většinou samostatné 

učebnice), jednak velkým množstvím příruček zahrnujících nebo opakujících učivo 

к maturitě. 

Při výběru učebnic do následujícího přehledu jsem se řídila dostupností na trhu 

(při průzkumu knihkupectví jsem se rozhodla zhodnotit ty učebnice, které jsou 

přístupné a snadno dosažitelné pro učitele i žáky). Mým druhým kritériem mělo být 

původně datum vydání, a tudíž aktuálnost obsažených informací. Zjistila jsem ale, 

že i starší učebnice, které často vycházejí v dalších vydáních, se dají snadno pořídit 

a že některé z nich stále slouží jako pomůcka pro učitele. 

Ve svém přehledu uvádím jak učebnice nevyhovující, tak takové, které bych 

pro výuku ekonomie doporučila. Při hodnocení jsem se soustředila na způsob 

uspořádání informací a jejich aktuálnost, na kvalitu grafického provedení a 

atraktivitu pro žáky, na pomocné materiály (metodické příručky pro učitele) a na 

schopnost pracovat s učebnicí ve výuce. 

• Ekonomika pro střední školy I.-V.52 - nakladatelství Fortuna 

Tyto učebnice tvoří jednu z prvních ekonomických sad, které u nás od 

listopadu 1989 vyšly. Datem vydání však spadají ještě před rozdělení 

Československa, proto je jejich naprostá neaktuálnost naprosto zjevná. Jednotlivé 

díly se zabývají těmito tématy: základní ekonomické pojmy, cíle a formy podnikání, 

prvotní evidence a platební styk, marketing a management, bankovnictví a 

pojišťovnictví a daňová a celní politika. Tuto řadu učebnic bych doporučila 

maximálně jako doplnění pro učitele, jinak si myslím, že v současných 

52 NOVOTNÝ, Zdeněk, et al. Ekonomika pro střední školy I. - V.. Praha: Fortuna, 1992. 5 sv. 
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poměrech je nevhodná. V době vydání se však mohla těšit velké oblibě, a to i 

v zhledem к minimálnímu rozsahu (každý díl učebnice má kolem 35 stránek). 

• Ekonomie pro střední školy53 - nakladatelství Fortuna 

Tato učebnice ekonomie je rozdělena do čtyř oddílů: Obecné pojmy, 

Mikroekonomie, Makroekonomie, Mezinárodní ekonomie. Témata se dělí klasicky 

do kapitol, kdy za každou kapitolou jsou úkoly a otázky. Důležité poznatky a pojmy 

jsou tučně zvýrazněny, učebnice však působí nevýrazným dojmem, výklad je 

„nahuštěn". 

Učebnici bych doporučila jako doplnění pro učitele, ale myslím si, že pro 

práci žáků je nevhodná. Jediným kladem může být celkem kompaktní formát (A5) 

a relativně nízký počet stran (168). Předpokládám, že šlo o jednu z prvních učebnic 

po roce 1989 (1.vydání vyšlo již v roce 1992), proto vytýkat této učebnici 

neaktuálnost je zbytečné. 

• Základy ekonomie54 - nakladatelství S & M 

Učebnice z nakladatelství S & M (ukázka učebnice v příloze č. 15 a 16) je spíše 

učebním textem než klasickou učebnicí. Publikace podává jen velice stručný výklad 

základní problematiky (učebnice má 40 stránek). Výklad je rozdělen do devíti 

hlavních kapitol (od předmětu, vývoje a významu ekonomické teorie přes peníze a 

hospodářský cyklus až ke vztahu národní a světové ekonomiky). Na konci každého 

tématického celku jsou otázky, které většinou vycházejí pouze z teorie a pro 

studenty musí být nezajímavé (V čem vidíte příčinu větší nezaměstnanosti 

v Severomoravském kraji? Srovnejte systém centrální koordinace a tržní systém.55) 

- určitou roli hraje i jejich neaktuálnost (Rozhodněte, kdy je lepší vyvážet do SRN: 

při kurzu 1 DM za 17 Kč nebo 1 DM za 3 Kč?56). Mezi hlavní zápory této publikace 

řadím naprostou grafickou nezajímavost (učebnice je jen černobílá; důležité pojmy 

v textu jsou „zvýrazněny" kurzívou, takže se v textu téměř ztrácí). Učebnice 

obsahuje několik grafů, tabulek a schémat, které však jsou nekvalitně provedené 

(popisky u grafů jsou Jakoby napsané rukou"). 

53 SOJKA, Milan, PUDLÁK, Jan. Ekonomie pro střední školy. Praha: Fortuna, 1994. 168 s. 
54 KADEŘÁBKOVÁ, Božena. Základy ekonomie. 1. vyd. Praha: S & M, [1994]. 40 s. 
55 tamtéž, s. 8 a 30 
56 tamtéž, s. 33 
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Tato učebnice se mi zdá naprosto nevhodná pro výuku ve škole. Pokud mají 

pedagogové přitáhnout mladé lidi к ekonomii, určitě by to neměli činit 

prostřednictvím takovýchto materiálů. Nezpochybňuji faktické informace 

v učebnici, ale její celkové pojetí, které se hodí maximálně jako „podpora" pro 

učitele. Tato publikace stojí nejméně ze všech zmíněných ekonomických učebnic 

(cena se pohybuje kolem 25 Kč). 

• Ekonomie pro každého57 - nakladatelství Miroslava Nehyby 

Záměrem autora této učebnice bylo podat relativně ucelený přehled studentům 

SŠ, pomoci studentům SŠ ve volbě studia a vytvořit předpoklady pro náročnější 

studium. Podle mého názoru se tento záměr podařil. Učebnice je rozdělena do šesti 

kapitol pokrývajících základní ekonomická témata (od ekonomie jako vědy až 

к národnímu hospodářství jako součásti světové ekonomiky). Kladně hodnotím 

tučně zvýrazněné pojmy v textu a důležité poznatky zvýrazněné v rámečku, ale 

myslím si, že tento požadavek „grafické přehlednosti" by měl být samozřejmý pro 

všechny učební materiály. Na konci každé kapitoly je cvičení (otázky, příklady) a 

test к procvičení. Tato učebnice je pro studenty naprosto neatraktivní, výklad by 

mohl být oživen častějšími příklady z praxe. Učebnici bych vzhledem 

к převažujícím nevyhovujícím faktorům nedoporučila pro výuku. 

• Úvod do ekonomie pro střední školy58 - nakladatelství C.H.Beck 

Učivo v těchto učebnicích je pojato problémově (ukázka z učebnice je v příloze 

č. 17 a 18). Základní otázky z oblasti ekonomie, s kterými se student může setkat, 

jsou vyloženy ilustrativní metodou výkladu. Příklady jsou v jasně označených 

rámečcích, kladně hodnotím jejich aktuálnost a provázanost s praktickým životem. 

Za každou z hlavních kapitol následují otázky, příklady, hry, které nejenže jsou 

aktuální (zlevnění PC hry a počínání Libora v obchodě u kapitoly Chování výrobce, 

náklady a nabídka), ale zároveň přibližují situaci na trhu (například hra o jablka 

nebo hra na vytváření rovnovážné ceny na trhu). Publikace je doplněna nezbytnými 

grafy a tabulkami, které korespondují s uvedenými příklady. Učebnice je rozdělena 

57 FUCHS, Kamil. Ekonomie pro každého. Brno: Nakladatelství Miroslava Nehyby, 1999. 129 s. 
58 HOLMAN, Robert, POSPÍCHALOVÁ, Dana. Úvod do ekonomie pro střední školy. 1. vyd. Praha: 
C.H.Beck, 2001. 189 s. 
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do jednadvaceti kapitol, které pokrývají témata od racionálního chování přes peníze 

a bankovní soustavu až po měnovou politiku. 

Hlavní výhodou této učebnice je podle mého názoru přehledné grafické 

uspořádání, používání aktuálních příkladů z praxe, které jsou uváděny jazykem 

přijatelným pro většinu středoškolských studentů. Učebnice v rozumné míře operuje 

s odbornými pojmy, zároveň však klade důraz na užitečnost získaných poznatků 

v praktickém životě. Mezi největší zápory této publikace patří celkem vysoká 

pořizovací cena (kolem 206 Kč) myslím si ale, že se nákup učebnice vyplatí. 

Vzhledem к vydání učebnice se nedá předpokládat provázanost kapitol z RVP, 

v případě aktualizovaného vydání by zohlednění RVP mohlo být jen ku prospěchu. 

Myslím si, že tato učebnice je pro výuku ekonomie vhodná, i když vzhledem 

к rozsahu informací nelze předpokládat, že se s ní bude pracovat od začátku až do 

konce. 

• Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických 

fakult VŠ 59 - nakladatelství C.H.Beck 

Tato učebnice není podle názvu primárně určena pro studenty středních škol, 

ale přesto si myslím, že zájemcům o tuto disciplínu může být к užitku na úrovni 

středoškolské. Důvodem je podle mě stejná metoda výkladu jako u učebnice pro 

nižší stupeň, ovšem s výrazným rozšířením a prohloubením témat. Na rozdíl od 

středoškolské učebnice je zde na konci každé hlavní kapitoly uvedeno shrnutí, za 

nímž následují klíčové pojmy, které by si měl student po přečtení kapitoly osvojit. 

Strukturu kapitol doplňují otázky a příklady, které rovněž úzce souvisejí s praxí. 

Hodnocení této učebnice je totožné s učebnicí pro střední-školy. 

• Základy společenských věd60 - nakladatelství EUROLEX BOHEMIA 

Kompletní pojetí základů společenských věd zahrnuje několik oddílů od 

různých autorů (např. Péči o duši, Péči o obec, Péči o jazyk a komunikací). Cílem 

učebnice je komplexní pohled na svět kolem nás. 

59 HOLMAN, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických 
fakult VŠ. Praha: C.H.Beck, 2000. 360 s. 
60 PEŠKOVÁ, Jaroslava, et al. Základy společenských věd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2004. 
852 s. 
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Jedna část knihy je věnovaná i Základům makroekonomie. Na konci každé 

z devíti hlavních kapitol je shrnutí, pojmy к zapamatování a témata do diskuze. 

Grafické zpracování učebnice (byť je pouze černobílé) umožňuje díky postranní 

liště snadnou orientaci v textu (většinou se tam nacházejí důležité pojmy, které jsou 

v textu tučně zvýrazněny). Na konci celého makroekonomického oddílu se nachází 

seznam použité literatury. Ekonomická část učebnice obsahuje nezbytné množství 

tabulek, grafu a příkladů. Autoři se snažili o moderní aktuální pojetí, proto se často 

objevují ukázky z knih, internetových článků nebo zajímavé citáty. Hlavní část 

knihy sice tvoří výklad, avšak pomocí námětů к diskuzi a oslovování čtenářů se 

publikace snaží vzbudit jejich zájem a zároveň se je snaží donutit к zamyšlení nebo 

aktivitě. Již úvod ekonomického oddílu začíná netradičně „ekonomickou 

pohádkou" o základním ekonomickém principu ,JSÍiNeZar" aneb Nic není zadarmo 

(vyzkoušela jsem tento úvod v hodinách ekonomie v prvním ročníku a studenti 

opravdu poslouchali a následně se aktivně zapojovali). Výše uvedené prvky 

(aktuální ukázky, příklady, náměty к diskuzi) hodnotím velice kladně. 

Myslím si, že rozhodnutí, zda pracovat s touto učebnicí, by učitel měl udělat již 

v prvním ročníku. Učebnice stojí kolem 580 Kč a možná více než cena je pritěžující 

její tloušťka (850 stránek). Jde sice o „malichernou" věc, ale je možné, že hned na 

úvod kniha žáky odradí, případně ji odmítnou „tahat" do školy. Některé díly 

učebnice již vyšly samostatně, ovšem při sečtení cen všech dílů je cena kompletu 

téměř dvojnásobná a to ještě nejde o komplet úplný. 

Tuto učebnici bych s výhradou týkající se pořizovací ceny a hmotnosti 

publikace doporučila pro výuku základů společenských věd. 

• Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky61 -

nakladatelství Fortuna 

Učebnice z nakladatelství fortuna v sobě zahrnuje základy výše zmíněných věd, 

kdy každé z nich je věnován poměrně stejný prostor. Ekonomické učivo obsahuje 

padesát pět stran. Grafická stránka v černobílém provedení je dostačující (důležité 

pojmy a poznatky jsou tučně zvýrazněny, místo jednolitého textu je často použita 

forma výpisků). Ekonomické učivo je rozděleno do osmi tématických celků, které 
V' 

61 EICHLER, Jaroslav, et al. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. 
Praha: Fortuna, 2005. 168 s. 
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pokrývají základní ekonomické poznatky. Tato učebnice se v posledních dvou 

kapitolách stručně zabývá vstupem České republiky do EU a světovou ekonomikou 

(tendence к ekonomické integraci, mezinárodní obchod, mezinárodní měnový 

systém). V současnosti je na trhu třetí upravené vydání z roku 2005, proto poslední 

věta o vztahu ČR a EU zní: Členem Evropské unie by se Česká republika s dalšími 

devíti kandidáty měla stát dnem 1.května 2004.62 Informace by samozřejmě mohly 

být aktuálnější a mohly být dále rozvedeny, přesto však kladně hodnotím snahu 

nakladatelství po aktualizaci celé problematiky. Za každou kapitolou následují 

úkoly, které jsou formulovány: obstarejte si...zhodnoťte vyhledejte...., případně 

prodiskutujte.... Tato formulace na jedné straně působí jako snaha autorů po 

zapojení žáků do výuky, na straně druhé nejsou úkoly brány z praktického života. 

Pro žáky je z výukového hlediska určitě užitečné zjišťovat údaje ve statistické 

ročence, ale pochybuji, že je to pro ně zábavné a že jim tato činnost obohatí 

praktický ekonomický život. 

Cena učebnice je kolem 100 Kč, pokud si žáci budou chtít pořídit i ostatní díly, 

vyjde je to asi na 300 Kč, což není málo. Toto pojetí učebnic nakladatelství Fortuna 

má své pro i proti (ostatně jako většina učebnic), ale myslím si, že ve výuce se 

s učebnicí dá celkem dobře pracovat a že je přehledná nejen pro učitele, ale 

hlavně pro studenty. 

• Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě3 - nakladatelství Olomouc 

Tato učebnice svým originálním pojetím a sepětím s RVP G zcela vybočuje ze 

skupiny učebnic tradičních (proto jí věnuji více prostoru). Novým prvkem je 

rozdělení na žákovskou a učitelskou část (každá lekce v sekci žákovské má svůj 

protějšek v sekci učitelské). Učivo je rozděleno do 14 lekcí, tedy 14 hodin (od 

Úvodu do ekonomie po Závěrečné shrnutí ekonomie). Učebnice jako jedna z mála 

poskytuje aktuální informace týkající se Evropské unie. Autoři jsou si vědomi 

nutných aktualizací, proto budou pravděpodobně další díly učebnic zabývající se 

psychologií, filosofií, etikou, politologií a mezinárodními vztahy dále 

62 EICHLER, Jaroslav, et al. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. 
Praha: Fortuna, 2005. s. 112 
63 ŠIL, Přemysl, KAROLOVÁ, Jana. Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě: Sociologie a 
ekonomie pro střední školy. Olomouc: Olomouc, 2007. 179 s. 
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aktualizovány. Téma mezinárodních vztahů je součástí učebnice Člověk jako 

občan a svetoobčan64 a mohlo by doplňovat kapitoly o Evropské unii. 

Čtenáře (z řad žáků i učitelů) zaujme na první pohled výrazné grafické 

zpracování (viz. příloha č.19 a 20). Učebnice je černo-bílo-zelená a pomocí 

postranní zelené lišty v žákovské části, na které jsou umístěny symboly pro motto 

lekce, cíl lekce, úkoly, kontrolní otázky, shrnutí, přílohy, umožňuje snadnější 

orientaci v jednotlivých tématech. Výše popsanou strukturu tak mají i jednotlivé 

hodiny. Autoři kladou velký důraz na motivaci žáků (motto lekce) a jejich aktivitu 

během výuky (úkoly a kontrolní otázky). Učitelská část (snad kromě testů na 

volných listech) není pro zvídavější žáky zapovězena, protože zde najdou informace 

o zákulisí aktivit, správné odpovědi na otázky z příloh nebo doplňující informace 

z výkladu. 

Další zvláštností knihy je „osobní pojetí"učebnice, protože průvodcem po učivu 

jsou žákům skuteční studenti Gymnázia a Jazykové školy Zlín. Ti pomocí fotografií 

a průpovídek oživují výklad, upozorňují na určité problémy, případně nastiňují 

otázky к zamyšlení, tedy navazují kontakt se čtenářem (texty v učebnicích často 

působí „mrtvým dojmem", kdy aktivita čtenáře je vyžadována maximálně 

odpověďmi na teoretické otázky). Autoři se tak inspirovali u zahraničních 

jazykových učebnic, kde je podobný koncept běžný. Učebnice podle mého názoru 

vyznává heslo „vážně - nevážně", proto jsou lekce oživeny použitím humoru 

(vtipy, vtipné citáty, průpovídky studentů, atd.). 

Součástí učebnice jsou volné listy, na kterých jsou kromě doplňujících 

informací i materiály pro různé aktivity a hry (např. losovací lístky), ale také 

předem připravené testy (tento prvek hodnotím velice kladně vzhledem к učitelské 

praxi, kdy opakování je organickou částí učebnice a navíc je pro učitele již 

připraveno). Nejde tedy o typ učebnic, kde jsou učitelé zahlceni tvořivými 

požadavky, které ale musí úplně sami vymyslet, zrealizovat nebo složitě 

vyhledávat. Všechny informace jsou v jedné knize, na jednom místě, ovšem 

samostatný a kreativní přístup není potlačen, naopak se od učitelů očekává. 

Pokud se postupuje v hodinách podle učebnice, žáci sami vidí jasnou strukturu 

hodiny a jsou upozorňováni na testy či opakování. Úkoly a otázky jsou 

64 ŠIL, Přemysl, KAROLOVÁ, Jana. Člověk jako občan a svetoobčan-. Politologie, právo a 
mezinárodní vztahy pro střední školy. Olomouc: Olomouc, 2008. 224 s. 
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nenahraditelnou součástí textu, jsou ale i na konci výkladu a často jsou založeny na 

skupinové práci. Autoři samozřejmě zdůrazňují možné modifikace a striktně 

podobu svých hodin neurčují, přesto si dokáži představit, že hodiny ekonomie je 

možné podle učebnice zrealizovat. Ve své vlastní výuce při praxi na gymnáziu jsem 

využila prvky z lekce o podnikání (v hodinách filosofie jsem zase pracovala s dílem 

o filosofii a etice) a myslím si, že i „nudný výklad" byl pro žáky srozumitelný a 

přehledný. 

Učitelská část (ukázka učitelské části je v příloze č. 21) obsahuje metodickou 

část hodin (tento odstavec by se hodil i do kapitoly 2.4.), tedy plány konkrétních 

vyučovacích hodin. V souladu s RVP G má každá lekce jasnou strukturu: cíle, 

klíčové pojmy, pomůcky, metody a průběh činností. Součástí učitelské části je i 

řešení úkolů a otázek z příloh. 

Zároveň učebnice obsahuje i učební osnovy Základů společenských věd, které 

se skládají ze zařazení předmětu podle struktury RVP G, charakteristiky 

vyučovacího předmětu, výchovně vzdělávacích strategií (klíčové kompetence) a 

očekávaných výstupů ve druhém ročníku čtyřletého nebo šestém ročníku osmiletého 

studia. Za pozornost určitě stojí, že tato učebnice je vlastně jedinou aktuální 

publikací, která zohledňuje Rámcový vzdělávací program, a tak se pedagog nemusí 

bát, že by nenaplnil např. očekávané výstupy formulované v RVP. 

Mezi zápory učebnice bude patřit její celkem vysoká cena (asi 180 Kč), která 

při pořízení celého kompletu dosáhne asi 750 Kč. Grafické zpracování se někomu 

může zdát „přeplácané", stejně jako pojetí výkladu - pro někoho neuspořádané a 

neefektivní. J á si naopak myslím, že tento typ učebnice představuje cestu, 

kterou lze nejen ekonomii, ale celé základy společenských věd zpřístupnit 

studentům. Stejně jako u učebnic pro základní školu vyhovuje někomu strohý 

výklad (otázka učitelů by ale měla znít: Co nejvíce vyhovuje žákům?), nebo Valda65 

jako průvodce po učivu občanské výchovy, tak mohou někomu vyhovovat učebnice 

s výkladem nebo s obrázky a tvořivým pojetím. 

Myslím si, že tento typ učebnic čeká na své „zaběhnutí" ve vyučovacím 

procesu a jen jeho používání ukáže opravdové klady a zápory. Pro učitele, kteří 

jsou konfrontováni s koncepcí Rámcového vzdělávacího programu (a většina je s 

65 viz. str. 19 a učebnice z nakladatelství SPL-Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 
VALENTA, Milan. Občanská výchova pro 6, 7. a 9. .ročník. 
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touto koncepcí konfrontována velice nerada) by tento typ učebnic mohl být 

předlohou, či návodem, jak ušetřit práci sobě a naopak obohatit vyučování žáků. 

Část pedagogů často místo učebnic žákům doporučuje různá opakování 

к maturitní zkoušce. Na základě rozhovorů s učiteli a knihkupci a na základě 

vlastních zkušeností nejen z praxí, ale i studentských let jsem zhodnotila dvě 

nejpoužívanější příručky: Společenské vědy v kostce pro SŠ66 z nakladatelství 

Fragment a Odmaturuj ze společenských věd (rozšířená verze)67 z nakladatelství 

Didaktis. Obě učebnice jsou velice oblíbené hlavně u žáků, na straně učitelů panují 

protikladné názory. Jedna skupina pedagogů tyto učebnice doporučuje (aby žáci 

uměli alespoň něco), druhá nesouhlasí se stručným a „nahuštěným" pojetím. 

Nespornou výhodou těchto publikací je jejich téměř neustálá aktualizace, proto se 

čtenáři nemusí obávat zastaralosti poznatků. Tyto učebnice nejsou vhodné pro 

výuku ve škole, ale naopak pomáhají při doplnění učiva doma nebo při učení 

na test nebo maturitní zkoušku. Studenty se učebnice snaží zaujmout zajímavou 

grafickou úpravou, kdy je výklad doplňován zajímavostmi a odkazy. Publikace stojí 

od 180 do 200 Kč, za tu cenu dostanou kupující velice obecný a většinou také 

stručně heslovitý přehled o základních společenskovědních disciplínách. 

Jako doplnění učebnic pro gymnázia uvádím dále publikaci, která zahrnuje 

ekonomii jako samostatný předmět. I když jde o text úzce zaměřený, může 

studentovi gymnázia pomoci např. při přípravě na maturitu ze základů 

společenských věd. Nej větším kladem ekonomických shrnutí pro střední školy jsou 

aktuální informace a většinou samostatný tématický celek týkající se Evropské unie. 

Těchto publikací je na trhu veliké množství (k dostání je několik maturitních otázek 

z ekonomie) a záleží jen na zákazníkovi, jeho vkusu a peněžence, jakou si vybere. 

Většina publikací, které jsem měla v ruce, mě příjemně překvapila nebo něčím 

zaujala, ale stále lze koupit i publikace „klasické (naprosto nezajímavá grafická 

úprava a snaha „vecpat" na stránku co nejvíce informací). Publikaci, kterou jsem 

vyhodnotila jako nejlepší, uvádím níže. 

66 DRÁBOVÁ, Renata, ZUBÍKOVÁ, Zdeňka. Společenské vědy v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: 
Fragment, 2007. 188 s. 
67 EMMERT, František, et al. Odmaturuj ze společenských věd: (rozšířená verze). Brno: Didaktis, 
2007. 256 s. 
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• MA TURITNÍ OTÁZKY Ekonomie58 - nakladatelství Fragment 

Tato příručka mě zaujala nejen grafickým uspořádáním, ale i přehlednou 

a kompletní koncepcí. Myslím si, že jako jedna z mála publikací pro studenty 

odborných škol může vyhovovat i studentům gymnázií. Publikace je rozdělena 

na 17 kapitol, které se dále člení. Z obsahového hlediska hodnotím velice kladně 

samostatnou kapitolu týkající se Evropské unie, ve které je přehledně a 

srozumitelně vysvětlen integrační proces v Evropě, evropská měna, orgány a 

instituce EU a vztahy České republiky a Evropské unie. Samotný výklad je 

přehledný, důležité poznatky jsou zvýrazněny v rámečku. Za každou kapitolou jsou 

základní a rozšiřující testové úlohy a sekce: Nezapomeňte, která zahrnuje základní 

nej důležitější poznatky. Součástí publikace je i klíč к testovým úlohám a praktické 

rady к maturitě. 

Neotřelým prvkem je jazyk příručky, který má být hlavním lákadlem pro 

studenty. S jazykem souvisí i reálné životní situace, ve kterých se ocitají dva 

průvodci knihou - Daniel a Demeter. Jejich prostřednictvím je téma vždy otevřeno 

(konkrétní situace) a zároveň jim autorka svěřuje i Poslední slovo, kdy často 

využívá humor . Kapitola s názvem konkurence začíná takto: 

„Daniel (18 let) se rozhodl obohatit svůj život novou přítelkyní. Rozhoduje se 

mezi dvěma slečnami: slečna A je vysoká štíhlá blondýnka. Ráda nakupuje, má 

zálibu v malých pejsáncích a pije zásadně koktejly. Slečna В není blondýna. Ráda 

vaří, uklízí, chodí do přírody a pije pivo. Daniel se musí rozhodnout pro jednu 

z nich (no měl by). Prvním kritériem je cena: nákupy a granule vyjdou docela 

draho. Procházky po přírodě jsou zdarma a pivo je taky levnější. Takže výhodu má 

slečna В (konkurence cenová). Dalším kritériem je způsob použití: slečna A je 

vhodná na diskotéku, slečna B do hospody (konkurence necenová). Jak se Daniel 

rozhodne?"69 

Stejná kapitola končí Posledním slovem: ,J)aniel si překvapivě vybral slečnu, 

která mu přinese větší užitek. Můžeme se jen dohadovat, že v tomto případě půjde 

převážně o necenovou konkurenci." 0 

I když oceňuji novost zpracování a snahu přiblížit ekonomická témata 

studentům, nejsem si jistá, zda „teenagerovský styl" již není přespříliš (nabízí se 

68 PETRŽELOVÁ, Jana. MATURITNÍ OTÁZKY Ekonomie. Havlíčkův Brod: Fragment, 2008. 190 s. 
69 PETRŽELOVÁ, Jana. MATURITNÍ OTÁZKY Ekonomie. Havlíčkův Brod: Fragment, 2008. s. 29 
70 tamtéž, s. 33 
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srovnání s učebnicemi z nakladatelství Olomouc71, které prostřednictvím reálných 

studentů působily důvěryhodnějším dojmem). Zde opět vyvstává otázka vkusu 

neboli rovnováha formy a obsahu, i když si myslím, že obsah není potlačen a témata 

jsou pojata srozumitelně. 

U učebnic pro gymnázia platí v zásadě totéž, co pro učebnice určené základním 

školám. Nabídka je opravdu pestrá, ale př i bližším pohledu se velice zúží. 

Pokud necháme stranou ,JK.ostkyu a „Odmaturuj", pak vyhovující učebnice jsou 

pouze tři až čtyři. Samozřejmě, že každému vyhovuje něco jiného, ale jsem 

přesvědčená, že jednolitý černobílý text bez příkladů z každodenního života to 

nebude. S Rámcovými vzdělávacími programy koresponduje pouze učebnice 

z nakladatelství Olomouc (podle data vydání ostatních učebnic je to pochopitelné). 

Učitelé mají samozřejmě volbu a nikdo jim nepřikazuje řídit se pouze podle jedné 

publikace. Pokud učiteli nakonec žádná učebnice nevyhovuje, může si materiály či 

informace hledat sám (mnoho projektů má speciální sekci pro učitele - viz. kapitola 

2.5). Pomoc pro učitele představuj í metodické př í ručky a manuály, které 

rozebírám v následující kapitole. 

2.4. Podklady a pomůcky pro učitele 

Metodická podpora pro učitele není v oblasti ekonomie příliš dobře 

propracována. Výjimku tvoří například učitelská část u učebnic z nakladatelství 

Olomouc72 nebo manuál Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a 

víceletá gymnázia73. I když tento manuál není přímo určen pro gymnázia čtyřletá, 

myslím si, že učitelům na gymnáziích může pomoci. Není samozřejmě nutné, aby 

třída pracovala podle pracovních sešitů, které к manuálu vyšly (jsou uzpůsobené 

pro mladší děti: tykání, výrazné ilustrace), ale učitelé se mohu inspirovat různými 

aktivitami nebo hrami, které zpestří nebo přiblíží ekonomické učivo. 

» . . 

71 viz. s. 34 - 37 
72 viz. s. 36 -37 
73 SKOŘEPA, Michal, SKOŘEPOVÁ, Věra. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy 
a víceletá gymnázia : Manuál pro učitele. Praha: Scientia, 2008. 197 s. 
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• Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol74. 

Dominantní úlohu v podpoře učitelů zastává tato několikrát zmiňována 

příručka. Ta by učitelům středních škol měla poskytnout celkovou představu o tom, 

co by měli jejich žáci zvládnout. Publikace obsahuje tyto části: výkladový text 

(vhodný pro úroveň ZŠ a SŠ), ukázky metodického zpracování (jde o příklady 

dobré praxe) a doplňkové podklady (standardy FG a odkazy na další prameny).75 

Po obsahové stránce se příručka dělí do šesti tématických celků: Hospodaření 

domácnosti-, Ceny; Peníze, placení, cenné papíry, Finanční trh\ Finanční 

produkty a Finanční plánování. Příručka je velice přehledně a srozumitelně 

zpracovaná, obsahuje množství grafu, schémat a obrázků (např. vzory vyplněných 

složenek). V praktických příkladech nejsou uvedeny žádné značky či konkrétní 

firmy (základní požadavek nezaujatosti celého projektu), ale lze v příručce najít pár 

výjimek.76 Informace o bankách, pojišťovnách nebo formách placení lze jen těžko 

vyložit bez konkrétního jmenování, přesto si myslím, že jde o formu skryté 

reklamy. Kladně hodnotím závěrečnou sedmou kapitolu Zdroje informací, ve které 

autoři uvádí internetové adresy vzdělávacích portálů, profesních webů a seznam 

novin, časopisů a ostatních odkazů na užitečné internetové stránky. Doplňující CD 

obsahuje - stejně jako v oddílu pro základní školy - ukázky dobrých příkladů 

z praxe, kde jsou ukázkové hodiny kompletně zpracovány. 

Pokud se příručka dostane do škol (tento požadavek není stále splněn, proto 

např. v mém dotazníkovém šetření se s ní setkal pouze jeden učitel), může být pro 

učitele velice dobrou pomůckou. Čtení příručky mě bavilo, praktické příklady jsou 

z každodenního života a publikace je velmi přehledná. 

Materiálů pro učitele (i přes malé množství materiálů uvedené v této kapitole) 

je velké množství. V tištěné formě jde o výše uvedenou příručku Finanční 

gramotnost - obsah a příklady z praxe, případně o učitelské části učebnic. 

V převážně elektronické podobě je mnoho projektů vytvořeno nejen pro studenty, 

ale i pro jejich učitele (přehled projektů je v následující kapitole 2.5.). Myslím si, že 

nejlepší způsob, jak materiály pro učitele sjednotit a zpřehlednit, je jejich 

74 KLÍNSKÝ, Petr, et al. Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav 
odborného vzdělávání, 2008. 97 s. 
75 zdroj: tamtéž, s. 4 
76 např. jména institucí působících na finančním trhu - na str. 36 
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zastřešení pod RVP (přehledné vydání seznamu, umístění projektů najeden server, 

atd.). Na rozdíl od učebnic je velkým kladem učitelských příruček (ať už v tištěné 

nebo elektronické formě) jejich aktuálnost. 

2.5. Projekty, programy 

Projekty jsou většinou určeny pro žáky základních i středních škol, proto 

jsem se rozhodla nerozlišovat projekty pro ZŠ a SŠ. Projekty se většinou skládají 

ze dvou částí - první část je určena žákům, druhá část je pro jejich učitele 

(většinou jde o internetové portály, které představují komplexní pojetí projektu, 

proto jsem se rozhodla zahrnout do této kapitoly i metodickou podporu pro učitele). 

V současné době lze hlavně na internetu využít velké množství projektů, které 

lze členit podle několika kritérií, např. z hlediska formy (elektronické nebo tištěné), 

povahy (praktické nebo teoretické) nebo obsahu (spotřebitelské a finanční nebo 

„evropské"). Poslední - obsahové hledisko je nej zřetelnější, proto dělím projekty 

níže popsaným způsobem. 

Z hlediska obsahové analýzy lze projekty rozdělit na skupinu programů 

zabývajících se finančním a spotřebitelským vzděláváním (např. Arnošt, SBFG, 

FinancniVzdelavani.cz, Dolceta.eu) a projekty týkající se problematiky 

Evropské unie (např. Evropa2045, studentský diář). Toto dvojí zaměření má své 

logické opodstatnění, které rozvádím v kapitolách 2.5.1 a 2.5.2.) 

V následující kapitole nejprve stručně popisuji nej výraznější projekty na poli 

ekonomického vzdělávání a zároveň se snažím o jejich zhodnocení vzhledem 

к použitelnosti při výuce. Množství projektů je obrovské (podrobnější seznam 

uvádím v seznamu literatury) a není možné rozebírat je všechny (např. projektů 

o EU je několik desítek). Při výběru mnou zkoumaných projektů jsem se řídila 

aktuálním seznamem vybraných aktivit, který je dostupný na stránkách Ministerstva 

financí ČR77, dále zkušenostmi škol a faktickým zapojením projektů do školní 

činnosti (např. studentský diář). Posledním kritériem byla aktuálnost projektů (např. 

Kurz financí pro každého). 

77 zdroj : http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani.html 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani.html
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2.5.1. Projekty spotřebitelského a finančního vzdělávání 

Zdůvodňovat v současné době potřebu finančního a spotřebitelského 

vzdělávání je patrně zbytečné. Celosvětová finanční krize nutí občany (nejen jako 

spotřebitele) starat se o své finance ještě obezřetněji. Všechny požadované 

schopnosti a dovednosti v současné době formuluje SBFG, nicméně jde stále jen o 

teoretické poučky na papíře. Několik projektů si proto dalo za cíl - zvýšit úroveň 

finanční gramotnosti a postarat se o finanční a spotřebitelské vzdělávání nejen 

současné, ale i budoucí ekonomicky aktivní generace. 

První skupinou jsou proto projekty týkající se finančního a spotřebitelského 

vzdělávání - konkrétně jejich teoretická východiska. 

• Strategie finančního vzdělávání 

„Strategie finančního vzdělávání je ucelený systematický přístup hřešení nízké 

úrovně FG občanů České republiky. Cílem strategie je vytvoření uceleného systému 

finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti v ČR. " 78 

Strategie vymezuje strukturu dvou pilířů finančního vzdělávání, kde prvním 

pilířem je vzdělávání počáteční (předškolní, základní, střední, vyšší odborné a 

vysokoškolské). Na této úrovni je pak formulován Systém budování finanční 

gramotnosti na základních a středních školách. Druhým pilířem je vzdělávání 

další, což jsou všechny aktivity, které nespadají do vzdělávání počátečního. 

• Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních 

školách79 

Již několikrát zmíněný Systém budování finanční gramotnosti (FG) na 

základních a středních školách (SBFG) se zabývá: definicí FG, formulací standardů 

FG, přípravou systému vzdělávání, zapojením standardů FG do RVP, hodnocením a 

78 Ministerstvo financí ČR. Strategie finančního vzdělávání [online], c2005-2009 [cit. 2009-02-19]. 
Dostupný z WWW: 
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani_34400.html>. 
79 Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR. Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách [s.l.] : [s.n.], 
2007.17 s. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani_34400.html
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monitorováním úrovně FG populace, případnými úpravami systému a pravidelným 

zveřejňováním informací o fungování systému80. 

Východiskem pro SBFG je usnesení vlády České republiky č. 1594 ze 

7. prosince 2005, které uložilo Ministerstvu financí, Ministerstvu školství mládeže 

a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a Ministerstvu průmyslu a obchodu připravit tento 

dokument do 30. září 2006. Kromě těchto institucí se na dokumentu podílí 

Výzkumný ústav pedagogický a Národní ústav odborného vzdělávání. 

Jedním z nej důležitějších prvků SBFG je formulování standardů finanční 

gramotnosti, tedy ideální úrovně finanční gramotnosti pro různé cílové skupiny, 

resp., cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělávání.81 Tyto 

standardy jsou pak zapojeny do RVP a slouží jako východisko pro tvorbu 

konkrétních vzdělávacích programů a aktivit. Základní pojmy týkající se nejen 

strategie finančního vzdělávání a SBFG jsem vysvětlila v kapitole 1.2. 

Zatímco RVP ZV standardy finanční gramotnosti neobsahují (a bude tedy 

nutné jejich zapojení), v RVP G jsou již standardy finanční gramotnosti pro SŠ 

zahrnuty (jde o vzdělávací oblast Člověk a svět práce)}1 Kompletní znění standardů 

FG pro SŠ je v příloze č.21. 

Dokument zároveň určuje základní principy (obecnost, odbornost, 

informovanost) vzdělávacích programů a aktivit, které musí být dodržovány, aby 

projekty finančního vzdělávání byly považovány za součást systému tohoto 

vzdělávání. Teoretická východiska a požadavky kladené na žáka mohu být 

naplněny pouze v tom případě, že existuje dostatečné množství doplňujících 

materiálů, které jsou určeny pro praktickou výuku (interaktivní projekty, vhodné 

učebnice, atd.) 

• Finanční Vzdělávání, cz 

Projekt, který ze SBFG vychází je projekt FinančníVzdělávání.cz 

(www.financnivzdelavani.cz), na kterém se kromě profesních asociací83 působících 

na našem finančním trhu podílí i Česká národní banka (ČNB), Česká bankovní 

80 zdroj: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR. Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních 
školách [S.I.] : [s.n.], 2007, s . l l 
8'tamtéž, s. 8 
82 zdroj a více na: http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-novy-prvek-skolni-vyuky 

http://www.financnivzdelavani.cz
http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-novy-prvek-skolni-vyuky
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asociace (ČBA - ta projekt iniciovala a koordinovala) a Ministerstvo financí ČR. 

Základní principy projektu jsou: nekomerčnost, unikátnost, jednoduchost a snadná 

přístupnost, dobrovolnost edukace a kontinuita.84 

Stránky mají dva oddíly (pilíře) - pilíř účelový, který se dělí do životních 

situací (např.: finanční vzdělávání dětí, peníze na cestách nebo osobní finanční 

krize) nebo životních etap a pilíř produktový, který seznamuje s různými produkty 

a službami v oblasti financí (bankovnictví, investování, leasing, penzijní připojištění 

a pojištění). Uživatelé stránek mohou využít i slovníček, který je rozdělen do 

oblastí podle produktu a služeb. Zároveň ve stejné sekci jsou odkazy na odbornější 

slovník ČNB nebo ČBA.. 

Tento portál je podle autorského týmu určen vzdělávacím účelům (bez bližšího 

upřesnění). Pokud by s projektem měl pracovat žák základní školy, patrně by 

ho to nebavilo (stránky by mohly být graficky výraznější), navíc jsou napsány 

poměrně „odborným jazykem" (na rozdíl od následujícího portálu Arnošt). Pro 

doplnění informací pro studenty středních škol a jejich pedagogy by portál 

vhodný byl. Kladně hodnotím nápad rozdělit informace týkající se finančního 

vzdělávání na životní etapy a životní situace - čtenář si podle svého aktuálního 

stavu může najít kapitolu, kterou právě potřebuje. 

• Arnošt - nadační fond pro podporu finančního vzdělávání 

Projekt Arnošt (www.sysel-arnost.cz) je podle autorů vhodný pro žáky 

základních (na prvním stupni se s materiály dá podle mého názoru pracovat již ve 

čtvrté a páté třídě) a středních škol. Myslím si, že pro žáky základních škol jsou 

stránky přiměřeně náročné a atraktivně zpracované (ilustrace, srozumitelný 

jazyk). Studenty středních škol však autoři neodhadli (málokterý gymnazista 

bude pracovat s knihou Tajný deník Barborky Syslové). I když autoři tvrdí, že 

nadační fond se zabývá i finančním vzděláváním dospělých, stránky nemohu být 

primárně zaměřeny pro dospělé, právě díky zacílení na mladšího čtenáře. 

Předností projektu je jasné a přehledné grafické zpracování všech materiálů, 

jako jsou: kniha Tajný deník Barborky Syslové aneb Cesta k finanční 

83 např.: Asociace českých stavebních spořitelen, Česká asociace pojišťoven nebo Asociace pro 
kapitálový trh (kompletní přehled na: www.financnivzdelavani.cz) 
84 zdroj: Finanční Vzděláváni, cz [online], c2007 [cit. 2009-02-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.financnivzdelavani.cz/>. 

http://www.sysel-arnost.cz
http://www.financnivzdelavani.cz
http://www.financnivzdelavani.cz/
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samostatnostŕ5 nebo schémata ke stažení, blog a množství nabízených aktivit. 

Projekt je ale také zaměřen na získávání co největšího komerčního zisku (např. cena 

Balíčku finančních dovedností je 22 500 Kč (balíček obsahuje několik her, knih, CD 

a metodické školení). Problém vidím i ve skryté reklamě, která se objevuje jak na 

blogu Barborky Syslové (www.barborkasyslova.blogspot.cz) v podobě odkazů na 

konkrétní nakladatelství, tak i v samotné knize. Myslím si, že je naprosto nevhodné, 

aby v knize pro děti (i když má vzdělávací funkci) byla tato pasáž: 

„ Tvým úkolem bude dobře se finančně vzdělávat, tak jako и každého člena naší 

rodiny. Doporučím ti knihy, které najdeš na internetové adrese www.e-profess.cz a 

vybereš si, s kterou chceš začít. Já ti ji koupím, a až ji přečteš, pořídíš si další. 

Doporučené dětské knihy z nakladatelství Profess Consulting se ti určitě budou 

líbit, neboť vyšly již v Británii, Austrálii, na Novém Zélandu, Rusku, v Americe...a 

děti šije tam oblíbily. "86 

Pro praktickou výuku jsou podle mého názoru vhodná schémata 

z internetového portálu, kde je základní problematika (například rodinný rozpočet 

nebo potřebnost ekonomické gramotnosti) dobře a přehledně vysvětlena, příp. kniha 

Tajný deník Barborky Syslové а к ní vydané CD. Nejsem si však jista, že školy 

budou mít zájem objednávat si celý Balíček finančních dovedností či systematicky 

s projektem pracovat. Nápad s blogem je originální, i když si myslím, že jeho 

potenciál zůstal nevyužit (blog je celkem nezajímavý, příspěvků málo, neprobouzí 

aktivitu čtenářů). Kladně hodnotím provázanost projektu s RVP (alespoň přehledné 

rozpracování témat v souladu s RVP). V případě nadačního fondu bych se snažila 

o potlačení komerčnosti na minimum. 

• Dolceta.eu 

Projekt pod patronací státní neziskové organizace Generation Europe 

Foundation (www.generationeurope.cz) je portál Dolceta.eu - spotřebitelské 

vzdělávání online (www.dolceta.eu/ceska-republika/). Tento portál je sice primárně 

určen pro dospělé, ale myslím si, že informace jsou přístupné i pro 

středoškoláky. Stránky navíc obsahují speciální sekci pro učitele. 

85 SYSLOVÁ, Barborka, et al. Tajný deník Barborky Syslové aneb Cesta k finanční nezávislosti. 
Praha: Profess Consulting, 2006. I l l s . 
86 SYSLOVÁ, Barborka, et al. Tajný deník Barborky Syslové aneb Cesta k finanční nezávislosti. 
Praha: Profess Consulting, 2006. s. 23. 

http://www.barborkasyslova.blogspot.cz
http://www.e-profess.cz
http://www.generationeurope.cz
http://www.dolceta.eu/ceska-republika/
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Projekt vznikl za podpory Evropské komise a dělí se do čtyř oblastí: 

Spotřebitelská práva, Finanční služby, Bezpečnost spotřebitelů a Výukový modul 

pro spotřebitele (pro učitele). Tyto tématické moduly jsou dále členěny do lekcí, 

kdy každá lekce obsahuje stručné vysvětlení dané problematiky a praktické příklady 

a kvizy. Cílem portálu není podat komplexní přehled všech témat, ale zaměřit se na 

praktické problémy a nej častější dotazy týkající se daného tématu. Závěrečná sekce 

- Výukový modul pro spotřebitelské vzdělávání si klade za cíl poskytovat 

metodické podklady (plány hodin, pracovní listy, kvízy a texty) к různým tématům 

spotřebitelského vzdělávání (Úvod do spotřebitelského vzdělávání, Osobní finance, 

Zdraví a bezpeční spotřebitelé, Zodpovědní spotřebitelé, Spotřebitel a služby). 

Autoři zdůrazňují propojenost probíraných témat s RVP, protože výukový 

modul je určen nejen pro učitele základních a středních škol (lekce se často 

překrývají a lze je uplatnit na ZŠ i SŠ), ale také pro vzdělavatele dospělých. 

Pedagog se může rozhodnout, zda bude postupovat podle věkových skupin (ZŠ, SŠ, 

dospělí), horizontálních témat (např. člověk a svět práce, člověk jako spotřebitel) 

nebo vyučovacích předmětů (např. ekonomie, matematika, ekologie). Autoři (stejně 

jako v RVP) postupují podle tzv. kompetenčního modelu, což znamená, že v každé 

lekci jsou jasně definovány kompetence, dovednosti a znalosti, které má student po 

absolvování lekce získat.87 Plány hodin (výukové postupy a přístupy) jsou 

definovány pomocí přehledné tabulky88. Celá hodina je tak pedagogům 

„naservírována" v kompletním provedení. 

Tento portál proto hodnotím hlavně z „učitelské" části jako jeden 

z nejvydařenějších, protože v tématickém okruhu spotřebitelského vzdělávání 

podává jasné, přehledné a kompletní informace. 

• Dvorek, eu, Yomag 

Specifickou skupinou v oblasti ekonomického vzdělávání jsou internetové 

portály založené na principu diskusní platformy nejen studentů, ale i jejich učitelů. 

Tyto projekty nejsou výhradně zaměřené na ekonomické informace (portály 

obsahují např. i sekce politika, média, cestování nebo kultura). V ekonomické sekci 

87 Dolceta: Výukový modul pro spotřebitelské vzdělávání [online], neuvedeno [cit. 2009-03-09]. 
Dostupný z WWW: <http://www.dolceta.eu/ceska-republika/Mod4/>. 
88 např. vyučovací hodina na téma: Bankovní účet - na: http://www.dolceta.eu/ceska-
republika/Mod4/spip.php?article 107 

http://www.dolceta.eu/ceska-republika/Mod4/
http://www.dolceta.eu/ceska-
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nejde jen o informace týkající se finančního a spotřebitelského vzdělání, i když tato 

témata převažují nad ostatními, a proto jsem rozhodla zařadit portály spíše do 

skupiny „finančních projektů". 

Portály Dvorek.eu (www.dvorek.eu) a Yomag (www.yomag.cz) mají shodné 

především tyto rysy: možnost zapojení studentů a jejich učitelů, učitelskou část 

s rozsáhlou databází pedagogických materiálů a přehlednou grafickou úpravu 

stránek i stahovaných materiálů. Oba dva projekty fungují díky partnerství a 

dotacím z Evropské unie. Rozdílná jě ale aktuálnost obou portálů - zatímco 

v internetovém časopisu Yomag je poslední „ekonomický" příspěvek z ledna 2009, 

portál Dvorek.eu je téměř neustále aktualizován (pozvánky, zajímavé akce) a 

příspěvky jsou staré pouze pár dnů. 

Komunikační prostor pro mladé lidi je velice dobrým nápadem, avšak 

musí fungovat, musí být živý. Oba zmiňované portály se o aktuálnost a 

interaktivitu snaží, ale i na stránkách Dvorek.eu jsou diskusní fóra prázdná, veškerá 

aktivita se zaměřuje jen na vkládání článků - bez diskuse. Velkým kladem obou 

projektů je sekce pro učitele. Otázkou zůstává, zda by učitelům i žákům více 

neprospěl „centrální server", kde by byl souhrn všech informací, chaty pro 

studenty (i učitele) a databáze aktivit a programů. Na tuto otázku odpoví až 

následující vývoj ekonomického vzdělávání, ve kterém se dá ale předpokládat větší 

rozdrobenost informací a vznik dalších projektů a programů. 

• Kurz financí pro každého 

Kurz financí pro každého89 začal vycházet 2. února 2009 a skončil v sobotu 

7. března 2009. Jde o tzv. „novinový seriál", který se snažil pomoci čtenářům 

v době finanční krize. I když nejde o projekt primárně určený pro školy, dá se 

podle mého názoru ve škole využít (alespoň některé jeho lekce). Spolu s kurzem 

vyšla 2. února i příručka Výpočty do kapsy (viz. příloha č.23). Většina podobných 

projektů a kurzů je spojena se jménem nějaké finanční instituce, která si 

prostřednictvím partnerství nebo sponzoringu dělá reklamu. V případě tohoto kurzu 

jde o partnerství Raiffeisen stavební spořitelny. Redakce Lidových novin uvádí, že 

kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí lépe vyznat v osobních a rodinných 

89 Kurz financí pro každého. Lidové noviny. 2.2.2009, roč. XXXII, č. 27, s. VI-VII. Dostupný z 
WWW: <http://www.lidovky.cz/ln_noviny.asp?klic=229846&mes=20090202>. 

http://www.dvorek.eu
http://www.yomag.cz
http://www.lidovky.cz/ln_noviny.asp?klic=229846&mes=20090202
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financích. Pro všechny, kdo cítí, že právě v dnešní době je důležité rozumět tomu, co 

se děje či může dít s jejich penězi.90 Podle mého názoru by mottem kurzu mohl být 

název sloupku Petra Zavadila: „Učit se musí každý, když jde o peníze" 9X Autoři 

několikrát upozorňují na naprostou aktuálnost poskytovaných informací, zároveň 

chtějí čtenáře seznámit se změnami a novinkami na finančním trhu. Lekce jsou 

přehledně strukturované se zajímavou grafickou úpravou (ukázka lekce v příloze 

č. 24), i když pro konkrétní manipulaci je novinový formát A3 nepraktický. 

Tento kurz „komerčního charakteru", který je reakcí na aktuální situaci, 

není nutné předem zatracovat. Kladné hodnocení zaslouží snaha rozšířit finanční 

vzdělávání mezi čtenáře a uskutečnit to srozumitelnou a přehlednou formou. Na 

rozdíl od ostatních projektů byla kurzu zaručena neustálá měsíční publicita (odkaz 

s tématem každé lekce byl umísťován na horní liště titulní strany novin). 

O popularitě „ novinových kurzů" svědčí i fakt, že v konkurenčním deníku - Mladé 

frontě DNES - vycházel seriál Nebojte se krize, který nabízel souhrn informací, rad 

a reportáží. 

2.5.2. Projekty tykající se Evropské unie 

Druhá skupina projektů se zaměřuje na evropské dění a informace o Evropské 

unii. Zacílení na Evropskou unii se odvíjí od postavení České republiky v EU. Po 

vstupu České republiky do Evropské unie se zvýšila potřeba nejen orientovat se na 

„evropském poli", ale hlavně vědět, к čemu může členství běžnému občanu pomoci, 

jaké má občan CR jako Evropan svá práva a povinndsti. I přes zastánce 

euroskeptismu a odvolávání se na přílišnou byrokracii a složitost Evropské unie se 

lze v dění „uvnitř" vyznat a učit se evropské informace atraktivní formou (např. 

pomocí interaktivní hry). 

90 Kurz financí pro každého. Lidové noviny. 2.2.2009, roč. XXXII, č. 27. Dostupný z WWW: 
<http://www.lidovky.cz/Ín_noviny.asp?klic=229846&mes=20090202>. s. VI 
91 ZAVADIL , Petr. Učit se musí každý, jde o peníze. Lidové noviny. 2.2.2009, roč. XXXII, č. 27, s. 
VI. 

http://www.lidovky.cz/%c3%8dn_noviny.asp?klic=229846&mes=20090202
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Diskutovat o naléhavých aktuálních tématech mohou žáci a učitelé na 

internetových diskusních portálech Dvorek, eu a Yomag.cz, následující projekty 

mají jinou formu - jde o studentský diář a interaktivní hru. 

• Studentský diář 

Jednou z hlavních aktivit Generation Europe Foundation je každoroční 

vydávání studentského diáře na školní rok 2008/2009 s podtitulem: Něco za to stojí. 

Diář je primárně určen pro studenty středních škol a lze si ho zdarma objednat! 

Diáře jsou pak rozesílány do škol - v minulém roce bylo rozesláno téměř 100 000 

výtisků. Diář je rozdělen na dvě části - první část je textová (informační) a obsahuje 

tématické okruhy týkající se spotřebitelského a environmentálního vzdělávání. Na 

konci každé kapitoly je seznam internetových odkazů pro zájemce o téma. 

Ekonomického učiva se týkají zejména okruhy: Bez rizika, Životní prostředí, Za 

hranicemi, V Evropě a Evropské unii. Hlavním kladem diáře je jeho poskytování 

zdarma (jediná práce škol je diáře objednat). Studenti ho pak mají celý rok 

„neustále při sobě", což umožňuje průběžné vstřebávání informací. Autoři rovněž 

vyznávají koncept tzv. „learning diaries", což znamená atraktivní forma a moderní 

jazyk. Oba předpoklady jsou naplněny. Diář je v barevném provedení a je tudíž i 

vizuálně zajímavý. Druhá - „diářová" část zároveň obsahuje kalendář s dostatkem 

místa na poznámky к jednotlivým dnům, adresář a místo na poznámky - diář je tak 

opravdu použitelný v normálním životě. 

Pomůckou pro pedagogy může být Příručka pro učitele92 vydaná к diáři (i ve 

formátu pdf), která obsahuje metodický materiál pro učitele, popis doporučených 

aktivit a pracovní listy, které lze v případě vytištěné pomůcky snadno vytrhnout a 

interaktivně s nimi pracovat. Příručka pro učitele je jasně a přehledně zpracována a 

dokážu si představit, že lze některé aktivity realizovat v hodinách. 

Myslím si, že nápad s diáři se nejen podařil, ale i ujal, protože zájem o diáře 

vykazuje vzestupnou tendenci. Diář je opravdu pro každého a je pak jen na jeho 

držiteli (a případně na učitelích), zda sním bude dále pracovat. Studenti mají 

zároveň něco hmatatelného „v ruce", něco, co jim zůstane. Informace jsou podány 

92 Evropská společenství. Příručka pro učitele 2008/2009: Diář 2008/2009-Něco za to stojí!, [s.l.]: 
[s.n.], 2008. 18 s. 
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srozumitelným jazykem a v přehledné formě, přesně tak, jak to „vyžaduje" dnešní 

mladá generace. 

• Evropa 2045 

Dalším projektem zaštítěným Generation Europe Foundation je on-line 

vzdělávací počítačová aplikace Evropa 2045 (www.evropa2045.cz). 

,Jde o aplikaci simulující fungování Evropské unie, v níž studenti - v roli 

představitelů jednotlivých států EU - spravují svěřené území a společně rozhodují 

o budoucnosti Evropy. Simulátor staví hráče před různé problémy, které je 

zapotřebí řešit. Studenti diskutují o nej účinnějších strategiích a v rámci hry mají za 

úkol prosadit a obhájit svoji vizi budoucí Evropy. "93 

Součástí projektu je i Manuál pro učitele 94, který lze ve formátu pdf stáhnout 

z internetových stránek. Manuál je rozdělen do sedmi kapitol - úvodní kapitoly se 

zabývají popisem projektu a rolí učitele vněm, kapitoly následující se týkají 

konkrétní práce s hrou ve třídě. Obsahem manuálu jsou i přílohy s popisem 

projektů. 

Pokud bych měla hru zhodnotit, myslím si (stejně jako v případě diáře), že jde 

o novu aktivitu, která má šanci na úspěch. Studenti jsou přímo vtaženi do 

evropského dění, učitelům je poskytnuta dostatečná metodická podpora, aby 

s portálem mohli pracovat. Velmi kladně hodnotím sekci Encyklopedie, kde jsou 

velice srozumitelně podány základní informace o principech, činnostech, 

organizacích, členech Evropské unie. 

V seznamu internetových portálů (viz. seznam literatury) jsou další servery, 

které se větší či menší měrou týkají ekonomického vzdělávání. Informace jimi 

poskytnuté nemají (ve většině případů) podobu kompletního celku a případnému 

zájemci se mohou hodit jen v určitých případech. 

Hlavním nepřítelem všech uvedených projektů (snad kromě diáře a 

novinového kurzu) je nedostatečná publicita. Učitelé o projektech často vůbec 

nevědí, do projektů je zaangažován jen zlomek škol, informace jsou někdy 

93 Generation Europe Česká republika: Evropa 2045 [online], 2008 [cit. 2009-03-09]. Dostupný z 
WWW: http://www.generationeurope.cz/cz/98-evropa-2045/. 
94 JAKUBÍČEK, Petr, et al. Evropa 2045: Manuál pro učitele. 1. vyd. Praha: Generation Europe, 
2008. 91 s. 

http://www.evropa2045.cz
http://www.generationeurope.cz/cz/98-evropa-2045/
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neaktuální. Myslím si, že větší povědomí o možnostech ekonomického vzdělávání 

by pomohlo nejen žákům (výuka by je mohla bavit), ale i pedagogům (usnadnění 

práce, utříbení poznatků). Druhou negativní s tránkou je nejednota 

předkládaných informací. Nejde zde o to, že poskytované informace jsou chybné, 

ale spíše o jejich utřídění a systematizaci. Ministerstvo financí ČR vydalo seznam 

vybraných aktivit finančního vzdělávání95, který je kromě nedostatečné publicity i 

velice obsáhlý. Téměř každý z projektů má svou metodickou část, což je správné. 

Myslím si ale, že by bylo účinnější, kdyby učitelé měli jeden, maximálně dva 

servery na kterých by byl co největší výběr z aktivit, materiálů a textů. 

Propojenost projektů z RVP, příp. SBFG je různá. Některé projekty RVP 

zohledňují a v metodické části jsou pojmy či průřezová témata, která s RVP 

korespondují, jiné RVP vůbec nezmiňují. Neznamená to, že by byly špatné, ale 

pokud je centrálním rámcem Rámcový vzdělávací program, bylo by rovněž dobré, 

aby byly aktivity a konkrétní hodiny navrženy podle něj. Zastánci rozmanitosti 

projektů mohou argumentovat tvrzením, že právě na metodickém portálu RVP 

(www.rvp.cz) jsou projekty, aktivity a nápady přehledně seřazeny podle 

průřezových témat a vzdělávacích oborů a oblastí. Zčásti s tímto stanoviskem 

souhlasím, ale přesto si myslím, že strategie „každý pes jiná ves" je spíše na škodu 

než к užitku. Na obhajobu projektů musím poznamenat, že ani většina používaných 

učebnic, tedy základních záchytných pilířů pedagogů, s RVP nekoresponduje (viz. 

jejich analýza v kapitole 2.3.) 

2.6. Hry 

Při systematizaci materiálů se mi utvořila ještě jedna skupina pomůcek, která je 

vhodná jak pro žáky, tak pro učitele a která může zvýšit praktické ekonomické 

vzdělání. Jde o stolní obchodní hry, které více než ve škole mohou pomoci doma 

(mezi nejznámější patří Monopoly, Akcie a opce a Cashflow 101). Myslím si, že 

pomocí her lze nenásilnou formou seznámit děti či dospívající se základními 

95 kompletní seznam aktivit je dostupný na: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani.html 

http://www.rvp.cz
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani.html
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ekonomickými principy. Hlavní nevýhodou těchto her je jejich pořizovací cena, 

která se pohybuje v rozmezí od 500 do 2000 Kč. 

2.7. Postavení ekonomie v nové maturitě96 

Vzhledem к neustálým sporům týkajících se podoby tzv. nové maturity 

(je možné, že se model a složení maturitní zkoušky ještě změní) budu v této 

kapitole vycházet z informací uvedených na webu www.novamaturita.cz. Abych 

mohla zhodnotit postavení ekonomie v koncepci nové maturity, musím nejdřív 

objasnit celkový model maturitní zkoušky. Legislativní zázemí nové maturitní 

zkoušky tvoří školský zákon z roku 2004 (zákon č. 561/2004 Sb), který ji 

kodifikoval, a novela tohoto zákona z roku 2008 (zákon č. 242/2008 Sb.), která 

upravuje nový model maturity.97 Schválený model maturitní zkoušky od roku 2010 

je v příloze č.25. 

Maturitní model zároveň nabízí u všech povinných zkoušek dvě úrovně 

obtížnosti - základní a vyšší. Nová maturita vznikla z potřeby „sjednocení škol", 

proto nedochází к rozdělení na gymnázia, střední odborné školy a další školy na 

této úrovni. Společná část maturitní zkoušky tak má být společná opravdu pro 

všechny. 

Aby učitelé věděli, co se bude od jejich žáků očekávat, vydal CERMAT98 tzv. 

katalogy požadavků: „Katalogy požadavků к maturitní zkoušce poskytují svým 

čtenářům informace o požadavcích kladených na žáky středních škol s maturitní 

zkouškou. Kromě zmíněných požadavků к maturitní zkoušce obsahují základní 

specifikace zkoušek a příklady testových úloh a zadání. "" Katalogy zároveň 

obsahují Pedagogické dokumenty ke katalogu а к maturitní zkoušce a seznam 

dokumentů, ke kterým bylo při zpracování katalogu přihlédnuto. 

96 zdroj: www.novamaturita.cz 
97 zdroj: http://www.novamaturita.cz/lkolsky-zakon-s-novelou-1404033137.html 
98 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz) 
99 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Nová maturita oficiálně [online], c2008 [cit. 2009-
02-27]. Dostupný z WWW: <http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html>. 

http://www.novamaturita.cz
http://www.novamaturita.cz
http://www.novamaturita.cz/lkolsky-zakon-s-novelou-1404033137.html
http://www.cermat.cz
http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html
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• Katalog požadavků zkoušek ke společné části maturitní zkoušky platný od 

školního roku 2009 a 2010 OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD 

- základní úroveň obtížnosti100 

Katalog je rozdělen do pěti tématických okruhů: Člověk ve společnosti 

(psychologie, filosofie), Člověk a právo, Člověk a stát (politologie), Člověk a 

ekonomika a Člověk v mezinárodním prostředí. Pro další zhodnocení katalogu je 

důležité kritérium výběru znalostí a dovedností, kdy má jít o základní výbavu 

člověka zakládající občanskou gramotnost. Autorům katalogu šlo hlavně 

o schopnost užívat základní poznatky z výchovy к občanství na středních školách 

pro řešení konkrétních situací, jak je přináší běžný veřejný i soukromý život lidí na 

počátku 21.století.101 

Tématický okruh Člověk a ekonomika se skládá z témat: Trh a ceny, Podnikání, 

Zaměstnání, Peníze a osobní finance, Národní hospodářství. Tématický okruh 

Člověk v mezinárodním prostředí se dělí pouze na témata dvě: Mezinárodní 

organizace a Soudobý svět. Dokument se podobá Rámcovým vzdělávacím 

programům v tom ohledu, že uvádí znalosti a schopnosti (v RVP očekávané 

výstupy), které si musí žák pro absolvování úspěšné maturitní zkoušky osvojit. 

Zkouška formou didaktického testu (celkem 40 otázek na 90 minut) obsahuje 

v různém zastoupení otázky z výše vyjmenovaných tématických okruhů, přitom na 

okruh Člověk a ekonomika připadá 15-20% otázek (tedy 6-8 otázek), na okruh 

Člověk v mezinárodním prostředí 10-15% otázek, (tedy 4 - 6 otázek). 

Procvičení typově podobných úloh vycházejících z praktického života102 a 

možnost získání poznatků, schopností a dovedností pro jejich vypracování není 

během studia na gymnáziu tak jednoznačné. Pro ilustraci uvádim tuto úlohu: 

VÝCHOZÍ TEXT К ÚLOZE 33 

Banka nabízí termínovaný vklad s ročním úročením 5%. Máte к dispozici 10 000 

Kč, které budete potřebovat až za 6 měsíců. Uložíte je na tuto dobu do banky. 

100 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Katalog požadavkii zkoušek ke společné části 
maturitní zkoušky platný od školního roku 2009 a 2010: OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ 
ZÁKLAD - základní úroveň obtížnosti. [s.l.]: [s.n.], 2008. 16 s. 
101 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Katalog požadavků zkoušek ke společné části 
maturitní zkoušky platný od školního roku 2009 a 2010: OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ 
ZÁKLAD - základní úroveň obtížnosti. [s.l.] : [s.n.], 2008. s. 3 
102 ukázkové úlohy na: http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-1404033125.html 

http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-1404033125.html
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Úloha 33 2 b 

Rozhodněte na základě výchozího textu, jaká bude výše vašeho úrokového výnosu 

před poplatky a zdaněním? 

A) 500 Kč (5% z 10 ООО Kč) 

B) 3 ООО Kč (5% z 10 000 Kč násobeno 6 měsíci) 

C) 250 Kč (5% z 10 ООО Kč děleno 2) 

D) 50 ООО Kč (5krát 10 ООО Kč)m 

Tuto úlohu lze snadno vyřešit pomocí jednoduché matematické operace a 

logického myšlení, přesto si myslím, že řadě studentů bude dělat problémy (úloha 

podle nich vypadá moc matematicky, protože obsahuje velké množství číselných 

údajů). K tomu, aby typově podobné úlohy byly snadno zvládnutelné, slouží již 

několikrát uvedené programy, projekty a příručky týkající se finančního vzdělávání 

{SBFG, Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol). Samozřejmě že pro 

studenta obchodní akademie nebo ekonomického lycea bude tato otázka snazší než 

pro studenta humanitního gymnázia, ale i přes tuto námitku souhlasím s tím, že 

některé dovednosti jsou nezbytné pro praktický život každého člověka. 

Druhým požadavkem pro úspěšné splnění maturitní zkoušky je pak schopnost 

pracovat s textem - vybrat z něj vhodné informace, umět s těmito informacemi 

pracovat, „srovnat si je v hlavě" a vyvodit z nich případné závěry. Tento úkol však 

dalece přesahuje snahu učitelů společenských věd a obrací se téměř ke všem 

pedagogům, zvláště pak к učitelům českého jazyka. 

• Katalog požadavků zkoušek ke společné části maturitní zkoušky platný od 

školního roku 2009 a 2010 OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD 

- vyšší úroveň obtížnosti104 

Katalog je rozdělen do sedmi tématických okruhů: Člověk a svět (filosofie), 

Člověk jako jedinec (psychologie), Člověk a společnost (sociologie), Člověk a 

103 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD 
didaktický test - základní úroveň obtížnosti, [s.l.] : [s.n.], 2008. s. 11 
104 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Katalog požadavků zkoušek ke společné části 
maturitní zkoušky platný od školního roku 2009 a 2010: OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ 
ZÁKLAD - vyšší úroveň obtížnosti. [s.l.] : [s.n.], 2008. 22 s. 
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právo, Člověk a stát (politologie), Člověk a ekonomika a Člověk v mezinárodním 

prostředí. 

„ Vyšší úroveň obtížnosti odráží klasickou strukturu společenských věd. 

Zkouška prověřuje znalosti a dovednosti z vybraných společenských věd jak 

z hlediska životní praxe, tak z hlediska širší teoretické orientace v oblasti těchto 

věd. Celkově má maturitní zkouška z občanského a společenskovědního základu 

(vyšší úroveň obtížnosti) ověřit, jak je absolvent připraven nejen к odpovědnému 

životu, ale zejména к případnému studiu společenských věd na vysoké škole. "105 

Autoři dále uvádějí, že výsledky maturitní zkoušky vyšší úrovně obtížnosti by 

mohly být využity vysokými školami při přijímacím řízení. Tato provázanost je 

však v současné době pouze utopií. Všeobecný strach z nové koncepce maturit 

přebíjí ochotu zvolit si vyšší úroveň obtížnosti, navíc drtivá většina vysokých škol 

se zohledněním výsledků maturity nesouhlasí. 

Tématický okruh Člověk a ekonomika se dělí do těchto oblastí: Tržní 

ekonomika, Podnikání, Zaměstnání, Peníze a osobní finance, Národní hospodářství 

a úloha státu v tržní ekonomice, Ekonomie. V katalogu působí jednotlivé oblasti 

komplexně, požadavky na žáka jsou formulovány prakticky, přesto bych poslední 

téma Ekonomie zařadila hned v úvodu tématického celku. Možná, že autoři 

postupovali od nejkonkrétnějšího к nejobecnějšímu, ale vzhledem к celkovému 

uspořádání nejen RVP, ale i většiny učebnic bych ,jen pro formu" zachovala 

klasické seřazení s úvodní kapitolou (předmět a metody ekonomického zkoumání, 

rozlišení makroekonomie a mikroekonomie, hlavní proudy ekonomického myšlení). 

Tématický okruh Člověk v mezinárodním prostředí se dělí pouze na tři témata dvě: 

Evropská integrace a Evropská unie, Mezinárodní organizace a Planetární 

problémy. Velice kladně hodnotím samostatné vyčlenění prvního tématu, které po 

studentech mj. vyžaduje, aby uvedli příklady významných českých myslitelů 

s objasnili jejich přínos к evropské integraci nebo objasnili na konkrétních 

příkladech činnosti orgánů EU a jejich význam a funkci.106 

Zkouška má opět formu didaktického testu (celkem 49 otázek na 90 minut), 

kdy otázky zvýše vyjmenovaných okruhů jsou zastoupeny od 10 do 20% (každý 

105 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Katalog požadavků zkoušek ke společné části 
maturitní zkoušky platný od školního roku 2009 a 2010: OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ 
ZÁKLAD - vyšší úroveň obtížnosti. [s.l.] : [s.n.], 2008. s. 3 
106 tamtéž, s. 13 
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okruh musí být zastoupen minimálně pěti a maximálně deseti úlohami). Uspořádání 

ilustračního testu mi přijde naprosto nerovnoměrné, co se obtížnosti úkolů týče. 

Některé úlohy jsou jednoduché i pro úroveň základní, natož pro úroveň vyšší - jako 

příklad uvádím jednu z nich. 

Úloha začíná výchozím textem o předsednictví v Radě EU, který pochází 

z úředního věstníku Rady EU. Po textu následuje tabulka, která vyjmenovává 

předsednické země od roku 2005 do roku 2020. Tabulka je v tomto zpracování (pro 

ilustraci uvádím jen roky 2005- 2009): 

DOBA PŘEDSEDNICTVÍ ZEME 

2005 Lucembursko 

2005 Velká Británie 

2006 Rakousko 

2006 Finsko 

2007 Německo 

2007 Portugalsko 

2008 Slovinsko 

2008 Francie 

2009 Česká republika 

2009 Švédsko 

2010 Španělsko 

2010 Belgie 

Tabulka č. 1: Předsednictví v radě EU (výchozí tabulka к úlohám 46-47) 

Zdroj : www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-1404033125 .html 

Po tabulce následuje samotná otázka: 

Úloha 46 2 b 

Jak dlouho může členská země předsedat Radě Evropské unie? 

A) jeden rok 

B) devět měsíců 

http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-1404033125
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C) půl roku 
m . . . - r 107 
D) tri mesice 

I když si odmyslím neustálý aktuální přísun informací týkající se našeho 

půlročního předsednictví v Radě EU, jsem přesvědčena, že takto formulovaná 

úloha - navíc s naprosto jasnou tabulkou - by se hodila spíše pro absolventa 

základní školy. Následující úloha (č.47) je už komplikovaná mnohem více a pracuje 

s celým zněním tabulky. Student má odpovídat ANO-NE a přitom musí uplatnit 

svoje informace o členských zemích EU, např.: Ze zemí, které přistoupily к EU 

v roce 2007 bude dříve předsedat Radě EU Bulharsko?108 Student si tak musí 

uvědomit, že v roce 2007 přistoupilo к EU Bulharsko spolu s Rumunskem a najít 

obě země v tabulce. V kontextu к úloze 46 však tato otázka působí velice obtížně a 

úloha týkající se doby předsednictví je naprosto zbytečná. 

Koncepce Nové maturity stojí před svým nej důležitějším úkolem - první 

„ostrou" realizací a zavedením do praxe. I když lze v současnosti najít velké 

množství nedostatků, nezbývá jen doufat, že se finální verze vytříbí. Znovu opakuji 

názor, že bez propojení s Rámcovými vzdělávacími programy nebude splnění nové 

maturity možné. Studenti musí mít příležitost naučit se všechny potřebné 

informace, seznámit se s praktickými problémy a procvičovat jejich řešení. 

Pokud školy na tento systém nepřistoupí, nelze se pak divit, že úspěch u maturit 

bude minimální. 

Ekonomické učivo tento požadavek jen znásobuje. Počáteční snaha byla 

v podobě dokumentů a projektů již zrealizována. Výsledky těchto projektů se jistě 

neprojeví ihned, nicméně po pár letech by se mohla objevit souvislost mezi projekty 

finanční gramotnosti a úspěchem studentů alespoň v ekonomické části maturitní 

zkoušky z občanského a společenskovědního základu. 

107 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD 
didaktický test - vyšší úroveň obtížnosti, [s.l.] : [s.n.], 2008. s. 14 
108 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD 
didaktický test - vyšší úroveň obtížnosti, [s.l.] : [s.n.], 2008. Dostupný z WWW: 
http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-1404033125.html. s. 14 

http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-1404033125.html
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3. Výuka ekonomie jako součást všeobecného vzdělání na školách 

V této kapitole se zabývám výukou ekonomie v edukační realitě, kdy nejprve 

vymezuji metodologická východiska šetření (cíle, důvody a metodu výzkumu, 

vybraný vzorek respondentů), dále uvádím vlastní názory žáků, studentů a jejich 

pedagogů na výuku ekonomie. 

3.1. Metodologická východiska 

Cílem výzkumu bylo zmapovat vztah žáků a jejich pedagogů na výuku 

ekonomie. Výzkum se na problematiku díval z několika úhlů. V první řadě mi šlo 

o postihnutí vlastních osobních preferencí к ekonomii a zároveň o zmapování 

didaktické roviny výuky ekonomie (učebnice, projekty). Dále jsem se snažila 

o postihnutí praktické oblasti ekonomické reality (problematika finanční 

gramotnosti, příp. vztah ekonomie a finanční krize). 

Po obsahové stránce mi tedy nešlo o faktické znalosti, ale hlavně o vztah 

pedagogů a jejich žáků к ekonomii, o jejich ekonomické povědomí a o rozsah a 

kvalitu výuky ekonomie na základní a střední škole. 

Hlavní důvody, které vedly к realizaci uvedeného výzkumu, byly dány 

potřebou ověřit moje počáteční hypotézy v praxi (hlavním předpokladem bylo, 

že výuka ekonomie má v komplexu společenských věd pouze okrajové postavení a 

stejně tak к ní přistupují žáci i učitelé). 

Klíčovou metodou, která byla použita, byla sociologická sonda. Ta měla za cíl 

sledovat názory a postoje učitelů a žáků základních škol a učitelů a studentů škol 

středních. Při sběru dat byla použita technika dotazníku (vzorové dotazníky jsou 

v přílohách č. 26-29). Dotazník sledoval výše popsané faktory. U této metody jsem 

musela překonat její finanční nevýhodu (vytisknutí dotazníků) a časovou náročnost 

(odevzdání a vyzvednutí dotazníků a jejich následné vyhodnocení). Vyhodnocení 

dotazníků bylo nej obtížnější částí celé mé práce, protože bylo třeba postupovat co 

nejefektivněji a zároveň nejpečlivěji. Nakonec jsem použila tabulkový procesor 

Microsoft Excel, v němž jsem zaznamenávala odpovědi na zjišťovací otázky, a pak 
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je program procentuálně vyjádřil. Otázky doplňovací jsem si pak prošla zvlášť a 

snažila se je zobecnit. Všechny uváděné odpovědi (týkající se hlavně finančně 

gramotného člověka nebo finanční gramotnosti) jsou doslova citované z dotazníků 

U otázek doplňovacích (např. v jakém předmětu a v jakém ročníku jste se setkali 

s projekty) jsem neurčovala počet uvedených tříd nebo předmětů - počet odpovědí a 

jejich varianty byly tedy libovolné. Někteří respondenti proto napsali rozsáhlou 

odpověď, někteří uvedli jen jeden ročník, příp. jeden předmět. Vyhodnocení jedné 

třídy trvalo asi dvě hodiny. 

Vzorek respondentů se skládal ze tří tříd základních škol {ZŠ Kladská - Praha 

2 a ZŠ Nám. Jiřího z Poděbrad - Praha 3) a pěti tříd gymnázií (Gymnázium 

profesora Jana Patočky - Praha 1, Gymnázium Botičká - Praha 2, Gymnázium Na 

Zatlance - Praha 5 a Gymnázium Jaroslava Seiferta - Praha 9). Poslední jmenované 

gymnázium je soukromé, osmileté - ostatní gymnázia jsou státní, čtyřletá. Všechny 

školy se nacházejí v Praze a jejich výběr byl podmíněn nejen ochotou pedagogů na 

sondě spolupracovat, ale také tím, že od narození žiji v Praze a školy pro mě tak 

byly dobře dostupné. Ochota pedagogů byla dána mým minulým působením na 

školách (vlastní školní docházka, souvislá pedagogická praxe). Dalším, neméně 

významným důvodem je i fakt, že většina projektů je zaměřena na Prahu, příp. 

Středočeský kraj. Informační centra většiny projektů (např. Generation Europe, 

Nadační fond Sysla Arnošta) a významné finanční instituce (např. ČNB - v rámci 

jejího projektu finanční gramotnosti se doporučuje navštívit expozici ČNB Lidé a 

peníze109) sídlí také v Praze. 

Na úrovni základní školy jsem dotazník směřovala pro poslední - deváté 

ročníky. Žáci se samozřejmě dozvídají ekonomické poznatky postupně a mnohem 

dříve, od „deváťáků" jsem ale předpokládala jakýsi shrnující pohled na učivo 

základní školy. 

Stejný princip výběru tříd jsem uplatnila u studentů gymnázií, kde byl dotazník 

zadán studentům 4. ročníku (oktávy). Vycházela jsem z předpokladu, že je vysoce 

nepravděpodobné, aby se studenti s ekonomií ještě nesetkali. Zároveň by studenti 

pár měsíců před maturitní zkouškou měli mít alespoň základní přehled o tom, co se 

od nich očekává. 

109 expozice sídlí v ústředí ČNB - Na Příkopě 28, Praha 1 
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Dotazník na základních školách vyplnili všichni učitelé, kteří učí občanskou 

výchovu. Důvodem tohoto rozhodnutí byl hlavné fakt, že některé otázky 

v dotazníku se nezaměřují přímo na devátý ročník ZŠ, ale celkově na výuku 

ekonomie. Dále mi šlo o co nejpestřejší paletu názorů týkajících se ekonomického 

vzdělání. Na gymnáziích dotazník vyplnili jen ti učitelé, kteří mají konkrétně čtvrté 

ročníky (ke studentům směřoval studentský dotazník), protože si myslím, že 

konfrontace názorů učitelů a žáků může být prospěšná. 

Na všech školách jsem se setkala se vstřícným přijetím. Někde měli učitelé 

strach z výsledků dotazníků, protože se báli, že většina jejich studentů odpoví tzv. 

„únikovými odpověďmi". Výběr těchto odpovědí by potvrdil moji počáteční 

hypotézu, navíc nejde o soutěžení jednotlivých tříd. 

Dotazníky vyplnili všichni, kdo se nacházeli určitý den ve třídě (nikdy nešlo 

o třídu v plném počtu). 

Celkový počet respondentů byl: 

• Žáci ZŠ 50 

• Učitelé ZŠ 7 

• Studenti gymnázií 107 

• Učitelé gymnázií 5 

Z časového hlediska proběhla sonda v březnu 2009. Zadání dotazníků 

předcházely konzultace s pedagogy na všech vybraných školách. Vyhodnocení 

dotazníků proběhlo v dubnu 2009. 

3.2. Názory žáků a učitelů na vvuku ekonomie na školách 

V této části své práce uvádím konkrétní výsledky dotazníkového šetření. 



61 

3.2.1. Základní školy 

3.2.1.1. Žáci 

Žáků základní školy bylo 50, jednalo se o tři deváté třídy. Na základní škole na 

Náměstí Jiřího z Poděbrad jsem dala dotazník vyplnit ve dvou třídách z důvodu 

malého počtu dětí na jednu třídu. Počty žáků v jednotlivých třídách byly tyto: 

• ZŠ Náměstí Jiřího z Poděbrad - 17 žáků (z celkového počtu 19) 

• ZŠ Náměstí Jiřího z Poděbrad - 15 žáků (z celkového počtu 17) 

• ZŠ Kladská - 22 žáků (z celkového počtu 25) 

Žáci základní školy byli věkově zastoupeni takto: 

. 14 let 22% žáků 

• 15 let 76% 

• 16 let 2% 

V úvodní otázce týkající se nejoblíbeněišího tématu z občanské výchovy 

odpovědělo 16% respondentů ve prospěch ekonomie nebo tématu, který je 

s ekonomií spjat. Žáci nejčastěji uvedli poměrně komplikované a široké téma 

globalizace. 

Jednou z nejrozsáhlejších otázek (z důvodu následného vyhodnocení) bylo 

zjištění, zda se žáci vůbec ve škole seznámili se základy ekonomie. Pokud ano, 

v jakém ročníku a předmětu (zastoupení mnoha předmětů zdůrazňuje 

mezipředmětové začlenění ekonomie do vzdělávání) to bylo. Žáci odpověděli takto: 

• s ekonomickými poznatky se setkalo 84% žáků 

• s ekonomickými poznatky se nesetkalo 4 % 

• nepamatuje se 12% 

V následující podotázce byl dovolen libovolný počet odpovědí - celkem jich 

bylo uvedeno 33. Žáci zvolili tyto ročníky (ve kterých se měli s ekonomickými 

poznatky setkat): 
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• 7. ročník 12,1% 

• 8. ročník 39,4% 

• 9. ročník 48,5% 

V podotázce týkající se konkrétních předmětů bylo opět přijatelné libovolné 

množství odpovědí, žáci jich napsali celkem 68. S ekonomií se respondenti 

seznámili v těchto vyučovacích předmětech: 

• občanská výchova 

• zeměpis 

• rodinná výchova 

• matematika 

• dějepis 

• český jazyk 

• biologie 

Některé z ekonomických témat v učebnici: 

• bylo zpracováno 

• nebylo zpracováno 16% 

Na ekonomické téma v učebnici se nepamatuje 18% žáků, podle učebnice 

nepracovalo 30% dotazovaných. 

Pokud respondenti odpověděli i na druhou část otázky ("spokojenost se 

zpracováním), tak bylo 62,1% dotazovaných s učebnicí spokojeno díky jasnému a 

stručnému výkladu, dostačujícím informacím, naopak 37,9% respondentů 

spokojeno s učebnicí nebylo. U této otázky je potřeba upřesnit, že část 

dotazovaných si nepřečetla celé znění otázky. I když část respondentů odpověděla, 

že s učebnicí nepracovala, přesto zvolila zároveň jednu z možností v podotázce. 

Při řešení otázky týkající se práce na projektu, který by se zabýval 

ekonomickými tématy, odpovědělo kladně 68% žáků (ti uvedli dohromady 16 

odpovědí týkajících se konkrétních ročníků a 43 odpovědí týkajících se jednotlivých 

vyučovacích předmětů). Nikdy na žádném projektu nepracovalo 18% 

dotazovaných a jistých si není 14% žáků. 

36,8% 

26,5% 

16,2% 

11,8% 

4,4% 

2,9% 

1,5% 

Xf^oz « к , 
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Jako upřesnění kladné odpovědi uvedli žáci tyto ročníky: 

• 8. ročník 43,8% 

• 9. ročník 56,3% 

Projekty (pokud opomeneme jejich základní interdisciplinární charakter) byly 

součástí hlavně těchto vyučovacích předmětů: 

• občanská výchova 32,6% 

• zeměpis 32,6% 

• rodinná výchova 27,9% 

• matematika 4,7% 

• dějepis 2,3% 

Záiem o informace tykající se ekonomické reality by mělo 56% žáků, záporně 

se vyjádřilo 18% dotazovaných a nerozhodně odpovědělo 26% respondentů. 

Při zjišťování pojmů ekonomického vzdělání byl celkový počet odpovědí 89. 

Z těchto odpovědí slyšeli žáci tyto pojmy: 

• finanční gramotnost 36% žáků 

• finanční vzdělávání 28% 

• ekonomická gramotnost 22,5% 

Ani jeden z výše uvedených pojmů neslyšelo 13,5% respondentů. 

Jako zdroje těchto pojmů uvedli respondenti hlavně internet, televizi, dále pak 

školu a prostředí svých domovů. 

Jedna z nej složitějších otázek z hlediska vyjádření vlastního názoru, příp. 

znalostí, byla, kdo je finančně gramotný člověk. Většina respondentů se snažila co 

nejlépe takové člověka popsat a výsledky této otázky poněkud zmírňují pesimismus 

týkající se vzdělání v oblasti finanční gramotnosti. Nejvíce byl člověk finančně 

gramotný popisován jako někdo, kdo se ...orientuje, vyzná, hospodaří, rozumí, má 

přehled. Pokud lze tuto otázku zobecnit, tak přes 60% respondentů odpovědělo 

víceméně správně, 5% dotazovaných neodpovědělo vůbec a zbylé odpovědi byly 

buď napsány z legrace nebo respondenti opravdu netušili, čeho se otázka týká; 
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případně si spletli pojem finanční gramotnosti s jiným pojmem. Některé odpovědi 

byly velice podařené: 

• To je člověk, který ví, co je půjčka, úvěr, dluhopis, hypotéka, akcie. Také 

umí spolehlivě využívat finančních služeb. 

• Člověk, který se orientuje v pojmech úrok, leasing, který ví, jak fungují 

banky, pojišťovny, burzy. 

• Asi se dokáže orientovat v oblasti finančnictví, dokáže hospodařit 

s financemi. 

• Má nějaký „rozpočet", ví o svém zisku a ví, co si může a nemůže dovolit. 

Má přehled o finanční situaci (ví, co je úvěr, půjčka). 

• Ví, kolik peněz si může dovolit utratit, aby nenadělal dluhy, a když si např. 

vezme půjčku, měl by vědět, jak dlouho a kolik peněz bude splácet a jestli 

toho vůbec bude schopen. 

Další odpovědi byly také tyto: 

• Bohužel neznám člověka, který je finančně gramotný. 

• Bez peněz, chudák, bezdomovec. 

• Člověk, který je finančně gramotný je člověk, co nemá peníze a nemá na ně 

ani nárok. 

• Že má dostatek peněz. 

• Právník nebo někdo, kdo pracuje s penězi. 

O důležitosti ekonomických poznatků nepochybuje 84% respondentů a jako 

hlavní důvody žáci uvedli: lepší orientaci ve financích, usnadnění hospodaření, je 

to důležité pro další život, dnes je vše o penězích, bez těchto poznatků se nedá žít. 

Tento názor podporuje sice jednoduchá, ale pravdivá odpověď jednoho žáka -jináč 

by člověk přišel na buben. 

2% dotazovaných si naopak myslí, že ekonomické poznatky nejsou důležité 

(..si může najmout ekonomického poradce, kterého to baví). U nevyhraněného 

názoru 14% respondentů však nikdo svojí odpověď nerozvedl. 

Ekonomické poznatky vzhledem k finanční krizi: 

• považuje za nápomocné 44% žáků 
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• nejsou uzpůsobené pro praktický život 4% 

• jsou důležité, ale nemusí korespondovat s realitou ... 10% 

• jiný názor 10% 

Názory žáků na finanční krizi (formulované pod odpovědí jiný názor) se často 

týkaly politiky (stále nás ovlivňuje USA, proto jsou poznatky к ničemu), příp. krize 

samotné (Pořád se mluví o krizi, ale jinde než na zdražení kytar jsme ji neviděl. 

Chleba, máslo stojí stejně. Tak co...) 

3.2.1.2. Učitelé 

Dotazník vyplnilo sedm učitelů občanské výchovy na ZŠ. Dva učitelé učili 

deváté ročníky, ve kterých sonda proběhla. Ostatní pedagogové učí nižší ročníky. 

Otázka týkající se výuky základních ekonomických poznatků v příslušném 

ročníku učitele rozdělila podle ročníku, jaký učí. Pro sedmou třídu se vyjádřili 

čtyři učitelé, pro 8. a 9. třídu vždy učitelé dva. 

Všichni učitelé v otázce týkající se učebnic odpověděli stejně, a to, že 

využívají učebnice z nakladatelství Fraus. 

V případě pomůcek a metodických materiálů byly odpovědi nejednoznačné -

dva učitelé odpověděli, že používají metodické příručky, zbylých pět odpovědí 

bylo negativních. 

Na otázku týkající se metodické podpory výuky ekonomie neodpověděli dva 

učitelé. Zbylým pěti se metodická podpora zdá: 

• dostatečná 2 učitelé 

• žádné materiály neměli v ruce 2 učitelé 

• metodické příručky obsahují příliš mnoho teoretických pojmů a málo 

praktických úkolů 1 učitel 
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Postavení ekonomie ve vztahu к dalším společenským vědám hodnotí pět 

pedagogů jako okrajové, dva jako rovnoprávné. 

V otázce zájmu o ekonomii si pedagogové myslí: 

• že žáci mají o ekonomii zájem, protože vědí, že informace a poznatky 

budou moci využít v praxi - pouze 1 učitel 

• že ekonomie žáky nezajímá, protože se jim zda zbytečná - 3 učitelé 

• že důvodem nezájmu je zbytečnost OVjako předmětu - 2 učitelé 

• že ekonomie je moc složitá a připomíná žákům matematiku - 1 učitel 

Nikdo z pedagogů nezvolil odpověď, že ekonomie žáky zajímá, protože je 

baví. 

Názory učitelů na ekonomické učivo v RVP jsou různorodé, což může být dáno 

špatnou formulací otázky, případně nepochopením „vhodné odpovědi" (někdo 

odpovídal např. takto: určitě seznámit se základními pojmy + formou hry vyzkoušet 

„v praxi" nebo je důležitou součástí základního vzdělávání). 

Další odpovědi byly tyto: 

• základy jsou dostačující 

• nic si nemyslím, protože o tom nic nevím (odpověď paní učitelky, která učí 

jednu z devátých tříd) 

• pokud je zařazeno v hodinách matematiky, je užitečné; jako izolovaný 

předmět j e pro děti těžký, vzdálený tomuto věku. 

Na otázku, zda se učitelé někdy setkali s dokumenty jako: Strategie finančního 

vzdělávání, SBFG, manuál Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá 

gymnázia nebo s příručkou Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol, 

odpověděli všichni učitelé záporně. 

Šest učitelů by o tyto dokumenty mělo zájem, jeden pedagog odpověděl 

negativně. 

Definice finanční gramotnosti byly stejně různorodé jako žákovské definice 

finančně gramotného člověka. Finanční gramotnost podle učitelů ZŠ tedy znamená: 

• znalost základních pojmů 
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• umět se orientovat v základních ekonomických otázkách - příjmy, výdaje, 

daně, státní rozpočet, a umět hospodařit v rámci rodiny + praktické využití 

(tuto odpověď v mírně pozměněné podobě uvedlo 5 učitelů ze 7) 

• žák umí nakládat s penězi, dokáže si vypočítat výhodnost-nevýhodnost 

půjčky 

Otázku, kde měli učitelé hodnotit vlastní hodiny ekonomie, vyplnili jen čtyři 

pedagogové. Průměrné známky (jako ve škole) vyšly takto: 

• zájem, aktivita žáků 2,25 

• získané informace, poznatky žáků 2,25 

• využití pomůcek (filmy, projekty, hry) 3 

• celkový dojem 2,75 

Při zjišťování možných dopadů finanční krize na zájem o ekonomické učivo 

odpověděli čtyři učitelé kladně (žáci by si měli uvědomit důležitost ekonomie, aby 

se uměli v otázkách financí správně rozhodovat; každodenní informace v televizí), 

tři učitelé si myslí opak (jedna z odpovědí byla např.: nemají zájem o nic). 

3.2.2. Gymnázia 

3.2.2.1. Studenti 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 107 studentů gymnázií, jednalo se 

o pět tříd 4. ročníků. Původně jsem počítala s průměrným počtem žáků kolem 25, 

tedy, aby čtyři třídy dosáhly počtu sta respondentů. Vzhledem к malému počtu žáků 

ve třídě byl však průměr snížen na 21 žáků. Rozhodla jsem se proto (stejně jako 

v případě ZŠ Nám. Jiřího z Poděbrad) zadat dotazníky ještě v jedné třídě na 

Gymnáziu profesora Jana Patočky. Studenti byli rozděleni takto 

• Gymnázium profesora Jana Patočky - 21 studentů (z celkového počtu 27) 

• Gymnázium profesora Jana Patočky - 24 studentů (z celkového počtu 27) 

• Gymnázium Jaroslava Seiferta - 23 studentů (z celkového počtu 25) 
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• Gymnázium Na Zatlance - 23 studentů (z celkového počtu 30) 

• Gymnázium Botičská - 17 studentů (z celkového počtu 25) 

Studenti gymnázií byli věkově zastoupeni takto: 

• 18 let 

• 20 let 

• 19 let 

29,6% studentů 

61,1% 

9,3% 

V otázce týkající se nej oblíbenějšího tématu z občanské výchovy odpovědělo 

18,5%) respondentů ve prospěch ekonomie nebo tématu, který je s ekonomií spjat. 

Studenti často zmiňovali témata na hranici politologie a ekonomie (např. 

mezinárodní vztahy) nebo zdůvodňovali, proč je bavila ekonomie (je o penězích, 

v současné době to bez ekonomických poznatků nejde, jediná ze ZSV к něčemu je). 

Při zjišťování, zda se dnešní maturanti seznámili se základy ekonomie již na 

ZŠ, odpovědělo kladně 47,2% studentů, záporně se vyslovilo 38% dotazovaných 

a na ekonomické učivo na ZŠ se nepamatovalo 14,8% respondentů. 

Na otázku týkající se ročníku, ve kterém studenti ekonomii probírali, a hlavně 

doby, kterou s ekonomií strávili, odpověděli respondenti relativně různorodě. 

Jedním z důvodů může být skutečnost, že si studenti na přesný ročník nevzpomínají 

nebo si jednoduše vybrali jednu z nabízených možností. Tato otázka je jedna 

z mála, kterou bych ráda vyhodnotila podle jednotlivých tříd. К určitému ročníku se 

vždy přiklonilo nejméně 70% respondentů. 

• 1. ročník 1 třída 

• 2. ročník 2 třídy 

• 3. ročník 2 třídy 

Co se týče doby, kterou studenti s ekonomií strávili, byly nejčastější odpovědi 

tyto: 

• měsíc 1 třída 

• čtvrt roku 1 třída 

• 4 - 5 měsíců 1 třída 
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půl roku 2 třídy 

Navazující otázka vyplývala z doby, kterou studenti ekonomii probírali, a 

samozřejmě ze subjektivního pohledu a vztahu к této společenskovědní disciplíně. 

Dobu strávenou s ekonomií považuje za: 

• dostatečnou 47,2% studentů. 

• nedostatečnou 14,8% 

• přehnanou 3,7% 

Tato otázka nezajímá 34,3% respondentů. 

Poznatky, které studenti ve škole z ekonomie získaly, jsou podle nich: 

uplatnitelné v normálním životě 58,3% studentů 

příliš podrobné 5,6% 

nesouvislé, nekomplexní a nevyužitelné v praxi . . . 25,9% 

naprosto zbytečné 10,2% 

Další klíčová otázka týkající se učebnic přinesla relativně nepříjemné 

překvapení. 92,6% respondentů odpovědělo, že učebnici nepoužívalo a pouze 

7,4% studentů uvedlo jako učebnice shrnující příručky Odmaturuj ze základů 

společenských věd nebo Společenské vědy v kostce. 

Pokud se podíváme na průměrné známky (známkování jako ve škole) za 

hodiny ekonomie, ohodnotili studenti svoje hodiny takto: 

• výkon učitele 2,38 

• získané informace a poznatky 2,78 

• využití pomůcek 4,10 

• celkový dojem 2,94 

Na projektu, který by se zabýval ekonomickými tématy, pracovalo jen 23,1% 

respondentů. Na žádném projektu se nepodílelo 57,4%» dotazovaných a 

nepamatuje se/není si jistých 19,4% studentů. 
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Zájem o informace tykající se ekonomické reality by mělo 56,5% studentů, 

záporně se vyjádřilo 19,4% dotazovaných a nerozhodně odpovědělo 24,1% 

respondentů. 

Při zjišťování poimů ekonomického vzdělání byl celkový počet odpovědí 161. 

Z těchto odpovědí slyšeli žáci pojmy: 

• finanční gramotnost 21,1% odpovědí 

• finanční vzdělávání 22,4% 

• ekonomická gramotnost 23,0% 

33,5% odpovědí bylo záporných - studenti neslyšeli ani jeden z nabízených 

pojmů. Za zdroj výše uvedených pojmů byl shodně s výsledky na ZŠ uváděn hlavně 

internet, televize, noviny a škola. Domov se objevil v naprostém minimu odpovědí 

(4 respondenti). 

V jedné znejtěžších otázek, týkající se finančně gramotného člověka, byla 

překvapující nízká úroveň odpovědí a neochota respondentů něco vymyslet. 

Téměř polovina dotazovaných proto na danou otázku neodpověděla vůbec, 

případně napsala stručně: nevím, neřeším, nemám tušení. 

Shodně se základní školou byla pro studenty gymnázií nej důležitější schopnost 

orientace v základních ekonomických problémech, otázkách a znalost základních 

ekonomických pojmů. 

Dále přináším vybrané odpovědi: 

• Orientuje se v měně, má pojem o tom, kolik by co mělo stát, a proto se 

nenechá okrást. Dokáže si utvořit vlastní rozpočet a vyjít s penězi. Dokáže 

odhadnout, jakou odměnu by měl dostat za svou práci. 

• Umí nakládat se svými penězi, orientovat se v ekonomice a zhodnotit situaci 

na trhu, měl by být alespoň trochu schopen předpokládat další vývoj ve 

světě. 

• Ví, kolik vydělává, kolik spoří, kolik má naspořeno a co si může dovolit 

utratit. (= Je schopen hospodařit se svými financemi -plánuje, kdy, za co a 

kolik utratí). 
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• Rozumí současným pohybům na trhu; orientuje se v cenách; dokáže 

porovnat, co je pro něj výhodné; dokáže alespoň přibližně převádět 

jednotlivé měny. 

• Rozumí alespoň částečně pojmům úroky, kreditní karta, debetní karta, 

hypotéka, RPSN... 

• Lehce se nezadluží ani nenalítne na podvodné hry. 

• Nevím, žádného neznám, ale asi by měl mít dobré srdce. 

• Dokáže si spočítat, do jaké sociální vrstvy zhruba patří. 

• Měl by si umět spočítat, jestli cena odpovídá kvalitě. 

• Prostě se vyzná! 

• Umí zpaměti pár pouček a čísel, které nikde nevyužije! 

• Umí počítat a rozezná papírovou bankovku od kovové mince. 

• Ekonomické vztahy. 

• Nadhled v oboru (praxe, vzdělání). 

• Umí počítat. 

• Statistika, přehledy cen, matematické znalosti na úrovni SŠ. 

• Schopnosti má stejné, ovšem znalosti může mít lepší (ale nemusí). 

Ekonomické poznatky vzhledem k finanční krizi: 

• považuje za nápomocné 50% studentů 

• nejsou к ničemu v praktickém životě 7,4% 

• jsou důležité, ale nemusí korespondovat s realitou ... 42,6% 

3.2.2.2. Učitelé 

Dotazník vyplnilo pět učitelů ZSV na gymnáziích. Jde o pedagogy, kteří učí 

současné čtvrté ročníky. 

Odpovědi na otázku týkající se začlenění ekonomie do konkrétního ročníku 

odpovídaly rozložení odpovědí u studentů, tedy: 

• 1. ročník 1 učitel 

• 2. ročník 2 učitelé 
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• 3. ročník 2 učitelé 

V otázce učebnic uvedli učitelé celkem devět publikací, vždy dvakrát byla 

zastoupena publikace Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, 

neformální logiky (nakladatelství Fortuna) a Ekonomie pro střední školy (rovněž 

nakladatelství Fortuna). Dále pak učitelé uvedli ještě tyto učebnice: 

• Úvod do ekonomie (nakladatelství C.H.Beck) 

• Základy ekonomie (nakladatelství C.H.Beck) 

• Odmaturuj ze společenských věd (nakladatelství Didaktis) 

• Ekonomie - stručný přehled (nakladatelství CEED)110 

V případě pomůcek a metodických materiálů byly odpovědi nejednoznačné. 

Jeden pedagog odpověděl, že používá materiály Liberálního institutu a publikaci 

Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Druhý kladně odpovídající 

učitel uvedl materiály z internetu. Tři učitelé žádné pomůcky nepoužívají. 

S materiály (podporující výuku ekonomie v praxi) se jeden pedagog učí 

pracovat (dobré zkušenosti má s publikacemi Roberta Holmana). Tři učitelé 

o žádných materiálech neví, jeden pedagog otázku nezodpověděl. 

V následující otázce týkající se postavení ekonomie ve vztahu к dalším 

společenským vědám si čtyři pedagogové myslí, že má rovnoprávné postavení, 

jeden učitel zvolil jiný, vlastní názor: není určitě hlavní (spíš na okraji, ale zase 

rozhodně velmi souvisí s praxí - nelze pomíjet) vše souvisí se vším - s celými SV) 

Na otázku po vztahu studentů a ekonomie odpověděli dva učitelé dvakrát, sešlo 

se tedy 7 odpovědí. Ekonomie studenty: 

• zajímá, protože je baví- 2 odpovědi 

• zajímá, protože vědí, že informace a poznatky budou moci využít v praxi -

1 odpověď 

110 Tato učebnice je primárně určena pro střední a vyšší odborné školy. 
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• nezajímá, protože ekonomie je moc složitá a připomíná žákům matematiku 

- 1 odpověď 

• nezajímá, protože ZSVjsou nepotřebný předmět -1 odpověď 

• jiný názor: záleží to na orientaci studentů ; třída je obvykle rozdělena na 

ty, které to zajím, a na ty, které ne 

Na rozdíl od učitelů na ZŠ je potěšující, že učitelé zvolili tři kladné odpovědi, 

dva pedagogové si dokonce myslí, že ekonomie studenty baví. 

Názory na ekonomické učivo v RVP jsou různorodé. Dále uvádím všechny 

odpovědi: přiměřené dnešní situaci, zatím jsem to neřešil, v praxi využitelné, 

akceptuji. Nejrozsáhlejší odpověď byla tato: Zdá se mi, že na něj tvůrci jaksi 

zapomněli, i když řada ekonomických otázek se může schovat do oddílu „ Člověk a 

právo " nebo „ Občan ve státě" (hosp. politika). 

Situace s dokumenty jako SBFG, Strategie finančního vzdělávání, atd. 

nedopadla o moc lépe než na základních školách. Jen jeden pedagog se s těmito 

dokumenty setkal (konkrétně s příručkou Finanční gramotnost - obsah a příklady 

z praxe škol, kterou budou ve škole používat v projektu pro 3. ročníky). Čtyři 

učitelé odpověděli negativně. Z těchto pedagogů by tři z nich zájem o materiály 

měli, jeden učitel si není jist, protože neví, co obsahují. 

Finanční gramotnost podle učitelů znamená: 

• schopnost uvažovat v mikroekonomických kategoriích (hospodaření 

s penězi v rámci domácnosti.., firmy) 

• základní znalost pojmů a orientace v problematice financí, se kterou se 

běžný občan setkává 

• orientace v základních pojmech, obecná představa o fungování státní 

ekonomiky a rodinného rozpočtu 

• že si dobře promyslí, než si půjčí peníze 

Učitelé oznámkovali sami sebe (konfrontaci učitelského a studentského 

známkování provádím v následující kapitole) v hodinách ekonomie těmito 

průměrnými známkami: 
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• zájem, aktivita žáků 

• získané informace, poznatky žáků ... 

• využití pomůcek (filmy, projekty, hry) 

• celkový dojem 

2,20 

2,80 

3,60 

2,50 

V závěrečné otázce týkající se vztahu finanční krize к ekonomii se učitelé 

rozdělili poměrně rovnoměrně. Tři pedagogové si myslí, že finanční krize může 

přispět к většímu zájmu o ekonomii kvůli těmto důvodům: 

• s ekonomickými pojmy a problematikou se v důsledku krize studenti častěji 

setkávají 

• bezesporu - stalo se z toho hlavní téma; studenti zjistí, že ekonomika 

nefunguje automaticky a bez problémů - je potřeba neustále přemýšlet a 

řešit 

• alespoň и některých žáků to lze dobře vidět 

Záporně odpověděli dva učitelé s tímto zdůvodněním: 

• spíše ne, zájem o ekonomii vzbudí až řešení konkrétních ekonomických 

problémů v životě 

• myslím, že ne, protože zatím se dotkla jen minima lidí osobně a zájem 

o ekonomii byl přítomen už před krizí 

3.2.3. Vyhodnocení a interpretace dat 

Při zhodnocení dotazníkového šetření je třeba brát v potaz velice subjektivní 

pohled respondentů. Zejména v otázkách, kdy převážná část dotazovaných z jedné 

třídy odpoví stejně, dochází к drobným odchylkám „od průměru." Z dotazníkového 

šetření je zřejmé, že všichni žáci a studenti se s ekonomickými poznatky v nějaké 

formě setkali, proto lze některé negativní odpovědi brát jako odpovědi přiměřené 

věku respondentů, případně zvolené tak, „abych něco zaškrtnul." 
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3.2.3.1. Základní školy 

Pokud se blíže podíváme na výsledky dotazníků žáků na základní škole, je 

potěšující, že alespoň 16% respondentů uvedlo ekonomii, příp. nějaké téma 

ekonomii příbuzné za své nejoblíbenější. Velice zajímavé je uvedení konkrétního 

tématu globalizace, které je nejen velice náročné, ale většinou žáky při hodinách 

příliš nezajímá. 

Naprostá většina dotazovaných se s ekonomickými poznatky setkala. 

Pokud by byl poměr odpovědí obrácený, situace v pedagogické realitě by byla 

katastrofální. Je tedy pozitivní, že žáci mají relativní přehled o probíraných 

tématech a pamatují si, v jakém ročníku a v jakém předmětu základy ekonomie 

probírali. Nabízí se opět zpochybnění ze strany převažujících odpovědí pro 

9. ročník (respondenti jsou sami v 9. ročníku, a tak je možné, že ho automaticky 

zvolili, případně si jeho obsah nejvíce pamatují). Odpovědi ze strany učitelů 

zvýhodňují 7. ročník, ale uvádějí samozřejmě i poslední dva ročníky ZŠ. 

Z předmětů, ve kterých se žáci s ekonomií setkali, jasně zvítězila občanská 

výchova, následovaná zeměpisem a rodinnou výchovou. Převaha občanské 

výchovy odpovídá začlenění ekonomických poznatků do RVP. Žáci ale také 

uvedli předměty další, proto lze předpokládat, že část respondentů si všimla/dokáže 

rozpoznat, které poznatky jsou součástí ekonomie (i když se neprobírají zrovna 

v občanské výchově). Uvedené předměty ukazují na interdisciplinární 

charakter ekonomie a korespondují se začleněním průřezových témat 

(konkrétně Environmentálni výchovy a Výchovy к myšlení v evropských a 

globálních souvislostech) do výuky jednotlivých předmětů. ' 

Rozdílné odpovědi studentů a pedagogů v otázce učebnic ukazují patrně 

na malou atraktivitu učebního materiálu nebo na neochotu s učebnicí 

pracovat. V obou školách, kde probíhala sonda, se v hodinách pracuje podle 

učebnic z nakladatelství Fraus, ve kterých je ekonomické učivo celkem přehledně a 

jasně zpracováno111. Tato sada učebnic se navíc v mém hodnocení umístila na 

předních místech. Je proto s podivem, že jen 36% dotazovaných odpovědělo 

kladně na otázku, zda některé ekonomické téma v učebnici bylo zpracováno 

(v tom případě je potěšující, že se většině žáků zpracování líbilo). Pedagogické 

111 viz. str. 20 -21 
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realitě na dotazovaných školách ovšem neodpovídá 30% dotazovaných; tito 

žáci uvedli, že s učebnicí vůbec nepracovali. Otvírá se nové spektrum otázek, 

které by si učitelé měli položit. Jednou z nich je, zda má cenu s učebnicí pracovat 

nebo zda je opravdu tato učebnice pro děti nejvhodnější, když si z ní nic 

nepamatují. 

Koncepce RVP a myšlenky tvořivého a interaktivního vyučování se alespoň 

podle většiny respondentů, která pracovala na nějakém projektu, začínají 

naplňovat. Téměř rovnoměrné zastoupení 8. a 9. ročníku ukazuje na snahu zapojit 

starší žáky do jiné než klasické školní činnosti. I když je ekonomie věda relativně 

obtížná, myslím si, že pokud by se učitelům dostaly do ruky správné materiály, lze 

určité projekty zkusit realizovat již v 6. nebo 7. třídě. Vyučovací předměty, ve 

kterých byl projekt zaštítěn, kopírují výsledné pořadí předmětů, ve kterých se měli 

žáci se základními ekonomickými poznatky seznámit. 

Je potěšující, že více než polovinu respondentů by zajímaly informace 

o hospodaření domácnosti, fungování bank nebo finančních produktech. Je 

proto třeba (a bude to úkolem naší učitelské generace) tento zájem využít a snažit se 

к ekonomii přitáhnout i další studenty. Rovněž se domnívám, že pozitivní číslo je 

dáno i jasně formulovanými tématy, které žáci znají ze svého života. Zde se kruh 

začíná uzavírat, protože docházíme к základnímu požadavku efektivní výuky 

ekonomie a to к sepětí teorie z praxí. 

V otázce, která měla zjistit povědomí o pojmech týkajících se 

ekonomického vzdělávání, „zvítězil" pojem finanční gramotnost. Jen malá část 

dotazovaných neslyšela ani jeden z uvedených pojmů. Za základní zdroje poznatků 

v této oblasti považují žáci internet a televizi, až na dalším místě školu. Není 

nutné zahlcovat žáky dalšími (pro někoho možná zbytečnými) pojmy, je ale 

důležité ukázat jim, co je jejich podstata. Pokud se v televizi mluví o finanční 

gramotnosti, neznamená to automaticky, že se žáci dozví, jak ji získají. Podle mého 

názoru by se o zvládnutí tohoto úkolu měl pokusit každý učitel občanské výchovy. 

Odpovědi, které se snažily popsat finančně gramotného člověka, 

odpovídaly většinou oficiální definici uvedené v SBFG112. Šokující zjištění 

přišlo po vyhodnocení dotazníků z gymnázií, kdy většina odpovědí nešla 

kvalitativně srovnávat s úrovní základní školy - ta byla mnohem vyšší než 

112 Definici finanční gramotnosti uvádím na str. 11. 
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u studentů gymnázií. Žáci základních škol jsou si tedy většinou vědomi, co by 

finančně gramotný člověk měl umět, čemu by měl rozumět, o čem by měl mít 

přehled. 

Naprostá většina respondentů nepochybuje o důležitosti ekonomických 

poznatků, což jen potvrzuje zájem o ekonomii a realistický pohled žáků na tuto 

společenskou vědu. 

Žáci rovněž vědí, že ekonomické poznatky jsou nezbytné pro jejich 

budoucí život. Je proto zajímavé, že jen jeden pedagog uvedl, že ekonomie žáky 

zajímá (informace a poznatky budou moci využít v praxi) a nikdo z pedagogů 

nezvolil druhou kladnou odpověď, že ekonomie žáky zajímá, protože je baví. 

Nelze položit rovnítko mezi situaci, kdy předmět někoho baví, a situaci, kdy nějaké 

teoretické poznatky lze využít v realitě, přesto tento pedagogický pesimismus 

nekoresponduje s odpověďmi žáků. Domnívám se, jak jsem již naznačila výše, že je 

na učiteli, aby látku podal pro využití v praktickém životě (a až následně pro 

zkoušení ve škole). 

V otázce na využitelnost ekonomických poznatků vzhledem к finanční 

krizi korespondují přibližně názory učitelů a žáků. Vysvětlení tohoto stavu 

může být ve „všudypřítomné" finanční krizi a v uvědomění si toho, že bez 

ekonomie krizi opravdu nevyřešíme. 

Oblast šetření u pedagogů týkající se učebnic a metodické podpory 

nedopadla vzhledem к množství existujících materiálů nijak dobře. Stav na 

základní a střední škole je téměř stejný. Většina učitelů metodické příručky 

nepoužívá, případně je nikdy neměla v ruce - stejný názor panuje i u dokumentů 

jako Strategie finančního vzdělávání, SBFG, Finanční a ekonomická gramotnost 

nebo Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol.. Důvody tohoto stavu 

nespatřuji v neochotě nebo neschopnosti pedagogů, ale spíše ve špatné 

informovanosti, příp. špatné komunikaci mezi zdroji informací nebo 

odpovědnými orgány (MŠMT). Potěšujícím faktem zůstává, což se mi potvrdilo 

i při rozhovorech s učiteli, že naprostá většina učitelů by o dokumenty zájem 

měla, jenom kdyby o nich věděla nebo je nějak mohla získat. 

Zajímavý rozpor panuje mezi učiteli ZŠ a gymnázií v názorech na 

postavení ekonomie ve vztahu к dalším společenským vědám. Zatímco na 

základní škole si jen 28,6% z řad pedagogů myslí, že ekonomie má postavení 
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rovnoprávné, na gymnáziích je to 80%. Vysvětlení tohoto rozporu a podrobnější 

sonda do názorů učitelů je případným námětem pro další výzkum. 

Nejpravděpodobnějším důvodem může být rozdílnost v pojetí ekonomie 

v RVP. Zatímco RVP G věnuje ekonomii vlastní vzdělávací oblast Člověk a svět 

práce, v RVP ZV je ekonomie zařazena hlavně pod vzdělávací obor Výchova 

к občanství, ovšem s častými přesahy do ostatních disciplín.113 Jedním ze 

subjektivních důvodů může být celková neochota pedagogů zatěžovat žáky na 

základní škole něčím tak komplikovaným jako je ekonomie (ta nejen některým 

žákům, ale i pedagogům může připomínat matematiku) nebo neinformovanost 

týkající se metodické podpory. Na střední škole si je většina pedagogů vědoma 

„povinného" zařazení ekonomie do ZSV, učitelé vědí, že není problém obstarat 

učebnice (problém jejich kvality nechrne stranou) a mohou svým studentům již 

hotové materiály „předhodit." 

Není mým úmyslem kritizovat nebo paušalizovat celkovou koncepci výuky 

ekonomie, protože se domnívám, že jak na základních školách, tak i na gymnáziích 

se najdou učitelé, kteří ekonomii rádi učí. Třináct pedagogů (po celé republice jich 

školení absolvovalo více než 200), kteří se se mnou zúčastnili školení Finanční 

gramotnosti chtěli okrajové postavení ekonomie zvrátit a hlavně se sami chtěli 

vzdělávat. Proto lze jen doufat, že počty těchto učitelů budou stoupat. 

Jako velice znepokojivou shledávám byť jen jednu odpověď týkající se 

ekonomického učiva v RVP. Nevylučuji ale, že paní učitelka nepochopila 

formulaci otázky. Odpověď zněla: ,J4ic si nemyslím, protože o něm nic nevím. " 

U učitele, který má již dva roky podle RVP učit, je tato odpověď z jedné strany 

velkým varováním, z druhé strany možná nastaveným zrcadlem toho, jak reforma 

školství funguje v praxi. 

Pokus učitelů formulovat definici finanční gramotnosti dopadl celkem 

dobře a i přes některé stručné dopovědi je pozitivním ukazatelem fakt, že pět 

ze sedmi pedagogů nezapomnělo v definici na praktické využití teoretických 

znalostí. Možná se ke slovu dostává rčení, že kovářova kobyla chodí bosa, protože 

učitelé si sice jsou vědomi nutnosti praktického využití teorie, ale zájem a aktivitu 

žáků se jim nedaří probudit. Jsem si vědoma toho, že jde o téměř nadlidský úkol 

(při své praxi jsem se snažila hrát „ekonomický kufr", případně vymýšlet reklamu 

113 Zařazení ekonomie do RVP Z V se věnuji na str. 13-17. 
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na svůj podnik a nejenže jsem musela bojovat s naprostým nezájmem žáků, ale také 

mě hodiny ekonomie velice vyčerpávaly). 

Průměrné známky se stejně jako u kolegů na gymnáziích pohybují kolem 

dvojek. Průměr je nepatrně lepší než na úrovni střední školy. Stejná je naopak 

nejhorší známka pro využití pomůcek. Pokud si uvědomíme, že stupeň dva je 

chvalitebný a tři dobrý, ohodnotili se učitelé spíše pozitivně. 

Z rozhovorů s učiteli jsem měla pocit, že „alespoň к něčemu je finanční krize 

dobrá", protože většina si myslí, že finanční krize může zájem o ekonomii 

zvednout. Pokud ale převládne již jednou zmíněný pedagogický pesimismus {žáci 

nemají zájem o nic), nemá cenu snažit se jakýmkoliv způsobem zatraktivnit 

ekonomii v očích žáků. Prvotním úkolem totiž je, aby se jí samotní učitelé 

přestali bát a aby je alespoň trochu začala bavit. 

3.2.3.2. Gymnázia 

Výsledky dotazníkového šetření studentů gymnázií se v něčem přibližují 

к výsledkům žáků základních škol. 

Procento studentů, kteří uvedli nějaké téma z ekonomie jako své 

nejoblíbenější, není nijak vysoké (18,5%), přesto jde o pozitivní impuls. Je 

možné, že část respondentů, kteří ekonomii uvedli, ji má rádo kvůli její praktičnosti 

(např. filosofie je pro část studentů vysoce abstraktní vědou). Důležitým faktem 

zůstává, že alespoň někoho ekonomie „dostala". 

Téměř polovina odpovědí týkající se ekonomie na základní škole 

poupravuje počáteční pesimismus týkající se výuky ekonomie před kurikulární 

reformou. Myslím si, že pokud by výuka ekonomie na základní škole nebyla 

alespoň na průměrné úrovni, neodpovědělo by kladně tolik respondentů. 

Z údajů o ročníku, ve kterém třída ekonomii probírala, nelze udělat 

jednoznačný závěr (rozptyl tří ročníků je relativně značný). Neexistuje správná 

odpověď a je jen na uvážení učitelů, do kterého ročníku ekonomii zařadí. 

Po konzultacích s pedagogy se ukázalo, že většinové zařazení ekonomie do určitého 

ročníku odpovídalo reálné výuce ve škole. Myslím si, že jedno z mála „obecných 

pravidel" týkajících se výuky ZSV zní: filosofii až nakonec; další společenskovědní 

disciplíny nemají striktně určené pořadí (a ani RVP toto pořadí nevyžaduje), i když 
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disciplíny jsou ve vzdělávacím oboru Výchova к občanství srovnány od psychologie 

po filosofii. Je dobré si uvědomit, že ekonomie má nejen svůj vlastní vzdělávací 

obor Člověk a svět práce, ale i stejně pojmenovanou celou vzdělávací oblast.114 

Rovněž doba vyhrazená ekonomii se na různých školách liší a rozpětí opět 

ukazuje na velkou variabilitu výuky. Nelze (stejně jako u ročníku) jednoznačně 

říci, co je správné řešení. Pokud by ale ekonomie měla studenty vtáhnout a měli by 

si z ní něco odnést, tak měsíc (při dvou vyučovacích hodinách týdně) je velice málo. 

Optimisticky vyznívá nadpoloviční názor studentů týkající se 

uplatnitelnost ekonomických poznatků v normálním životě. Názor pouze 

jednoho pedagoga domnívajícího se, že ekonomie žáky zajímá, protože vědí, že 

informace a poznatky budou moci využít v praxi, není příliš pozitivním impulsem. 

Situace s učebnicemi a jejich zapojením do výuky vyžaduje patrně 

podrobnější šetření a následné řešení. I když čtyři z pěti učitelů napsali šest 

publikací, které studentům doporučili, odpovědělo přes 90% studentů, že žádné 

učebnice nepoužívalo. Naprosté minimum studentů si pak vzpomnělo pouze na 

shrnující příručky (Společenské vědy v kostce a Odmaturuj ze ZSV) a ne na klasické 

učebnice. Několikrát jsem zmínila téměř zoufalou situaci na t rhu z učebnicemi, 

která ale přesto nemůže obhájit každodenní situaci ve školách. Učebnice není 

Bible, není povinná a její nepoužívání se netrestá, ale kolik studentů si opisuje slidy 

pana učitele nebo zapisuje výklad své paní učitelky? Tito studenti budou skládat 

maturitní zkoušku „postaru" a pokud jejich pedagog neudělá výjimku jako jeden 

z dotazovaných učitelů („ Ona jim ta ekonomie moc nejde, nemají ji rádi, tak jsem ji 

z maturitních otázek raději vyhodil"), budou si muset informace někde vyhledat. 

Nebylo by proto snazší doporučit j im na začátku studia byť jen jednu publikaci, 

která by nebyla kánonem, ale průvodcem na jejich cestě po ekonomii? A pokud 

odhlédneme od nutnosti maturitní zkoušky, nepomohla by nějaká učebnice (např. 

učebnice z nakladatelství Olomouc nebo příručky Finanční gramotností) 

s uplatněním poznatků v praxi? Nechávám tyto otázky otevřené pro další zkoumání. 

Velice zajímavé bylo porovnání průměrných známek týkajících se hodin 

ekonomie. Pokud srovnáme dva údaje (známky studentů a známky pedagogů), 

neobjevují se vážnější rozpory. Nejčastější známou je 2-3, naprosto nejhorší 

hodnocení má využití pomůcek (filmy, projekty, hry) - kolem 4.1 když jde o velice 

114 Zařazení ekonomie do RVP G se věnuji na str. 26-29. 
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subjektivní dotaz (student nepreferuje ZSV, nemá proto rád i učitele, příp. naopak), 

dá se ze sondy usoudit na několik skutečností: 

• Průměrné známky studentů a jejich pedagogů nejsou diametrálně 

odlišené. 

• Sami učitelé si jsou vědomi nedostatečného využití pomůcek (naprostá 

většina známek byla 4). 

• Zatímco ani jeden z pedagogů se neohodnotil dostatečně, studenti tak 

poměrně často známkovali některý aspekt svých hodin. 

• V souhrnném hodnocení si pak jen jeden pedagog odnesl nejhorší známku 

(za využití pomůcek), ten samý učitel ale obdržel nej lepší známku (1,71) za 

svůj výkon. Tento paradox se dá vysvětlit buď neuváženými odpověďmi 

nebo schopností striktně rozlišovat u studentů jednotlivé aspekty hodiny. 

• Nejlepší známka udělená studenty za celkový dojem byla 2,14; nejhorší 

3,48. 

• Největší rozpor byl mezi celkovým sebehodnocením pedagoga (2) a 

hodnocením jeho žáků (3,38). 

S nejhorším hodnocením za využití pomůcek (hry, filmy, projekty) 

koresponduje ani ne čtvrtina studentů, kteří se opravdu podíleli na nějakém 

projektu. Pozitivním zjištěním (stejně jako na ZŠ) zůstává, že nadpoloviční 

většina studentů by měla zájem o praktické ekonomické informace. Tento 

zájem by mohly podpořit některé projekty, které jsem uvedla v kapitole 2.5. 

Pojem finanční gramotnosti se umístil až na posledním místě při zjišťování 

pojmů, které studenti mohli slyšet. Tento fakt odpovídá již nastíněnému 

problému relativně katastrofální úrovně odpovědí na otázku, jaké znalosti a 

schopnosti má finančně gramotný člověk. Téměř polovina dotazovaných neměla 

vůbec tušení, jak by takového člověka popsala, některé odpovědi byly na jednu 

stranu úsměvné, při pohledu z druhé strany (a pokud byly myšleny vážně) ukazují 

na neutěšený stav ekonomických znalostí studentů. Je pozoruhodné, že většina 

středoškolských pedagogů vymyslela jasné, stručné a „správné" definice 

finanční gramotnosti. Důvodem tohoto rozporu může být jednak nedostatečná 

hodinová dotace, která neumožňuje učitelům předat všechny důležité poznatky 

nebo fakt, že studenti sami si příslušný pojem již nepamatují. 
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Otázka, kde se shodli jak žáci ZŠ a jejich učitelé, tak studenti gymnázií a jejich 

učitelé, se týkala vztahu ekonomie a finanční krize. Kladně (ekonomie může 

pomoci při řešení finanční krize) odpovědělo od 50% do 60% respondentů. 

Důvodem tohoto stavu může být jednak „mediální masáž" ze strany 

sdělovacích prostředků, jednak případná osobní zkušenost s finanční krizí 

(žáci vidí, že rodiče doma více počítají; že si nemohou dovolit to samé, co dřív, 

atd.). Je možné, že část dotazovaných bude pod vlivem finanční krize brát 

ekonomické poznatky jako „nutné zlo". Je ale také možné, jak si myslí někteří 

učitelé, že si žáci uvědomí důležitost a praktičnost ekonomie a najdou si к ní 

lepší vztah. Jestli tento požadavek nebude spíše zbožným přáním, ukáže až budoucí 

vývoj výuky ekonomie. 

Konfrontace některých názorů pedagogů a jejich studentů proběhla výše, 

některé odpovědi je však dobře podrobněji rozebrat. 

Situace s učebnicemi téměř kopíruje situaci na základní škole (výběr 

učebnic je zde ale pestřejší). Většina pedagogů uvedla „klasické" učebnice 

z nakladatelství Fortuna115, potěšující je stejné zastoupení vyhovujících učebnic 

z nakladatelství C.H.Beck116. Domnívám se, že učitel každého předmětu by měl 

mít přehled o materiálech, které vycházejí, proto je trochu zarážející, že nikdo 

s učitelů neuvedl patrně nej lepší učebnici na trhu Člověk ve společnosti a 

v ekonomickém životě z nakladatelství Olomouc117. Tato učebnice vyšla již před 

dvěma roky a podle mého názoru velice usnadňuje práci učitelům. 

S problematikou učebnic souvisí i znalost a využití metodických materiálů 

(většina učitelů žádné nepoužívá). Apelovala bych opět na větší publicitu 

pomůcek a podpory pro učitele. Další související otázka měla zjistit názory 

pedagogů na výše uvedenou metodickou podporu výuky ekonomie. Opět více než 

polovina učitelů o žádných materiálech neví. Stejně jako s dokumenty 

podporujícími nebo formulujícími programy finanční gramotnosti a finančního 

vzdělávání. Zde sice situace není tak beznadějná jako na základní škole, přesto je 

kladná odpověď jednoho učitele málo. 

115 Zhodnocení učebnic provádím na str. 30 a 33 - 34. 
116 Zhodnocení učebnic provádím na str. 31 a 32. 
117 Tuto učebnici hodnotím na str. 34-37. 
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Pokud se pokusíme ještě více výsledky metodické části dotazníku zobecnit, tak 

by se mohlo zdát, že jedním z nejzávažnějších problémů současné výuky 

ekonomie jsou nedostatečné nebo nevyhovující materiály. V první, teoretické 

části mé práce jsem se snažila zhodnotit širokou paletu učebnic, pomůcek pro 

učitele a projektů, se kterými by se dalo pracovat při vyučování. Pozornost by si 

proto měla zasloužit otázka: když je materiálů dost, proč o nich ví pouze 

naprosté minimum pedagogů? Nechávám tuto otázku otevřenou pro další 

řešení... 

Je zajímavé, že i na gymnáziu se našel pedagog, který při zhodnocení 

ekonomického učiva v RVP napsal: zatím jsem to neřešil. Ano, pokud pedagog na 

základní škole, která má podle vlastního ŠVP učit již téměř dva roky, nic netuší, je 

to situace velice závažná. O nic víc však nespraví kredit pedagoga to, když má za 

pár měsíců podle ŠVP učit a jednu ze společenských věd zatím neřešil. Je na místě 

otázka, zda řešil alespoň ty další? 

Dříve než vyřkneme unáhlený závěr, je třeba si uvědomit obtížnost 

společenských věd jako komplexu různých disciplín, které se někdy více a 

někdy méně stýkají a překrývají (jeden učitel to výstižně vyjádřil takto: vše 

souvisí se vším - s celými SV). Je možné, že ekonomie je jedinou „opomíjenou" 

disciplínou. V ostatních společenských vědách se možná učitelé cítí jistější, vědí, 

kde materiály najít a vědí, jak svým studentům látku podat. Toto vysvětlení však 

nemůže být omluvou pro současný spíše nevyhovující stav (mnoho, více méně 

nevyhovujících materiálů, negativní vztah učitelů a žáků к tématu, apod.). Mým 

úkolem nebylo vyzdvihovat nebo upřednostňovat ekonomii před ostatními vědami, 

ale šlo mi o zobrazení reálného stavu ve školách. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci na téma Výuka ekonomie jakou součást všeobecného 

vzdělání v ČR jsem vycházela z počáteční hypotézy, že výuka ekonomie má na 

gymnáziích pouze okrajové postavení. Chtěla jsem potvrdit skutečnost, že 

ekonomie je na většině gymnázií odsouvanou a jednou z nejméně oblíbených 

společenskovědních disciplín nejen u učitelů, ale hlavně u samotných žáků. 

Výuku ekonomie jsem proto rozebrala jak z hlediska teoretického (zakotvení 

ekonomie ve vzdělávacím programu a v nové maturitě a metodická podpora výuky), 

tak z hlediska praktického (konkrétní dotazníkové šetření a rozhovory ve školách). 

V první řadě jsem se zajímala o vymezení pojetí výuky ekonomie na školách, 

mluvila jsem s pedagogy a snažila jsem se ukázat na důležitou úlohu vzdělávacích 

koncepcí a institucí. Tuto teoretickou kapitolu uzavírám stručným slovníčkem 

nej důležitějších pojmů, se kterými se čtenář při čtení práce může setkat. 

Nejdůležitější oblastí první části je teoretická základna, tedy zakotvení 

ekonomie ve vzdělávacím programu, v nové maturitě a metodická podpora 

výuky (učebnice, projekty, další materiály). Hlavním zjištěním je fakt, že těchto 

materiálů je velké množství, ale ne vždy jde o materiály vyhovující. V případě 

učebnic je situace nejhorší - na trhu jich je velké množství, ale jen pár z nich 

odpovídá požadavkům aktuálnosti a obsahové a grafické atraktivity. Přesto mohu 

konstatovat, že si lze z dostupných učebnic vybrat. Publikace, které jsou 

vyhovující, plně korespondují nejen s Rámcovými vzdělávacími programy, ale snaží 

se žáky vtáhnout do hodin. Na poli projektů je hlavním nedostatkem jejich velký 

počet a následná roztříštěnost. I přes tyto nedostatky se s většinou z nich dá 

pracovat. Dobrým impulzem je to, že díky sekcím pro učitele myslí autoři projektů i 

na metodickou podporu hodin. Množství dostupných materiálů mě překvapilo. 

Je proto zajímavé, že praktická část mé práce téměř odpovídá mojí počáteční 

hypotéze týkající se okrajového postavení ekonomie na školách. 

Druhý pohled na výuku ekonomie mě přiměl vydat se do škol, mluvit s učiteli a 

pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak se ekonomie v edukační realitě 

doopravdy vyučuje. Tato část mé práce byla finančně a časově nejnáročnější 

(několikeré konzultace na školách, zpracovávání a vyhodnocení dotazníků), 
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domnívám se ale, že se vyplatila. Počet respondentů mého šetření není nijak velký, 

přesto tato dotazníková sonda poukázala na pár jevů, které stojí za bližší zkoumání. 

Nelze jednoznačně říci, že výsledky vzhledem к ekonomii byly zdrcující. Ano, 

více než polovina respondentů odpovídala většinou negativně nebo při otázkách 

týkajících se učebnic nebo finanční gramotnosti bylo nejčastější odpovědí: neměli 

jsme, nevim, netušim\ na druhou stranu si je ale nejméně polovina dotazovaných 

vědoma důležitosti ekonomie pro praktický život a v určitých aspektech by 

měla o ekonomii zájem. Nemyslím si, že to je málo. 

Polovina respondentů se někomu nemusí zdát dostatečná. Učitelé se tedy buď 

mohou pokusit při táhnout к ekonomii více studentů (tento úkol shledávám jako 

velice obtížný), nebo nabídnou těm, kdo o ni mají zájem, další možnosti 

vzdělávání (exkurze, účast na projektech, doplňující informace). Ekonomie není 

nadřazenou disciplínou a nikdy jí nebude, proto se domnívám, že je zbytečné nutit 

studenty, kterým nic neříká, к zájmu o ni. Tento zájem musí být podpořen 

atraktivní formou podání ekonomických poznatků, což je opět v kompetenci 

učitele. Nelze ale na druhou stranu „hodit veškerou odpovědnost" jen na pedagogy. 

Myslím si (vzhledem к předešlým tvrzením), že každý dospělý člověk by měl mít 

alespoň základní přehled o ekonomické realitě (ve své práci jsem se pokusila 

ukázat, že tyto znalosti lze získat zajímavou a atraktivní formou). 

Důležitým a naprosto nezbytným článkem ve výuce ekonomie jsou sami 

učitelé, kterým jsem věnovala zvláštní část v dotazníkovém šetření. Studenti u nás 

v současné době nerozhodují o tom, co a jak se bude ve škole dělat - tento úkol je 

na učiteli. Jejich pozitivní nebo negativní vztah se proto promítne i do vlastní 

výuky a hlavně do vztahu samotných žáků a studentů к této disciplíně. Myslím 

si, že úkolem pro vzdělávací systém by měla být jejich větší motivace (větší 

finanční motivace je utopií a tento problém mi nepřísluší posuzovat, mám na mysli 

spíše motivaci metodickou a školní - semináře, nové materiály, ochotu školy 

podporovat mezipředmětové projekty, atd.). 

Je zanmavé, že názory učitelů na výuku ekonomie bvly mnohem více 

negativní než názory jejich studentů. Odmítavý postoj učitelů nemusí s ekonomií 

vůbec souviset, ale může vycházet ze špatné atmosféry ve vzdělávací soustavě. 

Nemyslím si, že změna je neuskutečnitelná, ale musí se s ní začít. Teoretická 

základna (vyjma učebnic) je relativně dobře připravena. To, jak se promítne 

v praxi, bude úkolem mojí učitelské generace. 
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Závěrem lze konstatovat, že současný stav výuky ekonomie tvoří poměr jevů 

negativních a pozitivních, přičemž nelze jednoznačně říci, které převažují. 

Pozitivním zjištěním je fakt, že je v současné době dostatečné množství 

materiálů, projektů a pomůcek pro výuku ekonomie, tedy že je z čeho vybírat. 

Kladné hodnocení si ovšem nezaslouží stav učebnic, kdy nakladatelství vydávají jen 

„první vlaštovky" vyhovujících publikací. Pozitivní je i názor většiny žáků a 

studentů, kteří ekonomii „berou" a nemají к ní předpokládaný zarytý odpor. 

Negativa se objevila hlavně v již zmíněném spektru učebnic a dále v názorech 

samotných učitelů na ekonomii. Klíčovým úkolem pro další rozvoj výuky 

ekonomie bude podle mého názoru zmírnění negativního stanoviska učitelů 

formou dalšího vzdělávání v této oblasti a zároveň jejich metodická podpora 

(školení, kvalitní didaktické materiály). 

Stav výuky ekonomie je tak spjat se dvěma skutečnostmi. První 

skutečností je vědomí potřebnosti ekonomie v praktickém životě (toto 

stanovisko zastávají žáci i studenti). Druhá skutečnost ale odmítá její zkostnatělé 

pojetí ve škole a naráží na odmítavé stanovisko učitelů (a dále na stejný postoj 

samotných žáků). Učitel si předmět, který učí, zvolil v naprosté většině případů sám 

a svobodně. I když jsou společenské vědy (výchova к občanství, občanská nauka) 

předmětem multidisciplinárním, ekonomie do nich prostě patří (například ,jen" 

kvůli tomu, že je trvalou součástí našeho každodenního života). Proto ji učitel nesmí 

„vytěsnit", ale měl by se snažit o výuku jasnou, atraktivní, případně 

interaktivní. Mým úkolem a úkolem mých budoucích kolegů bude pokusit se 

takovou výuku realizovat. 
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Abstract 

Dissertation work on topic Teaching economics as part of general education 

in the Czech Republic comes out of supposition that economics has, in the context 

of other social sciences, only marginal significance which is enhanced by negative 

attitude of students and teachers as well. The issue of teaching economics is 

perceived in the complex of relations between theory and practice. 

First part of my dissertation work isdedicated to incorporation of economics 

into educational curriculum and in new A levels exams. First part of dissertation 

also concerns with methodical support of curriculum (textbooks, projects and other 

materials). Critical evaluation and analysis of available materials make up the basis 

of the first part which is accompanied by existing situation of teaching economics 

and by essential vocabulary of most important terms. 

The main finding of theoretical examination is the fact that there is a vast 

amount of these materials, but they are not always suitable (particularly we find that 

there is little choice of suitable and up-to-date textbooks). 

Second part of my dissertation work is based on questionnaire survey whose 

aim was to find out how teaching economics appears in educational reality. In 

questionnaire survey was preferred perspective of attitudes (attitudes of teachers 

and their students to economics) rather than perspective of knowledge. The results 

of the survey showed that teachers themselves have negative attitudes to economics 

and they convey these opinions, feelings and preferences to their students. As a 

possible solution was suggested greater methodical support of teachers and 

subsequent effort to make teaching economics more attractive. • 
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závěrečné práce nemohou být použity к výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 
nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 
jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 
odstavci tohoto prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1. 
Ш A mVtb - ^ Ô ž O V f v 1 icDLi'iJ С Ц â j o o a 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. • 

7. 

8. -

9. 

10. 


