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ABSTRAKT 

V současné době dochází k stále většímu zadlužování českých domácností a jejich úpadku 

do platební neschopnosti na jedné straně, na straně druhé byla v posledních letech u 

českého obyvatelstva identifikována velmi nízká míra finanční gramotnosti. V důsledku 

těchto dvou zjištění se v České republice objevují tvrzení, že za vysokou zadlužeností stojí 

nízká finanční gramotnost obyvatelstva a že je možné bránit se předlužení pomocí 

zvyšování finanční gramotnosti. Práce si klade za hlavní cíl analyzovat přístup ČR 

k finanční gramotnosti, zejména jako k nástroji prevence zadluženosti domácností. 

Zároveň si klade za cíl, přispět k objasnění vztahu mezi finanční gramotností a 

zadlužeností. Z těchto důvodů práce vychází z několika teoretických východisek – z teorie 

prevence rizikového chování, které úzce souvisí s teorií vzdělávání jako ochrany před 

hazardem a z teorie implementace jako součásti veřejněpolitického cyklu. Zkoumaný 

problém studie definuje prostřednictvím analýzy zadluženosti českých domácností, 

stanovuje příčiny a důsledky tohoto rizikového chování; a prostřednictvím delimitace 

problematiky finanční gramotnosti. Práce provádí syntézu poznatků v podobě možností a 

mezí finanční gramotnosti v boji s rostoucí zadlužeností. Empirická část práce je věnována 

zjišťování přístupu OECD k finančnímu vzdělávání a vymezení přístupu ČR k finančnímu 

vzdělávání. Práce dochází k závěru, že finanční vzdělávání může mít pozitivní vliv na 

zvyšování finanční gramotnosti, ovšem vzhledem k zjištěným poznatkům ze vztahu 

finanční gramotnosti a zadluženosti, samotné zvyšování finanční gramotnosti nemusí 

znamenat snížení zadluženosti domácností. 

Klíčová slova:  

Zadluženost, předluženost, finanční gramotnost, finanční vzdělávání, rizikové chování 
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ABSTRACT 

In current time we experience deeper and deeper indebtedness of Czech households and 

their deterioration into insolvency on one side, on the other side among Czech population 

was identified  a very low rate of financial literacy in the last few years. As a result of these 

two findings a hypothesis was created that behind the high indebtedness stands the low 

financial literacy of population and that it is possible to fight indebtedness by increasing 

financial literacy. The thesis main target is to analyze approach of Czech Republic to 

financial literacy, particularly as to a tool of prevention of indebtedness of households. 

Simultaneously its target is to reveal relation between financial literacy and indebtedness. 

According to these reasons the thesis is based on several theoretical outcomes – the theory 

of prevention of risky behavior, the theory of financial education as a prevention from 

hazard and from the theory of implementation as a part of public policy cycle. Examined 

problem is defined using analysis of indebtedness of Czech households, determines the 

occasions and results of this risky behavior; and through delimitation issue of financial 

literacy. Thesis provides a synthesis of knowledge as options and limits of financial 

literacy in the fight with increasing indebtedness. Empirical part is dedicated to survey of 

OECD´s approach to financial education and delimitation of Czech Republic´s approach to 

financial education. The thesis concludes that financial education can have positive 

influence on increasing financial literacy, however according to identified knowledge from 

the relation between financial literacy and indebtedness, increasing financial literacy itself 

doesn´t have to cause a decrease in indebtedness of households. 

Keywords: 

Debt overburden, over-indebtedness, financial literacy, financial education, risk behavior 
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ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ:   

Vymezení předmětu zkoumání: 

Zadlužování českých domácností se v současné době stává stále více diskutovaným 

fenoménem. K úvěrovému boomu dochází zejména u spotřebitelských úvěrů, které se 

často poskytují na nákupy dárků, drahých dovolených atd. Řada výzkumů prokazuje, že 

díky finanční neinformovanosti a finanční negramotnosti si mnoho lidí neumí vyhodnotit 

rizikovost své zadluženosti a obzvláště si neumí předem představit, zda-li budou vůbec 

schopni splácet své dluhy. V návaznosti na tuto skutečnost se mnoho domácností dostává 

do platební neschopnosti a často nad nimi visí hrozba exekuce. Hospodaření s financemi je 
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v mnoha českých domácnostech nevyrovnané a u téměř třetiny českých domácností hrozí, 

že se dostanou do dluhové pasti. 

Až do devadesátých let se zadlužování domácností drželo na konstantní úrovni, ke zlomu v 

tomto trendu dochází od roku 2000 (Hronová, Hindls 2008) ; v současné době situaci 

zhoršuje zejména hospodářská krize, jelikož se zvyšuje nezaměstnanost, lidé přicházejí o 

práci a tím i o potenciální plat, ze kterého by mohli žít a splácet své dluhy. Finanční 

gramotnost a finanční vzdělávání se může stát efektivní formou ochrany spotřebitele, jak 

na to ukazují výsledky z jiných zemí; v České republice se tento proces teprve rozvíjí.  

V době před finanční krizí nebyla problematika finanční gramotnosti v našich poměrech 

příliš populární a to jak u politiků, tak u lidí, kteří jsou zodpovědní za státní rozpočet (Bank 

of Albania 2012).  V současné době se zájem o pochopení finanční gramotnosti v 

souvislosti s problematikou rodinného rozpočtu dostává do popředí diskuzí vlád, 

finančních institucí, politických stran a dalších subjektů, zejména díky alarmujícím 

zprávám o zadlužování domácností (Dvořáková, Smrčka 2011).  Na popud OECD (2003 

byl v OECD odstartován projekt finančního vzdělávání, v roce 2006 tyto aktivity oficiálně 

akceptovali ministři financí G8 (Dvořáková, Smrčka 2011) ) byl v ČR v roce 2007 nejprve 

vypracován Původní český výzkum za účelem zjištění poptávky po finančním vzdělávání v 

ČR, na který v roce 2010 navázal Výzkum finanční gramotnosti, na jehož základě byla 

ustanovena Strategie finančního vzdělávání(Bank of Albania 2012).   

Předmětem zkoumání práce se tedy stává finanční gramotnost a finanční vzdělávání v 

českém prostředí a zjišťování jejích možností a mezí v boji proti zvyšující se zadluženosti 

českých domácností. Práce nejprve identifikuje příčiny a důsledky zadlužování 

domácností, zjistí současný stav finanční gramotnosti obyvatel a současné možnosti 

finančního vzdělávání. Dále se práce bude soustředit na proces implementace a na 

implementační strategie programů na zvýšení finanční gramotnosti v ČR a pokusí se o 

zhodnocení některých programů. Pro určení možností a mezí finančního vzdělávání v boji 

proti zadlužování bude práce vycházet také ze zahraničních zkušeností (jak je prováděno 

zvyšování finanční gramotnosti ve vybraných zemích OECD). 
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Cíle diplomové práce: 

 

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak mohou programy na zvýšení finanční 

gramotnosti ovlivnit zadlužování českých domácností. Pro zjištění tohoto hlavního cíle 

byly vytyčeny jednotlivé podcíle: 

1. Zjistit, jaký je stav zadluženosti českých domácností, jaké jsou jeho příčiny a 

dopady. 

2. Zjistit, jakým způsobem se měří finanční gramotnost a jak na tom jsou Češi s 

finanční gramotností. 

3. Zjistit, jaké aktivity stát (a další subjekty) podniká ke zvýšení finanční gramotnosti. 

4. Zjistit, jakým způsobem probíhá implementace programů finanční gramotnosti v 

ČR a tyto programy zhodnotit. 

5. Zjistit, jaké kroky v oblasti finančního vzdělávání podnikají jiné státy a jaké mají v 

této oblasti výsledky. 

 

Výzkumné otázky a hypotézy: 

Jaký je stav zadluženosti českých domácností? 

Jaké jsou příčiny a důsledky zvyšující se zadluženosti českých domácností? 

Do jaké míry může finanční gramotnost ovlivňovat míru zadlužování (rozhodování 

ohledně půjček)? 

Jak se měří finanční gramotnost a co víme o finanční gramotnosti? 

Jak může stát ovlivnit finanční gramotnost? 

Jaký je v ČR stav v předávání a prohlubování finanční gramotnosti? 

Jaký je stav finanční gramotnosti v jiných státech? 

Jakým způsobem by se mohla zlepšit výuka finanční gramotnosti? 
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Teoretická východiska: 

Hypotéza relativního důchodu – autorem této teorie je Duesenberry, který tvrdí, že 

spotřební chování jednotlivých domácností je navzájem závislé. Spotřební chování potom 

vysvětluje dvěma efekty – demonstračním efektem, kdy člověk demonstruje svůj sociální 

status skrze statky, které si koupí. Pokud nakupuje statky vyšší hodnoty (drahá auta, 

zájezdy …) může si tím zlepšit svůj sociální status v očích ostatních; a napodobovacím 

efektem, kdy se domácnosti snaží spotřebovávat a kupovat si to, co sousedé. Tato teorie mi 

pomůže vysvětlit to, jak je možné, že některé domácnosti se zadlužují kvůli statkům či 

službám, které k životu nutně nepotřebují. 

Hypotéza životního cyklu – autory této ekonomické hypotézy jsou F. Modigliany, R. 

Brumberg a F. Ando. Tato teorie vzniká během 50. let jako reakce na keynesiánskou teorii 

spotřeby a vychází z faktu, že člověk při rozhodování o spotřebě přemýšlí nejen o 

současném důchodě, ale také o důchodě budoucím – jedinec chce mít během života 

rovnoměrnou spotřebu. Pokud jedinec či domácnost dokáže svůj celoživotní důchod 

předvídat, může si v průběhu života vytvořit neměnnou spotřebu. Jelikož v raném období 

života si člověk nevydělává příliš a spotřebovává více, než si vydělá, musí si půjčovat. Ve 

středních letech se tento trend láme a člověk podle této teorie začíná spořit a splácet své 

dluhy a spořit na důchod.  

Teorie kultury chudoby – autorem této teorie je americký antropolog Oscar Lewis, který 

tvrdil, že lidé, kteří se dostanou do nevýhodné sociální pozice – chudoby – se na tuto 

skutečnost brzy adaptují a již nejsou schopni vrátit se zpět do normálního života. Dochází 

zde navíc k sociálnímu učení a mezigeneračním přenosům – uzavírá se kruh chudoby. 

 

Metody a zdroje dat: 

V rámci mojí práce budu využívat problémově orientovaného přístupu, který je založen na 

analýze problému a na metodách a heuristikách vedoucích k takovému vymezení 

problému, které vymezuje jeho účinnější řešení. Na fázi vymezení problému bude 

navazovat fáze doporučení změn v daném přístupu a veřejné politice. 
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Práce bude mít výzkumný design případové studie. Díky tomuto úzkému zaměření bude 

umožněna hlubší analýza implementačních strategií finanční gramotnosti. 

Pro vymezení problému, zejména k dokreslení příčin a důsledků vysoké zadluženosti 

domácností využiji strom problémů. Vztah mezi zadlužováním domácností a finanční 

gramotností budu ilustrovat na modelu příčinných vztahů. Při tvorbě cílů bude využito 

stromu cílů. 

K vypracování diplomové práci budu využívat metodu analýzy dokumentů, týkajících se 

dané problematiky. V práci budu využívat jak primárních, tak sekundárních dat. Budu 

vycházet ze statistik dostupných z databází České národní banky, Českého statistického 

úřadu, Ministerstva financí a Exekutorské komory České republiky. Pro případné 

mezinárodní komparace se práce bude opírat o data z Eurostatu a OECD. Sekundární data 

čerpám z vyhledaných dokumentů, datových záznamů, odborných studií, studentských 

prací, článků, publikací a zpráv zájmových skupin a neziskových organizací, projektů a 

návrhů projektů a z běžných periodik. 

Dále předpokládám, že budu provádět rozhovory s aktéry, kteří mají vhled a zkušenosti s 

danou problematikou. Obrátím se na dluhové poradny, ČNB, MF, banky zajišťující 

programy pro zvýšení finanční gramotnosti a na instituce zabývající se zvyšováním 

finanční gramotnosti. Rozhovory budou vyhodnocovány kvalitativní metodou. Ráda bych 

také provedla krátkou případovou studii o tom, jak stát implementuje strategii finanční 

gramotnosti a jakých tím dosahuje výsledků. 
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6. Zahraniční zkušenosti – finanční vzdělávání ve vybraných zemích OECD 

Závěr 

 

PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE:   

The debt running of Czech households is currently more and more discussed phenomenom. 

Financial management is due to the lack of financial literacy unbalanced in many Czech 

households and the debt trap threatens almost third of them. Financial literacy and financial 

education can be an effective form of consumer protection, as many findings show from 

other countries. The process in Czech Republic is still evolving.  

 The subject of examination of this paper is the financial literacy and financial education in 

Czech environment and detection of the tool usage in the fight against debt increasing of 

Czech households. The study identificates the causations and consequences of increasing 

household debts and states current stadium of financial literacy in Czech Republic and 

current opportunities in financial education. The following topic concentrates on the 

process of implementation and implementing strategies of programs increasing financial 

literacy in Czech Republic and some of the programs should be evaluated here. For 

establishing possibilities and boundaries of financial education in the fight against debt 

increasing the study will result from foreign experiences aswell. 
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ÚVOD 

V posledních letech v České republice docházelo ke stále většímu zadlužování 

domácností, přičemž tento trend zesílil zejména v období hospodářské celosvětové krize. 

V reakci na tyto skutečnosti se v České republice stále více otevírají debaty ohledně toho, 

jakými cestami řešit vzrůstající zadluženost. Celosvětově moderním nástrojem pro tuto 

problematiku se stává finanční gramotnost a její zvyšování prostřednictvím finančního 

vzdělávání. V reakci na toto téma probíhá po celém světě měření finanční gramotnosti, 

přičemž se zjišťuje, že finanční gramotnost všech obyvatel je na velmi nízké úrovni. 

Mnoho politiků zastává názor, že je potřeba finanční gramotnost zvyšovat, aby došlo ke 

zpomalení či zvrácení trendu rostoucí zadluženosti ČR. 

Ačkoli se mnoho lidí shoduje na tom, že finanční gramotnost je nástroj snižování 

zadluženosti českých domácností, studií, které by dokazovaly jak přímo působí finanční 

gramotnost na zadluženost, je málo. Proto se zájmem této práce stává možnost prozkoumat 

tento problém a odhalit vazby mezi finanční gramotností a příčinami zadluženosti, na 

základě těchto vazeb odvodit možnosti a meze finanční gramotnosti pro snižování 

zadluženosti domácností. Jelikož tento proces je v současné době v ČR ve středu zájmu, je 

cílem práce zjistit, jak Česká republika přistupuje k této záležitosti a jak a v jaké fázi 

politiky zvyšování finanční gramotnosti, zejména ve vztahu k zadluženosti domácností, se 

právě nachází. 

K zodpovězení těchto otázek je zapotřebí vycházet z kvalitních teoretických 

východisek, které v případě této práce jsou teorie prevence rizikového chování, se kterou 

úzce souvisí teorie vzdělávání jako ochrany před hazardem a jelikož se práce zaměřuje 

také na stávající politický proces v ČR, je součástí teorie práce implementační proces jako 

součást veřejněpolitického procesu. 

V práci se jedná o kombinovaný výzkum, jelikož práce vychází jak z kvantitativních 

statistických dat, tak z kvalitativních dat. Práce staví jak na sekundárních datech, tak na 

datech primárních, součástí práce je i vlastní výzkum k implementaci rámcových 

vzdělávacích programů do školních vzdělávacích programů, který probíhal celkem na 

sedmi základních školách. Jako metody zpracování dat  jsou využívány zejména analýza 

dokumentů, analýza událostí, obsahová analýza a analýzy pro zpracovávání statistických 

dat.  
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První část analytické práce se věnuje stavu a vývoji zadluženosti českých domácností, 

zabývá se příčinami zadlužení a vysvětluje rizikové zadlužení, proti kterému je zapotřebí 

provádět prevenci pomocí teorie prevence rizikového chování. 

Následující část se zabývá současným fenoménem finanční gramotnosti, vysvětluje a 

popisuje tento fenomén a provádí analýzu jeho strukturace.  

Na základě provedení analýzy finanční gramotnosti je možné přistoupit k definování 

vztahu mezi finanční gramotností a zadlužeností. Nejprve tato část podává přehled o 

dosavadních výzkumech, které se podílely na přispění k tomuto tématu a následně provádí 

vlastní analýzu pomocí definování příčin zadluženosti a strukturace finanční gramotnosti 

v předchozích částech. 

V empirické části se práce nejdříve zabývá Organizací pro hospodářskou spolupráci a 

jejím přístupem k finančnímu vzdělání, jelikož právě z poznatků této organizace Česká 

republika pří tvorbě vlastní politiky vychází.  

Na závěr práce je analyzován stav a přístup ČR k politice zvyšování finanční 

gramotnosti. Zde práce zejména vychází ze strategických dokumentů ČR. 
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1 VÝZKUMNÉ CÍLE A OTÁZKY 

1.2 Výzkumné cíle  

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, popsat a vysvětlit, jaký je přístup České 

republiky k problematice finanční gramotnosti jako k nástroji prevence před 

předlužováním osob. Jelikož v současné době probíhá implementace této politiky, stává se 

zájmem práce i tento proces. 

K zodpovězení hlavního cíle byly vytyčeny následující podcíle: 

 Definovat a vysvětlit, jak může být teorie prevence rizikového chování 

aplikována na proces zadlužování; 

 Zjistit, jaké jsou možnosti a limity finanční gramotnosti jako nástroje boje proti 

zadluženosti; 

 Analyzovat vývoj a stav implementace programů finanční gramotnosti v České 

republice. 

1.3 Výzkumné otázky 

Z výše uvedených výzkumných cílů vyplývají výzkumné otázky: 

 Jak lze použít teorii prevence rizikového chování ve vztahu k finanční gramotnosti 

a zadlužování českých domácností? 

 Jaký je současný stav zadluženosti domácností v ČR? 

 Jak je definovaná a strukturovaná finanční gramotnost? 

 Jaký je vztah finanční gramotnosti a zadluženosti domácností? 

 Z jakých nadnárodních dokumentů a doporučení vychází ČR pro formování 

politiky finanční gramotnosti? 

 V jaké fázi je v ČR politika zvyšování finanční gramotnosti? 

 Jaký je v ČR stav v předávání a prohlubování finanční gramotnosti?  
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2 METODOLOGIE 

Předkládaná diplomová práce má design případové studie, která je základním designem 

v sociálních vědách. Tato metoda je obzvláště vhodná v případech, kdy nelze oddělit 

zkoumaný problém od jeho kontextu nebo to není příliš snadné či vhodné. Kontext v těchto 

případech bývá velmi bohatý a to pozitivně ovlivňuje různorodost metod sběru a 

zpracovávání získaných dat. Zároveň design případové studie umožňuje zkoumat problém 

se všemi okolnostmi, které na něj působí.
1
 

Jedná se o smíšený výzkum, jelikož v práci jsou využívány jak kvalitativní, tak 

kvantitativní data. Ovšem nutno podotknout, že v práci jsou ve větší míře užívána data 

kvalitativní, kvantitativní data jsou používána zejména k vymezení problémů a jejich 

rozsahů. 

Tato diplomová práce je studií převážně explanační (kauzální), tedy vysvětlující, 

prezentující kauzální vztahy. Práce obsahuje i deskriptivní prvky, kde podává kompletní 

popis zkoumaného jevu v rámci jeho kontextu.  

2.1 Zdroje dat 

V práci jsou využívána jak primární, tak sekundární data. 

Statistická data jsou čerpána ze statistik dostupných z databází České národní banky – 

systému ARAD, Českého statistického úřadu, Ministerstva financí a Exekutorské komory 

České republiky. 

Rozhovory pro výzkumnou studii 

V rámci diplomové práce jsem uskutečnila kvalitativní výzkum zaměřený na 

problematiku implementace rámcových vzdělávacích programů (RVP) do školních 

vzdělávacích programů (ŠVP) na jednotlivých základních školách. Jelikož mi šlo v první 

řadě o pochopení problematiky implementování RVP do ŠVP a o získání velkého množství 

informací od relativně malého počtu respondentů, je můj výzkum kvalitativní povahy. 

Účelem sběru a analýzy dat bylo pochopení procesů a celé problematiky této 

implementace, nikoli zobecnění výsledků na celou populaci. Cílem studie bylo provést 

                                                 
1
 YIN, Robert K., 2003. Applications of case study resaerch, Thousand Oaks: Sage, 2003, 173s. ISBN 0-

7619-2551-1. 
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sondu praktického fungování analyzovaných teoretických doporučení. Právě kvalitativní 

výzkum mi umožní získat pohled participujících aktérů na problematiku, jelikož 

kvalitativní výzkum usiluje o popis událostí zevnitř.
2
 

 V rámci přípravy jsem oslovila 30 základních škol ohledně možnosti provést 

s nimi krátké rozhovory týkající se implementace finanční gramotnosti do ŠVP a 7 z nich 

svolilo k rozhovorům. Hlavním kritériem výběru bylo územní kritérium - oslovovala jsem 

školy v místě mých bydlišť, což znamená, že do výzkumu byly zařazeny pražské a 

pardubické základní školy. Výběr škol ze dvou různých měst z různých krajů umožní také 

územní komparaci. V každém městě jsem oslovila 15 základních škol, ovšem některé školy 

účast ve výzkumu odmítly. Ze škol, které s výzkumem souhlasily, byly 2 z Pardubic a 5 

z Prahy.  

Metodou sběru primárních dat byly polostrukturované a polostandardizovan 

rozhovory s experty – s řediteli škol, s jejich zástupci nebo s koordinátory pro ŠVP. Díky 

této technice mi bylo umožněno získat informace o skutečném průběhu začleňování 

standardů finanční gramotnosti na základních školách a o informovanosti škol a jejich 

postojů k této problematice, díky možnosti využívat doplňující otázky.
3
Polostrukturovaná 

podoba rozhovorů byla zvolena z toho důvodu, že na každé škole probíhá implementace 

jinak a každá škola má jiné výchozí postavení a využívá jiných procesů. 

 Rozhovory probíhaly s pomocí návodu, na kterém byla sepsána klíčová témata. 

Návod byl důležitý proto, aby v průběhu rozhovoru byla zodpovězena všechna témata a 

aby nedošlo k opomenutí nějakého tématu; zároveň díky dodržování určité strukturace 

bylo možné data analyzovat a vzájemně porovnávat. Všechny rozhovory probíhaly 

s informovaným souhlasem. Jelikož experti si nepřáli být nahráváni, záznam z rozhovoru 

jsem pořizovala pomocí psaní poznatků do počítače. Na přání respondentů zůstanou 

respondenti anonymní, identifikace je možná podle lokality. Délka rozhovorů se 

pohybovala v rozmezí 15 – 25 minut. 

Rozhovory s odborníky 

                                                 
2
 FLICK, U.;  KARDORF, E., STEINKE, I. :  A companion to qualitative research. London: Sage 

Publications, 2004. 447 s. ISBN 0 7619 7374 5. 
3
 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408s. ISBN 80-7367-

040-2. 
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Dalším zdrojem poznatků pro moji práci byly rozhovory s odborníky na různé 

problematiky, kterými jsem se ve studii zabývala. Rozhovory byly vždy nestrukturované a 

nestandardizované, jelikož hlavním účelem bylo pochopit danou problematiku a pořádně ji 

prokonzultovat
4
. Tyto rozhovory pro mě byly velmi důležité, jelikož byly pro psaní práce 

velmi inspirační. S odborníky jsem také diskutovala možnosti použití analogií na různé 

problémy z příbuzných oborů a diskutovala jsem s nimi také implikace pro téma zkoumané 

v diplomové práci. Odborníci, s nimiž jsem vedla rozhovory, jsou uvedeni v následující 

tabulce: 

Tabulka 1: Odborníci, kteří mi poskytli rozhovor. 

PhDr. Martina Zelená 
Metodička školní prevence; školní 
psycholožka 

Ing. Luboš Smrčka, CSc. 

Odborník v oblasti osobních a 
rodinných financí, odborník na 
problematiku zadlužování domácností 
a na finanční vzdělávání 

Mgr. Věra Kuklová 

Projektová manažerka a ředitelka 
neziskové organizace Charitní sdružení 
Děčín 

Olivie Bílá 

Asistentka Občanské poradny Děčín; 
terénní pracovník pro Charitní 
sdružení Děčín 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Sekundární data byla čerpána z vyhledaných dokumentů, datových záznamů, 

odborných studií, studentských prací, článků, publikací a zpráv zájmových skupin a 

neziskových organizací, projektů a návrhů projektů a z běžných periodik. Všechny 

používané zdroje jsou uvedené na konci práce v seznamu literatury. 

2.2 Metody zpracování dat 

Hlavní metodou zpracování dat je metoda analýzy dokumentů., týkajících se dané 

problematiky. 

Pro zpracování statistických dat je využíváno různých grafických zobrazení. Pro 

zobrazení vývoje a struktury zadluženosti českých domácností v čase je využito spider 

grafu, který umožňuje zachytit dynamiku strukturace zadluženosti. 

                                                 
4
 PERGLER, DISMAN a kol. 1969.Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha.  
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Kvalitativní data byla zpracována pomocí kvalitativní obsahové analýzy, která může 

být používána k analyzování psaného či mluveného obsahu. Podstatou této metody je 

redukce kvalitativních dat za účelem nalezení hlavního významu sdělení. Obsahová 

analýza patří mezi metody subjektivní interpretace obsahu skrze kódování a identifikování 

témat a vzorů. Postup při obsahové analýze je zpracování dat do témat či kategorií a 

důležitým krokem je tato témata neustále prozkoumávat a porovnávat.
5
 

V práci je také využito metody analýzy událostí, která klade velký důraz na časovou 

dimenzi a tím mi v práci pomáhá analyzovat vývoj politiky a určit tak přístup ČR k této 

problematice. 

  

                                                 
5
 ZHANG, Y; WILDEMUTH, B. M., 2009. Qualitative analysis of content. In WILDEMUTH, B. M. 

Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science. Westport, CT: 

Libraries Unlimited, 2009. 421s. ISBN 1591585031. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V rámci této kapitoly budou představena teoretická východiska práce. Vzhledem ke 

zvoleným cílům vychází diplomová práce ze dvou teorií – z teorie prevence rizikového 

chování a z teorie implementace jako součásti veřejněpolitického cyklu.  

Teorie prevence rizikového chování pomáhá definovat finanční gramotnost jako 

preventivní nástroj proti předlužování domácností. Díky strukturaci teorie prevence je 

možné vysvětlit, jak může finanční gramotnost pomoci v boji proti předlužení v různých 

fázích procesu předlužování. V České republice se aktivity státu na poli zvyšování finanční 

gramotnosti ubírají zejména směrem k finančnímu vzdělávání dětské a mladistvé populace, 

ovšem problematika zadluženosti se týká zejména populace starší, výdělečně činné. Jelikož 

člověk se v dětském a pubertálním věku může zadlužit jen velmi obtížně (přičemž 

upadnutí do dluhové pasti je v tomto období téměř nemožné), může vyvstat otázka, proč je 

dobré zařazovat výuku finanční gramotnosti do rámcových a školních vzdělávacích 

programů základních a středních škol, a zvlášť jestli je potřeba vyučovat finanční 

gramotnost již na ZŠ. K vysvětlení tohoto problému může opět přispět teorie prevence, 

konkrétně primární prevence rizikového chování, jelikož cíle prevence jsou odlišné 

v závislosti na věku. Teorie prevence také prostřednictvím podmínek efektivní prevence 

stanovuje, jaká pravidla musí dodržovat programy na zvyšování finanční gramotnosti, aby 

jako prevence proti zadlužování byly účinné. Jako nástroj prevence je v práci vymezeno 

vzdělávání. 

Teorie implementace je představena a vysvětlena jako součást teorie  

veřejněpolitického cyklu a umožňuje tudíž identifikaci procesu zvyšování finanční 

gramotnosti jako veřejněpolitického procesu. Díky této teorii mohou být v práci vysvětleny 

dosavadní politické fáze, které byly v ČR uskutečněny, a může tak být nastíněn další směr, 

kterým by se ČR měla ubírat. Velký důraz je kladen na proces implementace, jelikož právě 

v této fázi politického cyklu se tato politika nachází. 

3.2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Význam slova prevence je latinského původu a v úzkém pojetí znamená opatření 

učiněná předem, tedy v rozšířeném významu obranu nebo ochranu před určitým jevem.
6
 

                                                 
6
 Zdroj: NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.: Zásady efektivní primární prevence. 1999: Praha. 

Nakladatelství Sportpropag. 40 str. Dostupné z: http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html. 
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Na činnost prevence můžeme v obecné rovině nahlížet jako na soubor intervencí, které 

mají za úkol zamezit nebo snížit výskyt a šíření rizikového chování. Ačkoli nejrychleji se 

teorie prevence vyvíjela v oblasti užívání návykových látek, můžeme v současné době tuto 

teorii aplikovat i do dalších oblastí, které se týkají a řeší rizikové chování obyvatelstva. 

Prevence užívání návykových látek se tak stala tvůrcem a hybatelem celého procesu 

vývoje prevence jako celku.
7
 

Jelikož teorii prevence je možné použít v rámci prevence rizikového chování, je pro 

aplikaci této teorie pro danou diplomovou práci klíčové vymezit nejprve zadluženost jako 

rizikové chování obyvatelstva. Dále je zapotřebí definovat různé úrovně a dělení prevence, 

které vysvětlují, proti jakým stádiím zadlužení může finanční gramotnost působit jako 

prevence a na které bude práce navazovat ve své empirické části. Na závěr této 

podkapitoly je popsán nástroj prevence rizikového chování – vzdělávání, které může 

působit jako ochrana před hazardem. 

3.2.1 Rizikové chování 

Rizikové chování můžeme definovat jako „sociální konstrukt shrnující rozmanité 

formy chování, které nemusejí být nutně taxativně vymezeny. Jsou však identifikovány jako 

ty, které způsobují zdravotní, sociální nebo psychologické ohrožení jedince samotného 

anebo jeho sociálního okolí, přičemž ohrožení může být reálné nebo předpokládané.“
8
 

Rizikové chování může být v užším smyslu definováno jako problémové chování, jenž 

v roce 1977 Jessor & Jessor vymezili jako „chování, které společnost definuje jako 

problém, jako zdroj obav nebo jako chování nepřijatelné vzhledem k normám obecné 

společnosti“
9
. Dále platí, že u jedince, který má tendenci chovat se rizikově určitým 

rizikovým způsobem, je vyšší pravděpodobnost výskytu rizikového chování i v jiné 

oblasti. Z tohoto důvodu je vhodné cílit preventivní strategie i na rizikové chování jako na 

celek a ne pouze na jeho jednotlivé projevy
.10

 Prevence rizikového chování tak má široké 

pole působnosti a snaží se předcházet rizikovému chování komplexně. 

                                                 
7
 Zdroj: MIOVSKÝ, Michal, ed. et al. Primární prevence rizikového chování ve školství. 1. vyd. Tišnov: 

Sdružení SCAN, 2010. 253 s. Monografie. ISBN 978-80-87258-47-7. 
8
 Zdroj: ŠIRŮČEK, J., ŠIRŮČKOVÁ, M., & MACEK, P. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam 

pro rozvoj problémového chování v adolescenci. Československá psychologie: 2007, 51(5), 476-488. 
9
 Zdroj: JESSOR, Richard a Shirley L JESSOR. Problem behavior and psychosocial development: a 

longitudinal study of youth. New York: Academic Press, 1977, xv, 281 p. ISBN 01-238-4750-8. 
10

 Zdroj: ŠIRŮČKOVÁ, Michaela. Psychosociální souvislosti rizikového chování v adolescenci: role 

vrstevnických a rodinných vztahů. 2009. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. 

Vedoucí práce Petr Macek. 



28 

 

Tomu, že nízká finanční gramotnost vede k rizikovému chování a tomu, že proces 

zadlužování jedinců či domácností v mnoha případech odpovídá tomuto sociálnímu 

konstruktu, je věnována kapitola „Finanční negramotnost a její důsledky“.  

3.2.2 Dělení prevence 

Prevenci můžeme obecně dělit na prevenci primární, sekundární a terciární, přičemž 

primární prevence se dále člení na více úrovní. Každý druh prevence se liší cílovou 

skupinou, pro kterou je určen. 

Primární prevence  

Hlavním cílem primární prevence je předcházet vzniku rizikového chování u 

jedinců či domácností, u kterých se rizikové chování zatím ještě nevyskytlo. Jedná se tedy 

o předcházení neracionálního a nepřiměřeného zadlužování u osob, které zatím se 

zadlužeností nemají osobní zkušenosti. Podstatou primární prevence je tedy předcházet a 

snižovat míru rizik, která jsou spojena s konkrétními projevy rizikového chování.
11

 

Primární prevence se dále člení na primární prevenci nespecifickou a specifickou. 

Specifická primární prevence v sobě zahrnuje úroveň všeobecné, selektivní a indikované 

primární prevence. Tyto prevence jsou definovány v závislosti na intenzitě programu a 

nástrojích užívání. 

 

 Nespecifická primární prevence 

Nespecifickou primární prevenci nelze vztahovat k určitému fenoménu, kterému se 

politika snaží předcházet - do této oblasti spadají obecné aktivity, u kterých není 

přímá souvislost s rizikovým chováním a které napomáhají snižovat celkové riziko 

chování, čímž vedou k dodržování určitých pravidel, zdravému rozvoji osobnosti a 

k odpovědnosti za sebe a své jednání. Programy nespecifické primární prevence by 

měly existovat a být žádoucí i tehdy, pokud by neexistovaly rizikové projevy 

chování.
12

  

 

                                                 
11

 Zdroj: NEVORALOVÁ, Monika. Co je prevence. Klinika adiktologie [online]. [Cit. 2013-03-11] 2011. 

Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/377/3071/Co-je-prevence. 
12

 Zdroj: ČERNÝ, M. (2010). Základní úrovně provádění primární prevence. In M. Miovský, L. Skácelová, 

J. Zapletalová & P. Novák (Eds.). Primární prevence rizikového chování ve školství (42-43). Tišnov: 

Sdružení SCAN. ISBN 978-80-87258-47-7. 
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Analogicky pro problematiku zadlužování platí, že mezi programy nespecifické 

primární prevence řadíme takové programy, které se netýkají přímo dluhové 

problematiky (jak předcházet zadluženosti; jak si poradit v případě dluhové pasti, 

na koho se obrátit …), ale jejich aplikace může vést k prevenci zadluženosti. Jedná 

se zejména o programy vedoucí k zvyšování odpovědnosti za své jednání, k lepší 

orientaci v dnešní společnosti a k dodržování pravidel. Může se jednat o programy 

například na zvyšování občanské gramotnosti, funkční gramotnosti; v případě 

finanční gramotnosti se může jednat o programy zabývající se možnostmi 

investování a další. 

 

 Specifická primární prevence 

Specifická primární prevence v sobě zahrnuje aktivity, které jsou úzce zaměřeny na 

konkrétní formu rizikového chování (na rozdíl od nespecifické primární prevence 

se tedy již zabývají dluhovou problematikou), a které mají zabránit vyčlenění 

z běžné společnosti. Jsou tedy cílené na určitou, definovanou cílovou skupinu, u 

které se může vyskytnout s větší pravděpodobností rizikové chování. Snahou je zde 

působit specificky. Specifické programy by neexistovaly, pokud by neexistoval 

problém rizikových projevů chování.
13

 

 

o Všeobecná primární prevence 

Všeobecná primární prevence nerozděluje jedince do méně či více 

rizikových skupin a je zaměřena na běžnou populaci. V rámci této prevence 

je zohledňováno pouze například věkové složení nebo specifika udávaná 

jinými faktory. Do všeobecné primární prevence řadíme programy pro větší 

počet osob, jejichž cílem je zamezit nebo oddálit rizikové chování.
14

 

 

Jak z definice vyplývá, všeobecnou primární prevenci proti zadlužování lze 

dobře uplatňovat na základních školách, jelikož docházka do ZŠ je ze 

zákona povinná, a lze tak opravdu plošně působit na celou určitou věkovou 

populaci. 

                                                 
13

 Zdroj: NEVORALOVÁ, Monika. Rozdělení primární prevence. Klinika adiktologie [online]. [Cit. 2013-

03-11] . 2011 Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/377/3073/Rozdeleni-primarni-

prevence. 
14

 Zdroj: NEVORALOVÁ, Monika. Rozdělení primární prevence. Klinika adiktologie [online]. [Cit. 2013-

03-11]  2011Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/377/3073/Rozdeleni-primarni-prevence. 
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o Selektivní primární prevence 

Tato forma primární prevence se již zaměřuje na osoby, které jsou ve 

zvýšené míře vystaveny působení rizikových faktorů, které by především u 

nich mohly zapříčinit vznik a vývoj různých forem rizikového chování, než 

u jiné skupiny populace. Tyto skupiny můžeme identifikovat na základě 

biologických, psychologických, sociálních nebo environmentálních 

rizikových faktorů souvisejících s rizikovým chováním. Může sem patřit 

typologie podle věku, pohlaví, rodinné anamnézy, úrovně sociálního 

znevýhodnění nebo třeba místa bydliště.
15

  

 

Oproti všeobecné primární prevenci se zde pracuje s menšími skupinami, 

případně s jednotlivci. V rámci tématu snižování zadluženosti jedinců může 

být selektivní primární prevence zaměřena například na nezaměstnané 

osoby, na osoby ve vězení, na nízkokvalifikované a tím potenciálně 

nízkopříjmové skupiny lidí, na rodiče samoživitele, na skupiny ohrožené 

chudobou, na osoby žijící ve vyloučených lokalitách, na určité etnické 

skupiny apod. 

 

o Indikovaná primární prevence 

Indikovaná primární prevence je již specializována na konkrétní jedince 

vystavené působení zásadních rizikových faktorů. Zde je největší snaha o 

včasné podchycení vzniku problému a vyhodnocení a zahájení potřebných 

kroků. Cílem indikované prevence není pouze problém oddálit, ale také 

zmírnit jeho případné následky. Pro tuto úroveň prevence je již vyžadováno 

speciální odborné a psychologické vzdělání.
16

 

 

Výsledkem působení primární prevence je zamezení u co největšího počtu osob tomu, 

aby u nich vůbec došlo k výraznějším projevům rizikového chování. Záměrně používám 

                                                 
15

 NEVORALOVÁ, Monika. Rozdělení primární prevence. Klinika adiktologie [online]. [Cit. 2013-03-11]  

2011Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/377/3073/Rozdeleni-primarni-prevence. 
16

 Zdroj: NEVORALOVÁ, Monika. Rozdělení primární prevence. Klinika adiktologie [online]. [Cit. 2013-

03-11] 2011. Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/377/3073/Rozdeleni-primarni-

prevence. 
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spojení „u co největšího množství osob“, jelikož v praxi se nepodaří splnit toto předsevzetí 

u všech jedinců. Díky tomuto faktu jsou definovány další dvě úrovně prevence – 

sekundární a terciární. 

 

 Sekundární prevence 

Sekundární prevence se snaží o předcházení rozvoje a přetrvávání rizikového 

chování u jedinců, kteří jsou rizikovým chováním ohroženi.
17

 Rozdíl mezi primární 

a sekundární prevencí je tedy zejména v tom, že sekundární prevence se provádí až 

po vzniku rizikového chování, ale ještě před tím, než vzniknou nějaké negativní 

důsledky.
18

  

V případě sekundární prevence zadlužování osob se bude jednat o předcházení 

braní dalších půjček (a to zejména na umoření současného dluhu) osobami, které už 

jsou v současné době zadlužené a nejsou schopné svůj dluh splácet, a tím zamezit 

rozvoji dalšího zadlužování, vzniku předluženosti a úpadku do dluhové pasti. 

Sekundární prevence se snaží předcházet vzniku a rozvoji závislosti na půjčování 

peněz u osob, které jsou již zadlužené. 

 Terciární prevence 

Terciární prevence si klade za cíl předcházet problémům a potížím jakéhokoli 

charakteru (sociální, zdravotní, psychické, …) v důsledku rizikového chování.
19

 

Terciární prevence se užívá v době, kdy již rizikové chování způsobilo negativní 

důsledky, a snaží se předejít dalším škodám.
20

 Terciální prevence se tedy snaží o 

snížení či zamezení nejhorších důsledků plynoucích ze zadlužení, jako je např. 

sociální vyloučení, bezdomovectví, rozpad rodiny, odebrání dětí, apod. 

                                                 
17

 Zdroj: NEVORALOVÁ, Monika. Co je prevence. Klinika adiktologie [online]. [Cit. 2013-03-11]. 2011. 

Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/377/3071/Co-je-prevence. 
18

 Zdroj: NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.: Zásady efektivní primární prevence. 1999: Praha. 

Nakladatelství Sportpropag. 40 str. 
19

 Zdroj: NEVORALOVÁ, Monika. Co je prevence. Klinika adiktologie [online]. [Cit. 2013-03-11]. 2011. 

Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/377/3071/Co-je-prevence. 
20

 Zdroj: NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.: Zásady efektivní primární prevence. 1999: Praha. 

Nakladatelství Sportpropag. 40 str. 
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3.2.3 Podmínky efektivní prevence  

Pravidla efektivní prevence byla definována na základě odborných teoretických 

poznatků a praktických zkušeností. Aby byla prevence efektivní a účinná, je zapotřebí, aby 

byla založena na vědecky ověřitelných znalostech a na znalostech z různých oblastí, jako 

např. sociologie, psychologie, kriminologie, andragogiky apod.
21

 Prevence by měla být 

komplexní, což znamená, že by měla zahrnovat jak aktivity nespecifické, tak specifické. 

 

Jednotlivé programy prevence by měly dodržovat následující kritéria:
22

  

 Musí odpovídat věku cílové skupiny a začínat brzy, přičemž platí, že čím nižší věk, 

tím obecnější prevence. 

 Měly by být soustavné a dlouhodobé, přičemž působení programu musí být 

systematické. Je ověřeno, že jednorázové přednášky a podobné akce, stejně jako 

celostátní multimediální kampaně, jsou neúčinné. Tím, že program bude 

dlouhodobý, může dojít ke vzniku důvěry mezi cílovou skupinou a odborníky a 

náplň programu může být přizpůsobována podle potřeby účastníků. 

 Měly by být interaktivní a určené pro menší skupiny (resp. pro jednotlivce). 

 Měly by podporovat aktivní zapojení cílové skupiny – vhodné je zapojení např. 

dialogu, diskuze, využití dramatických a aktivačních technik. Důležité je věnovat 

se reflexi programu, např. pomocí zpětné vazby. 

 Měly by být založeny na modelu „KAB“ (knowledge, attitudes, behaviour = 

znalosti, postoje, dovednosti), což znamená, že programy se musí orientovat také 

na kvalitu postojů a zejména změnu chování, ne pouze podávat informace – 

nejdůležitějším ukazatelem efektivity preventivních programů je změna chování 

pozitivním směrem (nejedná se pouze o změnu postojů či získání většího množství 

znalostí).  

 Musí brát v úvahu místní specifika. 

 Musí využívat pozitivních modelů – učení pomocí napodobování. 

                                                 
21

 Zdroj: SKALÍK, I. Primární prevence zneužívání drog: úrovně, formy, metodologické principy. In: Kalina 

et al., 2003: Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. 
22

 Zdroj: PAVLOVSKÁ, Amalie. Co v primární prevenci funguje aneb Zásady efektivní prevence. Klinika 

adiktologie [online]. [Cit. 2013-03-13]. 2012Dostupné z: 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/377/3706/Co-v-primarni-prevenci-funguje-aneb-Zasady-

efektivni-prevence. 
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 Musí reagovat na aktuální potřeby cílové skupiny - program musí rozpoznat 

potřeby jednotlivých klientů a flexibilně se jim přizpůsobit; musí počítat 

s komplikacemi. 

 Poskytovatelé programů musí být teoreticky i prakticky připraveni. Důležité je 

také jednotlivé programy průběžně evaluovat a v případě, že je program neúčinný, 

je potřeba ho změnit nebo ho přestat poskytovat. 

 

Pokud preventivní strategie nebudou splňovat tato kritéria, nebudou v boji se 

zadlužeností účinné. Pokud program nebude splňovat pouze nějaké kritérium, ale ostatní 

budou naplněna, může i tak přispět ke zlepšení situace, i když v menší míře. To znamená, 

že pokud například jednorázová přednáška bude určena pro menší množství lidí, bude 

zaměřena na jejich potřeby, vedena odborníkem a bude po ní následovat živá diskuze, 

může na účastníky působit pozitivně. 

3.2.4 Cíle prevence podle věku 

Preventivní programy mohou být cíleny jak na dospělou populaci, tak na děti a 

dospívající. Podle toho se budou lišit typy jednotlivých podob prevence, přičemž si 

můžeme pro potřeby diplomové práce rozdělit cílové populace podle věku do dvou 

kategorií: 

Děti a dospívající 

 Děti 

Odmalička je zapotřebí věnovat se zejména nespecifické primární prevenci, která 

podporuje vytváření zdravých sociálních vztahů a návyků. U dětí staršího školního 

věku (12 – 15 let) již své místo zaujímají specifické preventivní programy, které by 

měly vést k postupnému seznamování s pojmem finanční gramotnost a zadluženost 

a naučit děti zdravému a odpovědnému chování ve světě financí.
23

 

 Mládež a dospívající 

Důležitou skupinou v této kategorii je zejména mládež (15 – 18 let) a dospívající 

populace, jelikož se jedná o cílovou skupinu bezprostředně se připravující na vstup 

                                                 
23

 Zdroj: TRAPKOVÁ, Barbora. Cíle prevence podle věku. SANANIM [online]. [Cit. 2013-03-13]. 2011. 

Dostupné z: http://www.odrogach.cz/skola/zakladni-informace/cile-prevence-podle-

veku.html?section_id=17. 
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a integraci do společnosti, často s málo funkčním sociálním a materiálním 

zázemím, díky čemuž jsou velmi rizikově ohroženou skupinou.
24

 V odborné 

literatuře (Macek, 2003)
25

 je adolescence charakterizována jako životní etapa, ve 

které dospívající získává více autonomie a je postaven před mnoho nových 

neznámých situací, ve kterých musí činit mnoho nových rozhodnutí. Tato 

rozhodování ovlivňují další život mladého člověka a určují jeho životní styl, který 

v průběhu života již zůstává stabilní.  

Důležitost zacílení na mladou a dospívající populaci můžeme podložit také 

ekonomickou hypotézou životního cyklu
26

, která tvrdí, že jedinec chce mít během 

života rovnoměrnou spotřebu. Pokud jedinec či domácnost dokáže svůj celoživotní 

důchod předvídat, může si v průběhu života vytvořit neměnnou spotřebu. Jelikož v 

raném období života si člověk nevydělává příliš a spotřebovává více, než si vydělá, 

musí si půjčovat. Ve středních letech se tento trend láme a člověk podle této teorie 

začíná splácet své dluhy a spořit na důchod. Tato hypotéza je znázorněna na 

následujícím grafu: 

Graf 1: Životní cyklus důchodu a spotřeby. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HOLMAN, R., Makroekonomie 2004. 

                                                 
24

 Zdroj: Metodika předcházení zadluženosti. OS Mosty: SPAM - Sociálně-preventivní program pro rizikovou 

mládež v Ústeckém kraji [online]. [Cit. 2013-03-22]. 2009Dostupné z: http://esfdb.esfcr.cz/file/955_1_1/. 
25

 Zdroj: MACEK, Petr. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 

1999. 207 s. ISBN 80-7178-348-X. 
26

 Autory této ekonomické hypotézy jsou F. Modigliany, R. Brumberg a F. Ando. Tato teorie vzniká během 

50. let jako reakce na keynesiánskou teorii spotřeby a vychází z faktu, že člověk při rozhodování o spotřebě 

přemýšlí nejen o současném důchodě, ale také o důchodě budoucím – jedinec chce mít během života 

rovnoměrnou spotřebu.  

Zdroj: HOLMAN, Robert. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2004, xiv, 

424 s. ISBN 80-717-9764-2. 
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Díky tomuto faktu je důležité zacílit programy finanční gramotnosti na 

mladé lidi před vstupem na finanční trh, aby sami dokázali dostatečně posoudit své 

ekonomické možnosti před nákupem zboží a služeb, aby byli dostatečně 

obeznámeni s podmínkami a důsledky žití na „dluh“, aby nepodléhali nekalým 

praktikám jistých finančních institucí, a aby se tak už na počátku dospělosti 

nedostali do nepříjemných situací, které se vážou s dluhovou problematikou. Navíc 

tato hypotéza ukazuje, že zadluženost ve středních letech může být nebezpečná i do 

budoucna, jelikož si jedinec nemusí být schopen vytvořit dostatečné rezervy na 

živobytí a udržení své životní úrovně v postproduktivním věku. 

 

Dospělá populace 

Prevence u dospělé populace je cílena na podávání objektivních informací z oblasti 

fungování finančních trhů, dále na poskytování různých programů, školení a poradenství.
27

 

3.2.5 VZDĚLÁVÁNÍ JAKO OCHRANA PŘED HAZARDEM 

Vzdělávání má v lidském životě nesporně velký význam – sice není nutným faktorem 

k získání bohatství, ale hraje důležitou roli v omezování počtu chyb a nesprávných 

rozhodnutí, která doprovázejí všechny procesy. Vědomosti jsou důležité pro udržování a 

nezmenšování bohatství a můžou pomoci také k jeho další tvorbě – vědomosti totiž snižují 

hranici hazardu. Díky vědomostem může jedinec činit správné analýzy, které povedou ke 

správnému rozhodnutí. Na tomto místě je ovšem zapotřebí předeslat, že množstvím 

informací nelze odstranit všudypřítomný faktor rizika, ovšem díky vědomostem jsme 

schopni riziko snižovat a rozlišit ho od hazardu.
 28

  

Z tohoto důvodu je zapotřebí usilovat o zvýšení finanční gramotnosti
29

 – jak uvádí 

Luboš Smrčka - pro osobní finance každého jedince plyne důležitý a podstatný fakt: bez 

                                                 
27

 Zdroj: TRAPKOVÁ, Barbora. Cíle prevence podle věku. SANANIM [online]. [Cit. 2013-03-13]. 2011. 

Dostupné z: http://www.odrogach.cz/skola/zakladni-informace/cile-prevence-podle-

veku.html?section_id=17. 
28

 Zdroj: SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. Vyd. 1. V Praze: C.H. 

Beck, 2010, xxii, 538 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-199-4.  

29
 A dalších gramotností, které mohou zabránit příčinám zadlužení a tak snižovat možnost zadlužení jedince, 

jako jsou ekonomická gramotnost, funkční gramotnost, občanská gramotnost apod. 
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kvalitního vzdělání lze sice získat velký majetek, ovšem pro jeho udržení a správu je určitá 

suma vědomostí nezbytná.
30

 

3.3 Implementace jako součást veřejněpolitického procesu 

Jelikož Česká republika je v současné době ve fázi implementace Národní strategie 

finanční gramotnosti na základní a střední školy, bude zapotřebí k identifikaci a určení 

vztahu ČR k finanční gramotnosti vycházet z teorií procesů veřejné politiky, zejména 

z teoretických modelů implementace. 

Proces implementace je součástí dynamického a komplexního procesu veřejné politiky, 

do kterého vstupuje velké množství aktérů, a tento proces je charakterizován interakcemi 

mezi těmito aktéry. Implementační teorie tedy můžeme nalézt v teoriích veřejné politiky, 

která nabízí různé výkladové rámce k postižení celého mnohovrstevnatého procesu.
31

 

3.3.1 Veřejněpolitický cyklus 

V současné době se v souvislosti s politikou nejvíce vyskytuje představa, že politika je 

procesem navazujících a vzájemně odlišujících kroků, pro kterou se používá pojem 

„fázový model“ nebo „model politického cyklu“.
32

 Ačkoli původně byl „fázový model“ 

chápán jako lineární, dnes tento model chápeme jako cyklický, kruhový proces.
33

 Proces 

implementace veřejné politiky je jednou ze čtyř základních složek
34

 modelu 

veřejněpolitického cyklu, mezi který patří tyto fáze
35

:  

1. Identifikace a uznání veřejněpolitického (sociálního) problému –veřejný 

problém může být chápán jako rozpor mezi reálným stavem a tím, jak chceme, aby 

věci byly (ideálním stavem). Aby mohla být situace označena za problémovou, 

                                                 
30

 Zdroj: SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. Vyd. 1. V Praze: C.H. 

Beck, 2010, xxii, 538 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-199-4.  

31
 Zdroj: POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, 399 s. 

Studijní texty (Sociologické nakladatelství), 35. sv. ISBN 80-864-2950-4. 
32

Zdroj: FIALA ,Petr, Klaus SCHUBERT. Moderní analýza politiky: uvedení do teorií a metod policy 

analysis. 1. vyd. Brno: Barrister, 2000. ISBN 80-859-4750-1. 
33

 VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN. (Eds.)  2007. Analýza a tvorba veřejné politiky: přístupy, 

metody a praxe. Praha: SLON. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5, s. 407. 
34

 V odborné literatuře můžeme najít různé fázové modely, které se liší počtem fází, jako např. sedmifázový 

model politického cyklu od Jenkinse (1997), devítifázový model od Hogwooda a Gunna (1984) nebo 

sofistikovaný model stávající se ze tří hlavních fází dělených do dílčích procesů od Drora (1968). Jelikož je 

ale pro většinu analytiků dostatečný i čtyřfázový model, je i tento model využíván v této diplomové práci. 

(Zdroj: Potůček, 2005). 
35

 Zdroj: POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, 399 s. 

Studijní texty (Sociologické nakladatelství), 35. sv. ISBN 80-864-2950-4. 
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musí být velké napětí mezi současným a ideálním stavem a musí být obtížné 

dosáhnout ideálního stavu. Zároveň tento rozpor musí být tak důležitý, aby 

podněcoval úvahy o jeho řešení.
36

 Pokud je problém rozpoznán včas a je využito 

správné intervence, může dojít k vyřešení problému bez vyšších ztrát. 

2. Rozhodnutí ve veřejné politice – při rozhodování ve veřejné politice dochází k 

volbě cílů, strategií a nástrojů k řešení problému. K volbě dochází na základě 

analýz, jako jsou heuristické (SWOT analýza, strom problémů a cílů atd.) a 

kvantitativní metody. Velký vliv na konečné rozhodnutí má hodnotové zakotvení. 

3. Proces implementace – proces implementace znamená uskutečňování dané 

politiky, která byla vytyčena v předchozích fázích. Tomuto procesu se blíže věnuje 

následující podkapitola – „Proces implementace“. 

4. Hodnocení veřejné politiky – úkolem této fáze je zjistit, jak moc se povedlo 

naplnit vytyčené cíle, jaké s sebou nesla politika náklady v porovnání s dosaženými 

cíli a jestli se vyskytly v průběhu realizace nějaké problémy. Diplomová práce se 

věnuje zejména evaluaci procesu, která ověřuje, jestli je program doručen cílovému 

jedinci, jestli implementace byla provedena tak, jak byla naplánována a jestli 

funguje podle patřičných standardů.
37

 Vzhledem k tomu, že politiky zvyšování 

finanční gramotnosti jsou zaváděny teprve v současné době, nelze ještě zjišťovat, 

jaké efekty přinesla politika cílovým skupinám (provádět evaluaci výsledku
38

). 

Jelikož tvorba politiky je živým procesem, ve kterém její fáze nemají ostré hranice, 

nemůžeme nikdy chápat jednotlivé fáze jako definitivně ukončené. Často se proto může 

stát, že v průběhu implementace dochází k redefinici problému, který má implementace 

řešit, a ke změně cílů implementace.
39

 

                                                 
36

 Zdroj: VESELÝ, Arnošt. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 

2009, 262 s. ISBN 978-802-4617-145. 
37

 Zdroj: WHO. Evaluace procesu: Sešit 4. Drogy - info [online]. [Cit. 2013-01-14]. 2000, s. 61. Dostupné z: 

http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/849/4294/file/%E2%80%8E. 
38

 Před samotným zahájením politiky lze provést evaluaci ax ante, která se snaží odhadnout přibližné 

výsledky zaváděné politiky. Teoretickým vazbám mezi finanční gramotností jako nástroje prevence 

zadluženosti a zadlužeností je věnována teoretická část této studie. 
39

 Zdroj: VESELÝ, ARNOŠT — NEKOLA, MARTIN. (Eds.)  2007. Analýza a tvorba veřejné politiky: 

přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5, s. 407. 
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3.3.2 Proces implementace politiky 

Proces implementace je třetím krokem čtyřsložkového veřejněpolitickém procesu. 

Pojem implementace v současné době stále nemá české synonymum, proto pokud bychom 

implementaci chtěli vymezit přesněji, můžeme využít definice, která říká, že se jedná o 

„časový a geografický prostor, ve kterém se střetávají různě individuálně jednající aktéři 

se svými cíli, strategickým jednáním, snahou o komunikativní jednání, zkušenostními 

zásobami vědění a podobně“.
40

  

Hlavním cílem implementace je program (či politiku) adekvátně realizovat, aby byl 

problém řešen odpovídajícím způsobem. Proces implementace by měl vést k určité změně 

(např. k rozvoji politiky a jejích programů, změně stávajících a vzniku nových cílů, 

navázání a prohloubení spolupráce, …) v intervenované politice, přičemž cílem 

implementace je přinést užitečné změny, které vedou ke zkvalitnění politik a programů. 

Proces implementace je tak kontextem okolností, které vedou k vytyčené změně, nebo jí 

naopak brání.
41

  

Přístupy k implementaci
42

 

Problematika implementace je diskutována již od 70. let a ve svých studiích se jí 

zabývalo mnoho autorů
43

, díky čemuž se vyhranily dva proudy přístupu k analýze 

implementace – proud top-down a bottom-up.  

 Top-down perspektiva 

Implementace z pohledu top-down (shora dolů) perspektivy je vnímána jako 

nejširší rovina pohledu, která si zakládá na tom, že politika se týká výběru cílů i 

výběru nástrojů k jejich dosažení. Tyto cíle a nástroje mají být jasně definované, 

aby bylo možné provádět evaluaci implementace a k dané politice musí existovat 

autoritativní dokument, který politiku ustanovuje. Zároveň zde musí být existence 

„implementačního řetězu“, který jde od shora dolů – začíná politickým vyjádřením 

                                                 
40

 Zdroj: SMUTEK, Martin: Vnější podmínky a jednání aktérů procesu implementace lokálního sociálního 

programu. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií: 2009. Disertační práce. 267 s. 
41

 Zdroj: SMUTEK, Martin: Vnější podmínky a jednání aktérů procesu implementace lokálního sociálního 

programu. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií: 2009. Disertační práce. 267 s. 
42

 Zdroj: SMUTEK, Martin: Vnější podmínky a jednání aktérů procesu implementace lokálního sociálního 

programu. Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií: 2009. Disertační práce. 267 s. 
43

 Např. Pressman a Wildavsky, Van Meter a Van Horn, Sabatier, Mazmanian, Hogwood a Gunn, Hjern a 

Porter, Bogason. 
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na vrcholu a dochází k řetězení jednotlivých akcí směrem k periferním částem. 

Pokud je součástí implementace velké množství účastníků a cíle jsou různorodé, 

jedná se o nedostatečnou implementaci. 

Mezi autory top-down přístupu patří například Sabatier a Mazmanian, kteří na 

základě analýzy implementačních studií identifikovali proměnné, které ovlivňují 

politický proces. Jedná se o faktory ovlivňující „poddajnost“ problému (např. jestli 

je dostupná správná teorie a technologie, míra diverzity chování cílové skupiny, 

podíl cílové populace na celkové populaci, rozsah zamýšlené změny chování, atd.); 

o nestatutární proměnné ovlivňující implementaci (prezentace problému v médiích, 

postoje voličských skupin, schopnosti implementačních úředníků, atd.); a o 

strukturaci implementace (do jaké míry jsou definované cíle jasné a konzistentní, 

jaké jsou finanční zdroje, atd.). 

Top-down perspektiva se zabývá problematikou vztahu centrum-periferie, kde 

zkoumá, jak jsou politiky přenášeny z centra do periferních oblastí a jakými 

způsoby jsou politiky oznamovány lokálním implementátorům. V rámci této 

problematiky perspektiva definuje různé typy vztahů mezi centrem a periferií, které 

mohou ovlivnit implementační proces – od nejjednoduššího jasného modelu, kde 

centrum a periferie náleží jedné organizaci, až po nejsložitější model, kde je 

implementace programů závislá na kooperaci mezi různými autonomními 

organizacemi. Efektivní implementace by měla záviset na vertikální i horizontální 

kooperaci institucí. 

Slabé stránky této perspektivy jsou zejména v tom, že cíle politiky většinou nejsou 

dostatečně jasné a mohou být stanovovány z centra bez porady s aktéry na nižší 

úrovni. 

 Bottom-up perspektiva 

Perspektiva bottom-up (zdola nahoru) se nesoustředí pouze na tvůrce politiky a 

jejich vzájemné vztahy, ale středem zájmu je celé schéma vztahů, díky kterým je 

politika implementována – záleží tedy také na organizaci společné práce. Tento 

přístup je zaměřen především na vztahy mezi jednotlivými aktéry, než na 

byrokratické struktury. 
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Oproti přístupu top-down, tento přístup již počítá s pravděpodobností 

nejednoznačnosti cílů a s možností vzniků konfliktů. Tato perspektiva pracuje s tzv. 

„implementační strukturou“, což je seskupení účastníků sdílejících vztah k nějaké 

politice (počítá se i se stakeholdery), které má tendenci samovolného seskupení 

spíše než autoritativního seskupení. 

Bottom-up perspektiva má následující hlavní východiska – vychází z identifikace 

implementační struktury; zkoumá její cíle, strategie a kooperaci; a získané 

informace využívá jako nástroj pro rozvíjení implementační struktury. Negativní 

kritika tohoto přístupu spočívá v tom, že jsou přeceňovány schopnosti předních 

pracovníků k ovlivňování dosažení cílů vytyčených vedoucími osobami. 

Modely implementace 

V rámci veřejněpolitických teorií jsou rozlišovány čtyři teoretické modely 

implementace:
 44

 

 Autoritativní model – zdůrazňuje direktivní nástroje, hierarchii, odpovědnost, 

kontrolu; 

 Participativní model – preferuje nepřímé nástroje řízení – spontánnost, učení, 

adaptaci; 

 Model koalic aktérů – předpokládá pluralitu aktérů, kteří jsou spolu v interakci, 

vyjednávají, ale sdílí společný soubor hodnot; 

 Model nikdy nekončícího procesu učení – realizátoři politiky postupují 

metodou pokus-omyl, implementace je chápána jako evoluce. 

Problémy implementace 

Je nutno mít na paměti, že při implementaci veřejné politiky dochází také k různým 

problémovým situacím – prostředí, ve kterém žijeme je obtížně ovlivnitelné; u jednotlivců 

(cílových skupin, na které je politika zaměřena) je značná setrvačnost hodnotových 

orientací, stejně jako je setrvačné chování lidí a institucí. Navíc žádná politika není 

realizována izolovaně od ostatních aktivit státu a dalších politik, proto výsledky dané 

                                                 
44

 Zdroj: POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, 399 s. 

Studijní texty (Sociologické nakladatelství), 35. sv. ISBN 80-864-2950-4. 



41 

 

politiky mohou být ovlivněny dalšími faktory (pozitivně i negativně). Stejně tak je těžké 

předpovídat budoucí vývoj, proto navržená strategie nemusí být implementována podle 

původních plánů, a je proto důležité ověřovat, jestli politika opravdu byla implementována, 

anebo je pouze symbolicky zavedena. 
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4 Problematika zadluženosti českých domácností 

4.2 Fenomén zadluženosti a ČR 

Zadlužování českých domácností se v současné době stává stále více diskutovaným 

fenoménem, zejména v souvislosti s probíhající celosvětovou hospodářskou krizí. Na jedné 

straně se půjčování peněz od finančních institucí jeví jako vstřícný krok ke spotřebitelům 

(domácnostem), které si za půjčené peníze budou moci nakoupit zboží a služby, které by si 

jinak nemohly dovolit; na straně druhé se ovšem z půjčování peněz stává trend, který 

s sebou často přináší neblahé důsledky v podobě osobních bankrotů či exekucí. 

Pod pojmem zadluženosti domácností je možné si představit celkovou sumu, kterou 

domácnosti dluží finančním subjektům. V březnu roku 2013 celkový dluh domácností 

dosáhl částky 1,241 bil. Kč
45

, což už je téměř o desetinu výše, než zadlužení podniků v ČR 

(982,4 mld. Kč
46

). Kdybychom tuto částku přepočetli na hospodařící domácnosti v České 

republice, kterých je 4,3 mil.
47

 (ze sčítání lidu 2011), vyšlo by nám, že v průměru jedna 

domácnost dluží zhruba 289 000 Kč.  

Z tohoto faktu vyplývá, že domácnosti se pro finanční instituce stávají důležitějšími 

klienty než firmy; finanční instituce pro spotřebitele z řad domácností vytváří stále nové 

produkty. V této souvislosti vyvstává otázka, jestli jednotlivci a rodiny umí odhadnout a 

řídit riziko alespoň stejně dobře, jako to zvládají podniky.
48

 

Trend zadlužování domácností roste, přičemž k úvěrovému boomu dochází zejména u 

spotřebitelských úvěrů, které jsou poskytovány na zboží spotřební povahy, ale často jsou 

využívány k nákupu dárků, drahých dovolených atd. Ukazuje se, že díky finanční 

neinformovanosti a finanční negramotnosti si mnoho lidí neumí vyhodnotit rizikovost své 

zadluženosti, a obzvláště si neumí předem představit, zda-li budou vůbec schopni splácet 

své dluhy a závazky. V návaznosti na tuto skutečnost se mnoho domácností dostává do 

platební neschopnosti a často nad nimi visí hrozba exekuce. Hospodaření s financemi je 

                                                 
45

 Zdroj: ČNB. Systém časových řad: Celková zadluženost domácností. ČNB: 2013[online]. [Cit. 2013-04-

21]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_DRILL?p_strid=A&p_lang=CS. 
46

 Zdroj: PWC. Komentář k zadluženosti domácností a firem. News.cz, 2013 [online]. [Cit. 2013-04-

22]Dostupné z: http://www.cianews.cz/tiskove-zpravy-press/pwc-komentar-k-zadluzenosti-domacnosti-a-

firem-630772/. 
47

 Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů. ČSÚ, 2011. 
48

 Zdroj: SMRČKA, Luboš. Zadlužení rodin - klíčové téma současnosti. Ekonomika a management [online]. 

[Cit. 2013-02-11] 2008, s. 11. Dostupné z: http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz//clanek-zadluzeni-

rodin-klicove-tema-soucasnosti.html. 



43 

 

v mnoha českých domácnostech nevyrovnané a u téměř třetiny z nich hrozí, že se dostanou 

do dluhové pasti.
 49

 

Pro získání lepší představy o tom, na kolik je zadluženost českých domácností závažná, 

můžeme provést mezinárodní srovnání se zeměmi EU-27. Mezinárodní komparace rizika 

spojeného s výší zadlužeností domácností může být prováděna pomocí dvou ukazatelů – 

tradičně mírou hrubé zadluženosti (poměr dluhů domácností k jejím ročním příjmům) nebo 

pomocí poměru dluhu k objemu čistých finančních aktiv. Podle první metody měření 

dosahuje zadluženost (k roku 2009) českých domácností 55 % oproti 96 % v EU-27, což je 

celkem dobrý výsledek. Zajímavý stav ale zjistíme, pokud se zaměříme na výsledky podle 

druhé metody – zde je již zadluženost českých domácností vyšší než je průměr EU-27.
50

 

Z těchto poznatků můžeme vyvodit, že zadluženost je v ČR alarmující a je zapotřebí se této 

problematice věnovat.  

4.2.1 Vývoj zadluženosti českých domácností 

Zvyšující se zadluženost a předluženost českého obyvatelstva je v českém prostředí 

poměrně novým fenoménem – s tak vysokými částkami, jakých zadluženost domácností 

dosahuje v posledních letech, nebyla česká ekonomika a společnost ještě nikdy 

konfrontována.  

Z historického hlediska k určité míře zadlužování docházelo vždy, do roku 1918 však 

byly osobní půjčky pouze minoritním jevem, přičemž se ve valné většině jednalo hlavně o 

produkty spotřebního družstva nebo o prodeje na dluh v lidových konzumech. Za první 

republiky drobné bankovnictví zaznamenalo mírný vzestup, ovšem o jeho rozkvětu se 

hovořit nedá. V období socialistické ekonomiky byl bankovní sektor centrálně plánovaný a 

řízený, a banky v něm měly jinou roli než v tržním prostředí. Ačkoli tyto banky nabízely 

určité produkty pro domácnosti, jako např. novomanželské půjčky a půjčky na individuální 

bytovou výstavbu, které byly pod záštitou státu, úroveň zadlužení byla téměř zanedbatelná 

v porovnání se stavem po revoluci a zadluženost se výrazně neměnila.
51

 

                                                 
49

 Zdroj: Člověk v tísni – společnost při ČT. Dluhová problematika. 1. vyd. Praha: Člověk v tísni – 

společnost při ČT, 2007. 69 s. ISBN 978-80-86961-28-6. 
50

 Zdroj: KALMUS, Jaromír;  DUBSKÁ,  Drahomíra: Životní podmínky českých domácností. [online]. [Cit. 

2013-03-25] ČSÚ: 2010. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zivotni_podminky_ceskych_domacnosti. 
51

 Zdroj: SMRČKA, Luboš. Zadlužení rodin - klíčové téma současnosti. Ekonomika a management [online]. 

[Cit. 2013-02-11] 2008, s. 11. Dostupné z: http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz//clanek-zadluzeni-

rodin-klicove-tema-soucasnosti.html. 
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V období ekonomické transformace se finanční trhy přeměnily do standardní podoby 

tržní ekonomiky a začaly nabízet rozličné množství produktů za různých nových 

podmínek. Přesto až do devadesátých let se zadlužování domácností drželo na konstantní 

úrovni, pravděpodobně z následujících důvodů
52

: jednak na spotřební chování měl vliv 

konzervativní přístup k dluhovému financování uplatňovaný za socialismu, přičemž 

domácnosti v probíhající transformaci měly obavy z nejisté budoucnosti, a jednak banky 

na počátku nebyly tolik ochotné půjčovat peníze drobným klientům (byly zaměřeny spíše 

na firmy). 

Ke zlomu v tomto trendu dochází od roku 2000, kdy došlo k nárůstu objemu úvěrů 

domácnostem o 34,4%
53

. V současné době došlo k nárůstu změny objemu úvěrů 

domácnostem od bank „jen o pouhých“ 4, 02 % (mezi roky 2011 a 2012); situaci zhoršuje 

zejména hospodářská krize, jelikož se zvyšuje nezaměstnanost, lidé přicházejí o práci a tím 

i o potenciální plat, ze kterého by mohli žít a splácet své dluhy. Strmý růst zadluženosti 

českých domácností ilustruje následující graf. 

Graf 1: Zadlužení českých domácností u bank a záložen v letech 1993 – 2012 (v mld Kč). 

 

Zdroj: Vlastní výpočty a tvorba z dat ČNB a systému ARAD. 

                                                 
52

 Zdroj: SMRCKA, L.: Osobní a rodinné finance: Svet rodinných financí – jak sporit a rozmnožovat 

majetek, 1. vydání, Praha, Professional Publishing, 2007, 257 str., ISBN 978-80-86946-41-2. 
53

 Zdroj: HRONOVÁ, Stanislava, HINDLS, Richard. 2008. Ekonomické chování sektoru domácností ČR - 

spotřeba a zadluženost. Statistika 3: str. 189-204. [online]. [Cit. 2012-09-11]  Dostupné na WWW: 

<http://panda.hyperlink.cz/cestapdf/pdf08c3/hronova.pdf>.  
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Česká národní banka sleduje od roku 1993 zadluženost českých domácností u bank a 

družstevních záložen; od roku 2005 ve svém systému ARAD časových řad eviduje také 

data celkového zadlužení domácností, tedy i včetně zadlužení domácností u ostatních 

finančních institucí. V médiích je často zadluženost domácností prezentována údaji pouze 

ze zadlužení u bank a družstevních záložen, ovšem díky zadlužení i u ostatních finančních 

institucí je celkový dluh domácností ještě vyšší. Vývoj celkového dluhu k dluhu 

domácností u bank znázorňuje následující graf.  

Graf 2: Celkové zadlužení českých domácností v porovnání se zadlužením u bank a záložen v letech 2005 – 2012 (v 

mld. Kč). 

 

Zdroj: Vlastní výpočty a tvorba z dat systému ARAD, ČNB. 

Do údajů o zadlužení u ostatních finančních institucí jsou započítávány pouze ta data, 

která jsou ostatními finančními institucemi poskytnuty ČNB. Skutečné zadlužení 

domácností tak může být ještě mnohem vyšší díky dluhům, které nejsou nikam 

zaznamenávány. 

4.2.2 Struktura zadluženosti 

Dluhy domácností je možné strukturovat tak, jak je zaznamenává Česká národní banka. 

Ta dluhy domácností strukturuje podle dvou základních hledisek – dluhy člení podle 

vykazujících subjektů a podle účelu použití úvěru.  

Jak již bylo předesláno v předcházející kapitole, členění podle vykazujících subjektů je 

rozděleno do dvou skupin – podle měnových finančních institucí a podle ostatních 
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finančních institucí. Data z obou skupin jsou agregována do skupiny celkové zadluženosti. 

Druhý typ členění je podle účelu použití a to na bydlení, na spotřebu a na ostatní.
54

  

Na následujících grafech je možné porovnat, jak se vyvíjela struktura zadluženosti 

v ČR v letech 2005 - 2012. Komparace zahrnuje dva grafy, přičemž každý graf zastupuje 

jednu skupinu poskytovatelů – graf vlevo zobrazuje vývoj struktury zadluženosti 

domácností u bank a záložen, graf vpravo zobrazuje vývoj struktury zadluženosti 

domácností u ostatních finančních institucí. Je nutné upozornit, že v každém grafu se jedná 

o jiný celkový objem peněz; částky v mld. Kč jsou napsány u spojnic paprsků grafu.  

Jak je vidět, struktura dluhů u rozdílných vykazujících subjektů je odlišná – u 

měnových finančních institucí je nejvíce úvěrů poskytováno na bydlení, dále na spotřebu a 

nakonec na ostatní. U ostatních finančních institucí je nejvíce úvěrů poskytováno na 

spotřebu, dále na ostatní a na bydlení je poskytováno minimum úvěrů, v měřítku grafu je 

nelze ani zachytit (úvěry na bydlení u těchto společností se pohybují kolem 1 mld. Kč). 

V obou skupinách vývoj součtu všech typů úvěrů „celkem“ kopíruje nejsilnější typ úvěru 

ve skupině. Také je možné si všimnout, že v každé skupině je jiná vývojová tendence – 

zatímco u ostatních finančních institucí byl úvěrový boom v letech 2008 a od této doby 

zadluženost u těchto institucí klesá, u měnových finančních institucí zadlužení neustále 

narůstá. Jelikož pro spotřebitele jsou nebezpečné zejména spotřebitelské úvěry od 

nebankovních společností, které mají často vysoké RPSN
55

, můžeme tento trend považovat 

za pozitivní. 

 

                                                 
54

 Zdroj: ČNB: Zadluženost domácností - metodický list. ČNB: ARAD - Systém časových řad [online]. [Cit. 

2013-04-11] 2009Dostupné z: http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/zadldom_cs.pdf. 
55

 RPSN = roční procentní sazba nákladů = číslo, které umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo 

nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel 

zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním 

úvěru. (Zdroj: MĚŠEC.CZ. RPSN. Měšec.cz [online]. [Cit. 2012-09-11] Dostupné z: 

http://www.mesec.cz/slovnicek/rpsn/.) 
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Graf 3: Porovnání vývoje struktury zadluženosti domácností u měnových a ostatních finančních institucí 2005 - 

2012. 

Zdroj: Vlastní výpočty a tvorba z dat ČNB a systému ARAD. 

4.2.3 Zadluženost podle krajů 

V předchozí kapitole byly představeny agregované výstupy analýzy zadluženosti pro 

celou ČR, ovšem zadluženost není všude stejná a liší se podle jednotlivých krajů. Důležité 

je sledovat zejména schopnost obyvatel splácet své dluhy, která je také v jednotlivých 

krajích odlišná. 

V souvislosti s trendem rychlého zadlužování domácností je v České republice od roku 

2012 sdružením SOLUS
56

 sledován index o vývoji zadlužení českých domácností. SOLUS 

index si klade za cíl poskytnout odborné i laické veřejnosti informace o regionálním 

zadlužování, a upozornit tak na nutnost čerpání úvěrů s rozvahou. 

                                                 
56

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného 

úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování 

vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Zdroj: 

SOLUS. Své závazky není schopno splácet stále více obyvatel ČR, největší nárůst dlužníků 
zaznamenali v 1. čtvrtletí v Karlovarském kraji. SOLUS: Zájmové sdružení právnických 
osob [online]. Dostupné z: https://www.solus.cz/cs/archiv-tiskovych-zprav/17-4-2013-sve-zavazky-

neni-schopno-splacet-stale-vice-obyvatel-cr-nejvetsi-narust-dluzniku-zaznamenali-v-1-ctvrtleti-v-
karlovarskem-kraji.. 
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Podle tohoto indexu se schopnost obyvatel splácet své dluhy ve všech krajích zhoršuje, 

vysokých hodnot počtu osob se závazkem po splatnosti dosahují zejména severozápadní 

Čechy, přičemž dlouhodobě nejhorší situace je v Ústeckém kraji, kde je v prodlení 14, 85 

% osob na celkový počet obyvatel kraje (nad 18 let). Naopak nejlépe je na tom kraj 

Vysočina s 5, 47 % osob v prodlení na celkový počet obyvatel v kraji a Zlínský kraj s 5, 53 

%. Situaci k prvnímu čtvrtletí roku 2013 demonstruje obrázek č. 1.  

Počin sdružení SOLUS je velmi přínosný, jelikož může tvůrcům politik poskytnout 

cenné informace a rady ohledně zacílení snah ke snižování zadluženosti domácností. 

Vhodné je zaměřit se na kraje, ve kterých se obyvatelé potýkají s větší problematikou 

nesplácení dluhů, a usilovněji zde uplatňovat všechny tři úrovně prevence (vznik 

dluhových poraden, regionální osvěta a zvyšování informovanosti, …), přičemž bude 

vhodné klást důraz zvláště na sekundární a terciární prevenci a dodržovat zásady její 

efektivnosti. Ovšem je potřeba věnovat pozornost i méně zadluženým krajům, ve kterých 

je nutné zaobírat se především primární prevenci, ale přitom neopomínat sekundární a 

terciální prevenci, která by mohla pomoci již zadluženým osobám. 

Obrázek 1:  Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 

let a více v jednotlivých krajích. Data za první čtvrtletí 2013. 

 

Zdroj: Sdružení SOLUS. 

4.3 Exekuce v ČR 

Důležitým hlediskem pro definování zadluženosti jako problému je to, jestli je jedinec 

či domácnost schopný své závazky splácet. Pokud dlužník své dluhy nesplácí, může se 

dostat do platební insolvence, která vede až k exekucím. 

Sledování vývoje na poli exekucí je zároveň důležité z toho důvodu, že lidé se často 

nemusí zadlužit pouze u bank či jiných finančních institucí, ale i dalšími způsoby, 
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například nesplácením pokut či poplatků a dalších závazků (platba za služby,…). Údaje o 

vývoji exekucí jsou proto cenným nástrojem pro určení závažnosti zadluženosti 

obyvatelstva. 

Z údajů exekutorské komory ČR je možné zjistit, že počet nařízených exekucí mezi 

roky 2001 – 2010 neustále narůstal, a to opět rekordním tempem – z 4 302 exekucí v roce 

2001 na 701 900 nařízených exekucí v roce 2010
57

. Podle exekutorské komory jsou 

nejčastějšími dlužníky lidé v rozmezí 20 – 35 let a důchodci. Z pohledu teorie životního 

cyklu (viz kapitola teoretických východisek) je možné zadluženost mladých lidí vysvětlit 

jako logickou, ovšem z pohledu této teorie se velkým problémem stává zadluženost lidí 

v důchodovém věku. 

Vzhledem k rychlému růstu zadlužování českých domácností a i růstu exekucí můžeme 

konstatovat, že současný problém je velmi závažný. Jako vhodné se jeví podniknout v této 

problematice určitá opatření, přičemž se zde nabízejí dvě základní možnosti – buď 

podniknout určitou státní intervenci v podobě nařízení, opatření či zásahu k zvýšení 

ochrany spotřebitele, nebo se snažit lidem pomoci více se vyznat v současném finančním 

světě pomocí zvyšování finanční gramotnosti. 

4.4 Příčiny předluženosti 

Analýzou příčin předluženosti se v českém prostředí zabývalo již mnoho prací
58

, proto 

na tomto místě uvedu shrnutí nejdůležitějších poznatků. 

4.4.1 Nízké příjmy 

Jedinec či rodina se mohou zadlužit z různých příčin. První z nich se týká příliš 

nízkých příjmů, které nepokryjí základní výdaje domácnosti. Tato příčina je jedna 

z nejvážnějších, jelikož takové rodiny mohou žít často v chudobě nebo na její hranici.  

Důvodem, proč má jedinec nízké příjmy, může být nezaměstnanost, nemožnost sehnat 

si práci nebo pouze nedostatečně placenou práci. Tento problém se týká zejména 

nízkokvalifikovaných osob. Svoji situaci tito lidé můžou řešit půjčkou; pokud se jedná o 

                                                 
57

 Zdroj: Exekutorská komora. [online]. [Cit. 2012-11-13]. Dostupné z: www.exekutorskakomora.cz. 
58

 Např. VLTAVSKÁ, Silvie. Finanční vzdělávání jako prevence proti předlužení českých 

domácností. Praha, 2011.; REZÁCOVÁ, Lucie. Předluženost domácností v CR: analýza problému a možná 

řešení. Praha, 2013.; Procházka, Ivan. Příčiny a důsledky předlužení domácností. Praha: 2009.; apod. 
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nízkokvalifikovanou, tudíž potenciálně nízkopříjmovou osobu, nemusí jí banka uznat 

nárok na úvěr, a proto se může spíše obrátit na nebankovní instituci.  

Další důvod pro nízké příjmy jsou nečekané změny v domácnosti, které způsobí změnu 

v sociální situaci – může se jednat o přírůstek do rodiny, úmrtí v rodině, odchod do 

starobního / invalidního důchodu, … 

4.4.2 Otevřené horizonty spotřeby 

Další příčinou zadluženosti domácností jsou její vysoké výdaje. Vysoké výdaje mohou 

být zapříčiněny vysokými nároky na životní úroveň. Jako jeden z důvodů pro tuto příčinu 

je možné uvést hypotézu relativního důchodu. Autorem této teorie je Duesenberry, který 

tvrdí, že spotřební chování jednotlivých domácností je navzájem závislé. Spotřební 

chování potom vysvětluje dvěma efekty – demonstračním efektem, kdy člověk 

demonstruje svůj sociální status skrze statky, které si koupí. Pokud nakupuje statky vyšší 

hodnoty (drahá auta, zájezdy …) může si tím zlepšit svůj sociální status v očích svých i 

ostatních; a napodobovacím efektem, kdy se domácnosti snaží spotřebovávat a kupovat si 

to, co sousedé. 
59 

  

Další důvody vysokých výdajů jsou nedostatky znalostí v oblasti osobních financí – 

špatné hospodaření a za vysokými výdaji může stát i splácení předchozího úvěru (dluhová 

past). 

Jak bylo vidět v analýze stavu zadluženosti českých domácností, ve společnosti se 

projevila tendence směrem ke konzumu a touze lidí po vlastním bydlení. „Co se 

utrácených peněz týká, dosáhly v roce 2007 výdaje domácností na konečnou spotřebu 

reálně (tj. bez ohledu na cenový vývoj) 1,543 bil korun. Byly tak o 34 % vyšší než v roce 

1997 (1,152 bil. korun) a proti roku 1995 (1,031 bil. korun) stouply dokonce o polovinu.“
60

 

4.4.3 Nedostatečné znalosti fungování trhů a právní úpravy 

K zadluženosti mohou vést také nedostatečné znalosti fungování finančních trhů a 

jejich právní úpravy. Spotřebitel si často neumí představit, jaké břímě na sebe bere při 

podpisu smlouvy, a jaké povinnosti pro něj z podpisu vyplývají.  

                                                 
59

 Zdroj: ARLT, Josef, Jindra ČUTKOVÁ a Štěpán RADKOVSKÝ. ANALÝZA SPOTŘEBNÍ FUNKCE V 

PODMÍNKÁCH ČR. [online]. [Cit. 2013-02-06] Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/v

p34radkovsky.pdf. 
60

 Zdroj: DUBSKÁ, Drahomíra. Ocitly se české domácnosti v dluhové pasti?. ČSÚ [online]. [Cit. 2012-12-

09]. 2008Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1151-08. 
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Na druhou stranu díky nízkým znalostem o finančních trzích nevyužívá jejich produkty 

a tím neznásobuje svoje jmění a netvoří si tak dostatečné finanční rezervy „na horší časy“.  

4.4.4 Neplacení závazků 

Spotřebitel se nemusí zadlužit pouze u bank či nebankovních institucí, ale do zadlužení 

se může dostat i nehrazením využitých služeb (inkaso, platba za mobilní telefon, …), 

povinných poplatků (platby za komunální odpad) či pokut. 

4.4.5 Příčiny na straně poskytovatelů peněz 

Od 90. let se v ČR stále více projevuje u všech poskytovatelů úvěrů (měnových i 

ostatních) ochota půjčovat peníze, která je doprovázená silným marketingem těchto 

společností. Tato situace tlačí domácnosti do psychologických situací, které jsou uvedeny 

v hypotéze relativního důchodu. Domácnosti také láká snadná dostupnost úvěrů.
61

 

 

Jelikož s příčinami zadlužení budu pracovat i v dalších částech studie, je zapotřebí 

shrnout výše uvedené informace do jednoduchého schématu: 

                                                 
61

 Zdroj: DUBSKÁ, Drahomíra. Ocitly se české domácnosti v dluhové pasti?. ČSÚ [online]. [Cit. 2012-12-

09]. 2008Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1151-08. 
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Obrázek 2: Schéma příčin zadluženosti. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

4.5 Zadluženost jako rizikové chování 

Jak již bylo v teoretických východiscích práce uvedeno, abych mohla finanční 

gramotnost označit jako prevenci proti zadlužování a aplikovat na ní teorii prevence, je 

zapotřebí zadluženost definovat jako rizikové chování. Ačkoli zadluženost zatím 

v souvislosti s daným pojetím definována nebyla, chtěla bych v této kapitole dokázat, že ji 

můžeme tímto způsobem chápat a jako rizikové chování ji označit. 

4.5.1 Pojetí zadlužení 

Člověk se může zadlužit různými způsoby a ne vždy je možné chápat zadlužení jako 

negativní jev. Zadlužování je v této práci chápáno jako proces, v rámci kterého vzniká 

mezi věřitelem a dlužníkem dluh, který vyjadřuje závazek (povinnost) dlužníka uhradit 

příslušnou finanční částku věřiteli. Přitom tento finanční závazek může vzniknout různě
62

 – 

přijímáním finančních prostředků v podobě půjčky; vydáváním finančních prostředků na 
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 Pro potřeby vymezení zadlužování jako rizikového chování nemusí být všechny formy chování vedoucí 

k onomu sociálnímu konstruktu taxativně vymezeny, proto uvádím pouze příklady a ne vyčerpávající přehled 

všech možných forem chování vedoucích k zadluženosti. 
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zboží a služby, které si jedinec nemůže dovolit; nebo naopak nevydáváním finančních 

prostředků za služby a produkty, které byly jedinci poskytnuty nebo které má povinnost ze 

zákona uhradit (např. inkaso, platba za telefon, placení poplatků za komunální odpad, 

placení pokut, …).  

V praxi se často (zvláště v případě předluženosti) typy dluhů u jednotlivých 

dlužníků prolínají, celkový dluh dlužníka často tvoří všechny výše uvedené složky.
63

 

Zajímavé by bylo zjistit, jaký typ dluhu problémy se zadlužeností většinou odstartují, tedy 

jestli se například jedinec zadlužil nejdříve tím, že mu vznikl dluh za služby či neměl 

dostatek peněz ke koupi určitého zboží, proto si vzal půjčku; nebo jestli si nejprve vzal 

půjčku a v důsledku vysokých splátek omezil platby za uskutečněné služby či přestal platit 

poplatky městu. Tyto údaje občanské a dluhové poradny často neevidují nebo nemohou 

evidovat
64

, jelikož klienti jim většinou nosí už jen upomínky, výzvy k zaplacení či výzvy 

k zaplacení agregovaného dluhu převzatého exekutorskou firmou, a na těchto materiálech 

již není dohledatelné datum, ke kterému dluh vznikl. Jak uvádí Věra Kuklová
65

, klienti si 

tyto časové údaje také nevybavují. Pro další analýzu problému bych doporučila, pokud to 

bude v některých případech možné, snažit se tato data v systémech evidovat. Evidence by 

se mohla stát přínosnou i pro zastupitele měst či krajů, kteří tak budou moci provádět různé 

postupy pro snižování zadluženosti domácností (mezi které patří i programy na zvyšování 

finanční gramotnosti) s ohledem na regionální (místní) potřeby. 

Jelikož půjčování peněz domácnostem je běžnou součástí ekonomiky, nemůže být 

na zadlužování pohlíženo vždy jako na něco negativního, proti čemu je zapotřebí bojovat. 

V určité míře je proces půjčování peněz dokonce prospěšný, a to jak pro jedince, tak pro 

společnost. Z makroekonomického hlediska půjčka domácnosti umožní, že domácnost má 

více prostředků na spotřebu. Tím, že spotřebovává více statků či služeb, pomáhá 

k rychlejšímu růstu HDP dané země.
66

 Systém půjček je výhodný i pro jednotlivce - 

umožňuje lidem plnit si svoje potřeby a tužby dříve, než kdyby si na ně museli vydělat, 

díky čemuž je zvyšován jejich individuální užitek. 
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 Vlastní analýza z dat Charitního sdružení Děčín, 2012. 
64

 Zdroj: Rozhovor s odborníkem – Věra Kuklová. 2012 
65

 Zdroj: Rozhovor s odborníkem. 2012. 
66

 Zdroj: HOLMAN, Robert. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2004, xiv, 

424 s. ISBN 80-717-9764-2. 
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Stejně tak jako nelze označit za rizikové chování celý proces zadlužování, nelze za 

rizikové chování označit ani braní si určitého typu úvěru. Důležitým hlediskem zde je 

schopnost splácet. Člověk si může vzít jakýkoli úvěr na jakékoli zboží či služby, pokud 

bude schopný ho splatit. V opačném případě se dopouští rizikového chování, které 

v případě zadluženosti vede k řadě nepříjemných důsledků. 

4.5.2 Rizikové chování v zadlužování 

Tato diplomová práce chápe rizikové chování v širších souvislostech – jedná se o 

chování, kdy jedinci v průběhu zadlužování vznikne finanční závazek, který není schopný 

splatit, nebo mu jeho splácení působí závažné negativní důsledky. Takové chování vede 

k předluženosti
67

 a k úpadku do finanční pasti, která má na jedince i společnost negativní 

dopady. Podle teorie prevence je rizikové chování doprovázeno právě zdravotními, 

sociálními nebo psychologickými ohroženími jedince nebo jeho okolí
68

. 

4.5.3 Negativní dopady zadluženosti 

Negativní dopady zadluženosti působí jak na jedince, tak na celou společnost. 

Negativní dopady můžeme dělit na zdravotní, sociální nebo psychologické. 

Dopady na dlužníka a jeho bezprostřední okolí 

 Sociální dopady – sociálních dopadů zadluženosti je celá řada; prvotní dopady jsou 

zaměřeny na vztahy s rodinou, přičemž dopad je vždy na celou rodinu
69

 – 

v důsledku zadluženosti vzniká sociální stres, který je přenášen na všechny členy 

rodiny, což má negativní vliv na rodinné vztahy; při vysokém zadlužení může dojít 

k odebrání dětí do ústavní péče apod. Problémy s penězi a důsledky z toho 

vyplývající mohou v rodinách vést až k rozvodu. 

 

                                                 
67

 Předluženost je v této práci chápána jako stav, kdy hodnota souboru závazků dlužníka přesahuje hodnotu 

jeho majetku. (Zdroj: MS ČR. Úpadek a způsoby jeho řešení. Insolvenční zákon: Ministerstvo spravedlnosti 

ČR [online]. Dostupné z: http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/upadek-a-zpusoby-jeho-

reseni.html.) 
68

 Viz kapitola o teoretických východiscích, teorie prevence, definice rizikového chování. 
69

 Zdroj: KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 215 s. ISBN 978-

807-3673-833. 
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Pokud v zadlužené rodině vyrůstá dítě, mají výše uvedené faktory vliv na jeho 

vývoj, který se může projevit změnou chování. Dítě si tak může vybudovat pocit 

nejistoty a strachu z budoucnosti.
70

 

 

Dalšími sociálními důsledky zadluženosti se mohou stát ztráta sociálního statusu 

získání negativního stigmatu, sociální vyloučení nebo bezdomovectví. 

 

 Psychologické dopady – mezi psychologické důsledky zadluženosti patří stres, 

který je definován jako duševní přetížení, díky kterému mohou být narušeny i další 

psychické procesy, dochází k podráždění a nemožnosti jasně myslet.
71

  

 

Dalšími psychologickými dopady může být frustrace či deprivace. Frustrace vzniká 

tehdy, pokud se člověku něco důležitého nepovede a nemá dlouhou dobu příležitost 

to napravit. Frustrace v mnoha případech může vést k agresi.
72

 Deprivace je stav 

člověka, ve kterém nejsou dostatečně uspokojovány jeho důležité psychické a 

fyzické potřeby.
73

 K tomuto stavu může snadno dojít v případě předlužení nebo 

v dluhové pasti. Tyto stavy mohou vést až k sebevraždám. 

 

Mezi psychologické důsledky můžeme zařadit i další únikové strategie, jako je 

užívání návykových látek, alkoholismus, kouření, gamblerství či netolismus.
74

 

 

 Zdravotní dopady – v případě zadluženosti se jedná hlavně o dopady způsobené 

v důsledku dlouhodobého stresu. Silné nebo dlouhodobě působící stresory, jako 

může být předluženost či dlouhodobý strach z nejisté budoucnosti, můžou mít 

přímý negativní dopad na zdraví člověka. Mezi nemoci ze stresu jsou řazeny: 

                                                 
70

 Zdroj: MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2002, 128 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-0332-7. 
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 Zdroj: HILL, Grahame. Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2004, 283 s. ISBN 80-717-8641-1. 
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 Zdroj: HILL, Grahame. Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2004, 283 s. ISBN 80-717-8641-1. 
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 Zdroj: Tamtéž. 
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 Zdroj: BALABÁN, Zdeněk. Slabikář finanční gramotnosti: učebnice základních 7 modulů finanční 

gramotnosti. 2. aktualiz, vyd. Praha: Cofet, 2011, 416 s. ISBN 978-809-0439-610. 
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ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak, vředové onemocnění žaludku a 

dvanáctníku. Stres může mít podíl i na vzniku migrény či astmatu.
75

 

Celospolečenské dopady 

 Sociální důsledky – Zadluženost u jedince může způsobit různé psychické změny, 

které vedou ke změnám v chování. Zadlužování jednotlivců tak může způsobit 

příklon ke kriminalitě, zvláště v oblasti krádeží, kterými se zadlužený člověk snaží 

zlepšit svou finanční situaci. Snaha o získání peněžních prostředků u některých 

dlužníků končí prostitucí. Dále se společnost může setkat s případy agrese, násilí či 

šikanování.
76

 

4.5.4 Umějí české rodiny žít na dluh? 

V předchozí kapitole bylo vysvětleno, jaké zadlužování domácností je riskantní a 

jakého zadlužení se naopak není třeba se obávat. Za rizikové chování nepovažujeme braní 

dluhů, které je dlužník schopen včas splácet. V současné době se stává stále více 

rozšířeným trendem „žití na dluh“, tedy pořizování si věcí hned a splácení jejich ceny 

v budoucnu. Pokud toto chování splňuje pravidla rozumného zadlužování, nemusí vést 

k negativním důsledkům zadlužování a může pomoci rodinám zvyšovat jejich užitek. 

Ačkoli tento životní styl může být pro některé lidi lákavý, není vhodný pro každého. 

Otázka, kterou si musíme v souvislosti s tímto trendem položit, zní: „Umí české 

domácnosti žít na dluh, nebo neumí správným způsobem vnímat fakta o reálné situaci 

vlastních financí?“ V tomto případě se jedná o otázku více sociálně psychologickou než 

ekonomickou, jelikož k jejímu zodpovězení je zapotřebí zjistit znalost lidí o finančních 

faktech,  zjistit jak se chovají a jak smýšlejí o své vlastní finanční situaci, jak umí řídit své 

cash flow, jaké jsou jejich postoje k účasti na finančních trzích, atd.
77

 Všechny tyto oblasti 

jsou souhrnně nazývány jako finanční gramotnost. Zkoumáním úrovně finanční 

gramotnosti českých obyvatel se tato práce zabývá v kapitole o měření finanční 

gramotnosti. 
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Usuzovat, zda-li české domácnosti umějí žít na dluh, je možné i z náznaků určitých 

ukazatelů. V kapitole o exekucích v ČR bylo dokázáno, že počet exekucí dynamicky roste, 

což svědčí o tom, že u určitých jedinců není zadlužování zvládnuto. Navíc jak upozorňuje 

sdružení SOLUS, neustále přibývá těch, kteří mají problémy s včasným splácením svých 

závazků. „Rodiny většinou předpokládají, že v budoucnosti se jejich příjmy zvýší, tedy že 

splácení nebude tak bolestivé a obejde se bez drastického šetření, avšak tento model je 

křehký a závisí na vývoji ekonomické situace rodiny.“
78

 V současné době ovšem nejsou 

ekonomické predikce nakloněny zlepšení situace, „takže model založený na splácení dluhu 

prostřednictvím růstu, na němž byla založená strategie milionů rodin ve vyspělých zemích, je nyní 

velmi nepravděpodobný.“
79 

Na základě současného ekonomického prostředí a směru jeho ubírání můžeme 

predikovat, že do budoucna se stav bude ještě zhoršovat. Smrčka a Artlová
80

 upozorňují, že 

životní úroveň lidí v České republice je do jisté míry vytvořena uměle – jednak 

prostřednictvím zadlužování rodin (zde je vztah naprosto přímý – dluh je cena za „nákup 

životní úrovně“) a jednak prostřednictvím zadlužování státu. Autoři v této studii na základě 

analýz makroekonomických ukazatelů a časových řad dochází k závěru, že životní úroveň 

českých rodin je dlouhodobě o 10 % vyšší, než jakou umožňuje reálný stav české 

ekonomiky. Tento poznatek je důležitý v souvislosti s ekonomickou krizí a se záměrem 

vlád, jak tuto krizi řešit. Pokud se bude zvyšovat daňová zátěž a tím bude docházet 

k redukci disponibilních důchodů domácností, bude se toto dít na úkor snižování životní 

úrovně obyvatel, což by mohlo vést k dalšímu zadlužování domácností. 

Na závěr diskuze o zadluženosti českých domácností ještě nastíním situaci, co by se 

stalo, kdyby tendence zadlužování domácností byly opačné a zadluženost by prudce 

klesala. V textu bylo uvedeno, že dluh je součástí životní úrovně obyvatelstva. Pokud by 

došlo ke snížení disponibilního příjmu, životní úroveň rodin by poklesla a důsledky by se 

přenášely i do makroekonomické oblasti – snížila by se spotřeba domácností, to by vedlo 
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ke zpomalení růstu HDP a k dalšímu poklesu životní úrovně.
81

 Z těchto důvodů je důležité 

nesnažit se o celkové snížení zadluženosti obyvatel, ale omezit rizikové chování 

v zadlužování. Mimo jiného je zapotřebí pomoci lidem umět vyhodnotit vlastní finanční 

situaci a určit, jakou míru zadlužení a za jakých podmínek jsou schopni unést, umožnit jim 

zvyšování vědomostí o finančních produktech, umožnit jim zapojení se na finančních 

trzích a snažit se celkově o prevenci rizikového chování. Jednou z možností řešení tohoto 

problému je zvyšování finanční gramotnosti. 
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5 DELIMITACE PROBLEMATIKY FINANČNÍ 

GRAMOTNOSTI 

5.2 Definice finanční gramotnosti 

Než přejdeme k samotné analýze problematice zvyšování finanční gramotnosti, je 

zapotřebí definovat si, co vlastně pojem finanční gramotnost znamená. 

Definice tohoto odborného termínu byla v České republice zformulována pro nastavení 

metodiky, podle které by bylo možné posuzovat úroveň finanční gramotnosti. Její přesné 

znění, které projednaly a schválily jednotlivé rezorty Ministerstva financí, Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Česká národní banka, 

je následující:  

„Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana 

nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a 

aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se 

orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný 

rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se 

životní situace.“
82

 

Podle Národní strategie finančního vzdělávání
83

 můžeme pojem finanční gramotnosti 

dále dělit do 3 složek, kterými jsou složka peněžní (schopnost spravovat jak hotovostní, tak 

bezhotovostní peníze), složka rozpočtová (schopnost efektivního nakládání a správy svých 

příjmů a výdajů; schopnost poradit si v rozpočtu i s nenadálými situacemi) a složka cenová 

(cílem je pochopení cenových mechanizmů a inflace). Strukturace finanční gramotnosti je 

v Národní strategii finančního vzdělávání také graficky zobrazena, v rámci této práce 

schéma poslouží pro lepší pochopení jejího členění.  
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Obrázek 3: Struktura finanční gramotnosti podle Národní strategie finančního vzdělávání. 

 

Zdroj: Národní strategie finanční gramotnosti, 2010. 

 

5.3 Měření finanční gramotnosti 

V posledních letech si finanční gramotnost získává stále více pozornosti z řad velkých 

bankovních společností, vládních agentur, koncových spotřebitelů a dostává se i do čela 

pozornosti různých zájmových skupin a dalších organizací. Většina zmiňovaných se obává 

(včetně politiků), že spotřebitelé nemají potřebné znalosti finančních pojmů a nemají 

k dispozici nástroje, pomocí kterých by se mohly efektivněji rozhodovat o tom, jak 

nakládat se svými penězi. Zmiňované nedostatky ve finanční gramotnosti mohou velmi 

ovlivňovat kvalitu života jedince nebo celé domácnosti – a to ať už se jedná o dlouhodobý 

horizont (jako je pořízení bydlení, spoření na důchod apod.) anebo se jedná o každodenní 

výdaje. Neefektivní finanční osobní management může také vést k chování, které vede 

domácnosti či jednotlivce k finančním krizím a zadlužování. Na tom, že je zapotřebí 

zvyšovat finanční gramotnost (zejména v návaznosti na změny v posledních letech a díky 

finanční a dluhové krizi) se všichni shodují, ale otázkou zde zůstává, jak měřit současnou 

finanční gramotnost a poté změny ve finanční gramotnosti obyvatel, které budou 

způsobovat státní intervence.
84

 

Finanční gramotnost (finanční potřeby) se stává základním vstupem pro modelování 

potřeby finančního vzdělávání. Pro definování a volbu vhodného měření finanční 

gramotnosti je důležité pochopit výchovný dopad a včas si uvědomit překážky, na které 

bychom mohli narazit při výběru určité varianty. Na rozdíl od zdravotní gramotnosti, která 
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je obvykle měřena pomocí jednoho ze tří standardizovaných testů, v současné době 

neexistují žádné standardizované nástroje na měření finanční gramotnosti.
85

 

Potřebu výzkumu zaměřeného právě na měření finanční gramotnosti identifikovali ve 

svojí studii Marcolin a Abraham (2006) – ukazatele finanční gramotnosti jsou využívány 

jako vstupy pro vytváření finančního vzdělávání a vysvětlování rozdílů ve finančních 

výsledcích (jako je spoření, investování nebo zadlužování). Tato studie ale nezdůrazňuje 

příliš důrazně měření finanční gramotnosti jako cíl.
86

 

Měření finanční gramotnosti jako cíl si ve své studii vytyčila Sandra J. Huston, která 

v rámci této studie odhalila tři hlavní překážky bránící rozvoji standardizovaného přístupu 

měření finanční gramotnosti. Mezi tyto tři hlavní překážky patří: nedostatek 

konceptualizace a definice konstruktu finanční gramotnosti; špatně definovaný obsah 

nástroje; chybějící nástroje interpretace. Díky tomu, že neexistují konzistentní konstrukty 

pojetí finanční gramotnosti, je omezena schopnost provádět jakékoli srovnávací analýzy 

nebo posoudit finanční gramotnost a její následný dopad na finanční blahobyt. Huston zde 

poukazuje na fakt, že většina studií, zkoumajících finanční gramotnost v různých státech, 

neobsahuje příručku interpretace měření (chyba v metodologické části studií). Gramotnost 

se v nejširším slova smyslu skládá z porozumění a používání. Tato myšlenka stála u zrodu 

například zdravotní gramotnosti, statistické gramotnosti apod. Finanční gramotnost by tedy 

měl být konceptualizována jako dvojrozměrná – měla by v sobě zahrnovat porozumění 

(znalosti z oblasti osobních financí) a užívání (schopnost aplikace znalostí z oblasti 

osobních financí).
87

 

Tyto bariéry a mezery ve výzkumu se snažila přemostit pilotní studie provedená v roce 

2012 Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. OECD sjednocenou metodologií 

provedla mezinárodní výzkum ve 14 zemích na 4 kontinentech světa, čímž dokázala, že 

zkoumat finanční gramotnost pro následnou komparaci jednotlivých zemí je možné. Tento 
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výzkum se držel doporučení Sandry Huston a svůj výzkum soustředit jak na znalosti 

z oblasti osobních financí, tak na jednání respondentů. OECD původní konceptualizaci 

rozšířila o třetí rozměr – postoje respondentů. Tento výzkum je více popsán, vysvětlen a 

diskutován v podkapitole 1.3.3 - Komparace ČR s dalšími státy - výsledky měření finanční 

gramotnosti OECD. 

5.4 Finanční gramotnost občanů ČR 

V době před finanční krizí nebyla problematika finanční gramotnosti v našich 

poměrech příliš populární a to jak u politiků, tak u lidí, kteří jsou zodpovědní za státní 

rozpočet.
88

 V současné době se zájem o pochopení finanční gramotnosti v souvislosti 

s problematikou rodinného rozpočtu dostává do popředí diskuzí vlád, finančních institucí, 

politických stran a dalších subjektů, zejména díky alarmujícím zprávám o zadlužování 

domácností.
89

 Na popud OECD (2003 byl v OECD odstartován projekt finančního 

vzdělávání, v roce 2006 tyto aktivity oficiálně akceptovali ministři financí G8
90

) byl v ČR 

v roce 2007 nejprve vypracován Původní český výzkum za účelem zjištění poptávky po 

finančním vzdělávání v ČR pro ministerstvo financí (MF), na který v roce 2010 navázal 

Výzkum finanční gramotnosti, na jehož základě byla ustanovena Strategie finančního 

vzdělávání.
91

 

5.4.1 Kvantitativní výzkum finanční gramotnosti v ČR pro MF – rok 

2007 

První výzkum finanční gramotnosti v ČR, organizovaný vládou ČR, proběhl 

v červnu v roce 2007 pod záštitou ministerstva financí. Pro MF výzkum provedla agentura 

STEM/MARK a jejím zadáním bylo zmapovat úroveň finanční gramotnosti občanů ČR na 
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základě subjektivního hodnocení. Cílem výzkumu bylo zjistit potřeby vzdělávání v oblasti 

finančních služeb mezi spotřebiteli.
92

 

Výzkum byl prováděn pomocí standardizovaných osobních rozhovorů s pomocí 

dotazníku; cílen byl na dospělou populaci (18 let a výše) a celkem bylo uskutečněno 811 

rozhovorů. 

Z prvního výzkumu vyplynulo, že největší část respondentů hodnotí svoji úroveň 

finanční gramotnosti jako průměrnou, přičemž většina dospělé populace považuje jak 

znalost pojmů, tak přímo vzdělávání a získávání nových informací z finanční oblasti za 

důležité. 

Podle názoru 42% dotazovaných by měl finanční vzdělávání dospělých poskytovat 

stát, podle 37% by ho měly poskytovat finanční instituce a pouze v 10 % případů si lidé 

mysleli, že by finanční vzdělávání mělo být poskytováno nestátními neziskovými 

organizacemi. Téměř 4/5 populace se domnívají, že ve škole nezískali dostatečné 

informace pro orientaci v oblasti financí. Otázky výzkumu směřovaly také na 

spotřebitelské chování domácností, z kterého vyplynulo, že lidé mají volné prostředky 

nejčastěji odloženy doma. V rámci výzkumu byla odhalena korelace, že s vyšším 

vzděláním, příjmem a informovaností roste schopnost finance uložit do banky a případně 

je investovat.
93

 

5.4.2 Kvantitativní výzkum finanční gramotnosti v ČR pro MF a ČNB – 

rok 2010 

V roce 2010 proběhl druhý výzkum finanční gramotnosti ČR opět agenturou 

STEN/MARK, ovšem tentokrát už pro MF a Českou národní banku (ČNB), která se do 

problematiky finanční gramotnosti mohla zapojit díky novelizaci zákona o ochraně 

spotřebitele. Zadáním v tomto případě bylo zmapování finanční gramotnosti dospělé 

populace, které bylo prováděno na základě objektivních znalostí v oblasti financí. Cílem 

                                                 
92

 Zdroj: MFČR: Výzkumy k finanční gramotnosti. Finanční gramotnost – Kvantitativní výzkum pro MF. 

[online]. [Cit. 2013-02-21] 2007. Dostupné z:  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_finvzd_vyzkum_gramot.html. 
93

 Zdroj: MFČR: Výzkumy k finanční gramotnosti. Finanční gramotnost – Kvantitativní výzkum pro MF. 

[online]. [Cit. 2013-02-21] 2007. Dostupné z:  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_finvzd_vyzkum_gramot.html. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_finvzd_vyzkum_gramot.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_finvzd_vyzkum_gramot.html


64 

 

bylo zjistit, jak lidé využívají (respektive dokáží využívat) tyto znalosti v běžné praxi, a jak 

lidé nakládají s rodinnými financemi a úsporami.
94

 

Měření pokrývalo všechny složky finanční gramotnosti (znalosti, dovednosti i 

chování) i všechny témata standardů finanční gramotnosti dospělého občana. Z výsledků 

vyplynulo, že většina respondentů má alespoň hrubou představu o aktuální dispozici 

vlastních peněz, ale pouze třetina domácností si sestavuje domácí rozpočet a ten hlídá 

pouze dvě třetiny domácností. Pouze dvě třetiny domácností ví, jak by pokrývali své 

výdaje v případě ztráty příjmu. Jen 60 % respondentů si vytváří finanční rezervy a necelá 

polovina respondentů ještě nepřemýšlela o svém zajištění na stáří. Sekce zaměřená na 

rozhodování respondentů o finančních produktech zjistila, že většina respondentů si 

uvědomuje rizika spojená s finančními produkty a snaží se vybírat vždy alespoň mezi 

dvěma poskytovateli. Pouze polovina respondentů sleduje svoji finanční situaci, platí své 

účty včas a přemýšlí nad tím, jestli si může dovolit zboží před tím, než ho koupí. Polovina 

dotazovaných nemá připravené nouzové řešení při dostání se do situace finančních obtíží, 

přičemž znalosti ze světa financí jsou na nízké úrovni – smlouvu si na místě před podpisem 

pečlivě čte pouze 36 % dotazovaných.
95

 

5.4.3 Komparace ČR s dalšími státy - výsledky měření finanční 

gramotnosti OECD96 

V roce 2012 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

na svých stránkách pilotní studii měření finanční gramotnosti. Této pilotní studie se 

zúčastnilo 14 zemí ze 4 kontinentů, zařazených do mezinárodní sítě pro finanční 

vzdělávání INFE, a jednou z těchto zemí byla právě Česká republika. Tím Česká republika 

získala první mezinárodní srovnání v oblasti finanční gramotnosti, založené na shodné 

metodologii. Země, se kterými byla ČR srovnávána, jsou následující: Albánie, Arménie, 

Estonsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Malajsie, Norsko, Peru, Polsko, Jižní Afrika, Velká 

Británie a Britské panenské ostrovy. Výzkum byl zaměřen zejména na oblasti znalostí, 
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chování a postojů v oblasti financí dospělých občanů, přičemž definice jednotlivých složek 

podle OECD je následující:
 
 

 Finanční znalosti – finančně gramotný člověk má mít základní znalosti 

klíčových finančních pojmů. Za vysokou úroveň finanční gramotnosti 

považuje v tomto výzkumu OECD to, pokud je správně respondentem 

zodpovězeno alespoň 6 otázek. Žádná země neměla více jak 70 % obyvatel, 

kteří by tolik otázek zodpověděli. ČR dosáhla úrovně 57 % (57 % 

obyvatelstva dosáhla vysoké úrovně finanční gramotnosti v této složce), 

přičemž nejhorší výsledek byl 33 % obdržený Jižní Afrikou. ČR se tak 

zařadila mezi země s nejlepším výsledkem. 

 Finanční chování – zde se zkoumají způsoby, jakými člověk jedná, protože 

právě chování má významný dopad na finanční blaho jednotlivce či rodiny. 

OECD se snažila zachytit důkazy o chování občanů – myšlení před 

uskutečněním nákupu, placení složenek, sestavování a dodržování rozpočtu, 

… Ve finančním chování se ČR umístila v průměru se 48 %; Britské 

panenské ostrovy zde prokázaly největší množství pozitivního chování, 

naopak nejhůře dopadlo Estonsko s 27 %. Ve všech zemích byl zjištěn 

nedostatek aktivní a informované účasti na finančním trhu. 

 Postoje a preference – tato složka je velmi významná pro finanční 

gramotnost, protože pokud mají lidé negativní postoj k jejich budoucnosti, 

budou raději upřednostňovat krátkodobé, spotřební chování před tvorbou 

mimořádných úspor a tvorby dlouhodobých finančních plánů. Postoje lidí se 

ve výzkumu zjišťovali tak, že se respondentům předložilo tvrzení, se kterým 

se měli buď ztotožnit, nebo ho odmítnout (souhlasím / nesouhlasím). 62 % 

respondentů v ČR má kladný postoj k dlouhodobějšímu časovému 

horizontu, oproti nejhoršímu výsledku Arménie s 11 %. 

Celkové výsledky jednotlivých zemí v jednotlivých složkách finanční gramotnosti 

jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tabulka 2: Komparace dosaženého skóre pro jednotlivé složky finanční gramotnosti a jednotlivé země. Data 

z roku 2012. 

 

Zdroj: Atkinson, Adele; Messy, Flore-Anne. Measuring financial literacy. 

Ačkoli se jedná o pilotní projekt, tak velký přínos této studie je zejména v tom, že 

ukázala, že je možné aplikovat stejnou sérii otázek ohledně finanční gramotnosti 

v rozdílných společnostech po celém světě a uskutečnit tak jednoduchý průzkum na 

zjištění a porovnání indikátorů finanční gramotnosti. Kombinací těchto jednotlivých 

indikátorů je zachycena celková úroveň finanční gramotnosti. 

Z výstupů této studie vyplývá, že celková finanční gramotnost je nízká – lidé mají 

sice základní finanční znalosti, ovšem porozumění dalším z každodenních finančních 

pojmů chybí značnému podílu obyvatel ve všech zúčastněných zemích. Mnoho 

respondentů také na mnoho otázek odpovídalo nesprávně, než aby zvolili odpověď 

„nevím“ – je možné, že si lidé nechtějí přiznat, že některým věcem nerozumí, nebo ještě 

hůře – lidé mají špatné znalosti a povědomí o finančních produktech ale pokládají je za 

správné. Tím, že mají mylné informace a mylné povědomí o finančním trhu se vystavují 

velkému riziku. Sociodemografická analýza naznačuje, že nerovnosti v příležitostech 

mohou zabraňovat zvyšování finanční gramotnosti – zejména nižší úroveň vzdělání a 

příjmů jsou spojeny s nižší mírou finanční gramotnosti, což naznačuje, že některé skupiny 

mohou být v současnosti vyloučeny z činností a vzdělávacích příležitostí, které by zlepšili 

jejich finanční pohodu. Jak je vidět, výzkum obohatil detailní pohled na finanční 

gramotnost, proto se chce OECD i do budoucna zaměřit na další zkoumání vztahů finanční 

gramotnosti – zejména na vztah znalostí a specifického chování (které by mohlo přinést 

poznatky o důvodech zadlužování ve světle finanční gramotnosti). 

Díky této analýze může ČR identifikovat své mezery a potřeby ve finanční 

gramotnosti, a tím vhodně doplnit a rozvíjet svoji národní politiku a strategii. 

Znepokojivých výsledků ČR dosáhla v oblasti zodpovědnosti a tvorby domácího rozpočtu, 
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kde obsadila pátou nejhorší příčku. Mírně pod průměrem se ČR ocitla také v oblasti 

finančního chování. V ČR, na rozdíl od ostatních zemí, je velký vztah mezi postoji a 

chováním. Ačkoli téměř ve všech zemích dosáhli ženy menšího skóre v oblasti finančního 

chování, tak v ČR je tomu přesně naopak – ženy častěji než muži dosahovaly vyššího skóre 

finančního chování. Dále bylo zjištěno, že ČR vykazuje oproti ostatním státům velkou 

averzi k riziku – většina respondentů není připravena riskovat nějaké osobní finance při 

ukládání nebo investicích. Zajímavější je korelace, která byla v rámci postoje k riziku 

zjištěna – v ČR je averze k riziku spojená s vyšší úrovní finanční gramotnosti. Podobně 

tomu je ještě v Maďarsku a Jižní Africe, v ostatních sledovaných státech tomu je přesně 

naopak, proto se tento poznatek stane bodem dalších výzkumů prováděných v OECD 

(zejména jaké aspekty finanční gramotnosti jsou nejvíce silně spojené s postoji k riziku. 

Podle závěrů výzkumu může mít ČR jistotu, že většina obyvatelstva má základní finanční 

znalosti. 

5.5 Finanční vzdělávání 

Jako nástroj finanční gramotnosti můžeme označit finanční vzdělávání, které je 

definováno v materiálech OECD. 

„Finanční vzdělávání je proces, jehož prostřednictvím si uživatelé finančních služeb 

i investoři zvyšují porozumění finančním produktům a pojmům a současně 

prostřednictvím informací, instrukcí a nestranných rad vytvářejí schopnost 

uvědomovat si finanční rizika i finanční příležitosti, schopnost provádět 

informovaný výběr, učí se, kam se obrátit o radu či pomoc a provádět další kroky 

vedoucí ke zlepšování své finanční „well-being“ a ochrany.“
97

 

Tím, že se spotřebitel vzdělává v oblasti financí, je vnímavější k finančním rizikům 

a může se účastnit lepších finančních investičních příležitostí. Tyto podmínky jsou důležité 

zejména v současné době, kdy se celá globální ekonomika stále nachází v hospodářské 

krizi. Ačkoli by se mohlo zdát, že vyšší gramotnost povede k vyšší participaci na 

finančních trzích, výsledky studie Shawna a Gauriho
98

 z roku 2009 ukazují, že výše 

finančního vzdělání ovlivňuje úspěšnost jedince na finančním trhu, ovšem nevede 
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k nárůstu participace jedinců na těchto trzích. Autoři tento jev zdůvodňují tím, že 

programy finančního vzdělávání nastavuje vláda a nemají vliv na individuální rozhodování 

o úsporách. Dále poukazují na fakt, že finanční gramotnost (a tím i programy finančního 

vzdělávání) je relativně nová disciplína, proto je nutné programy finančního vzdělávání 

přísně hodnotit a sledovat jejich efektivnost.
99

 

Finanční gramotnost hraje důležitou roli pro nás samotné – každý člověk by měl o 

svém rodinném rozpočtu a o svých finančních rozhodnutích důsledně přemýšlet, protože 

špatná finanční a investiční rozhodnutí nevedou pouze k zadlužení jedince či celé 

domácnosti (a k tomu k možným nepříjemným situacím vážících se k zadlužení 

domácností jako je předlužení, insolvence, exekuce, osobní bankrot a chudoba), ale také 

nízká finanční gramotnost může stát za některými sociálními problémy jako je kriminalita, 

alkoholismus, gamblerství, závislosti na drogách, sebevražedností sociálním vyloučením a 

záškoláctvím. Zároveň je finanční gramotnost důležitá z hlediska demografické otázky – 

jelikož populace neustále stárne, tak se neustále zvyšuje počet důchodců v ČR na obyvatele 

a může dojít k situaci, kdy lidé v produktivním věku již nebudou schopni uživit obyvatele 

v důchodu. Z těchto důvodů by měl každý zodpovědný jedinec přemýšlet nad zajištěním 

v důchodu.
 100

 

Jelikož oblast finančních trhů a služeb je velmi dynamickou oblastí, ve které 

dochází k častým změnám v důsledku inovací, je zapotřebí, aby zodpovědný jedinec tuto 

problematiku sledoval průběžně, díky čemuž můžeme proces finančního vzdělávání 

označit za proces celoživotního vzdělávání. 

Každý člověk v moderní společnosti nese primární odpovědnost sám za sebe, a je 

tedy na každém, aby se rozhodl, zda-li bude informace vyhledávat či nikoli. Každopádně 

z pohledu principu rovných příležitostí sociální spravedlnosti by měl být všem jedincům 

poskytnut přístup k fundovaným informacím a možnostem finančního vzdělávání.
101
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Studie Světové banky
102

 zdůrazňuje, že samozřejmě zvýšená snaha o finanční 

vzdělávání nemusí vyřešit zadlužování domácností, ale může představovat efektivní 

preventivní opatření pomáhající vyhnout se nejhorším případům zneužití spotřebitele. 

Proces finančního vzdělávání podporuje totiž transparentnost, efektivitu a rozvoj 

retailových trhů, jelikož finanční vzdělávání zpřístupňuje lidem jasné a celistvé informace, 

což zvyšuje efektivitu rozhodování spotřebitele. Informovaný spotřebitel navíc motivuje 

finanční instituce chovat se disciplinovaně.  

5.6 Typologie finančně negramotného člověka 

Aby bylo možné vysvětlit, na koho je má být zaměřena výuka finanční gramotnosti, 

je zapotřebí vytvořit typologii finančně nevzdělaného jedince, jelikož ve finanční 

gramotnosti je cílová skupina tvořena spektrem různých lidí, ale jejich společným znakem 

je finanční negramotnost. Pomocí typologie finančně negramotného jedince je možno 

vidět, v jakých oblastech může finanční vzdělávání působit. 

Vymezení finanční negramotnosti můžeme odvodit z definice finanční gramotnosti, 

představené v národní strategii finančního vzdělávání, tudíž podle ní je finančně 

negramotný jedinec ten, kdo nedisponuje znalostmi, dovednostmi a hodnotovými postoji 

nezbytnými k finančnímu zabezpečení sebe nebo své rodiny v dnešní společnosti. Dále 

nedisponuje znalostmi a dovednostmi k aktivnímu vystupování na finančním trhu, 

neorientuje se v problematice fungování peněz a cen a není schopen odpovědně spravovat 

rodinný či soukromý rozpočet vzhledem k měnícím se životním situacím.
103

  

Znamená to, že finančně negramotný občan nemá dostatečné znalosti v těchto 

okruzích:
 104

 

A. Domácí finance 
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Finančně negramotný občan nemá alespoň hrubou představu o tom, kolik má 

aktuálně k dispozici vlastních finančních prostředků, což je dáno i faktem, že finančně 

negramotný občan si nesestavuje ani alespoň hrubý domácí rozpočet, díky čemuž nemůže 

sledovat jeho dodržování. Tím, že nesestavuje rozpočet a neví, kolik peněz má k dispozici, 

nezná ani své finanční toky, proto se finančně negramotným lidem hůře plánuje a predikuje 

do budoucna. Finančně negramotný člověk proto neplánuje rozpočet vůbec a nedělá si 

dostatečně velké finanční rezervy pro zabezpečení nenadálých situací.  

B. Vytváření rezerv 

Finančně negramotný člověk si nevytváří rezervy pravidelným odkládáním části 

příjmu, tudíž není připraven na situaci ztráty hlavního příjmu. Finančně negramotný občan 

nepřemýšlí o tom, z čeho bude žít ve stáří. 

C. Finanční produkty 

Finančně negramotný občan nevěnuje přílišnou pozornost ani trhu finančních 

produktů – pokud zvažuje finanční půjčku, nezabývá se vyhledáváním více nabídek a více 

zdrojů informací. Nezná ani základní produkty a jejich principy, a mnohdy ani v tom 

případě, když tento konkrétní finanční produkt využívá a proto neví, podle jakých kritérií 

si finanční produkt vybrat. Díky těmto poznatkům si není vědom rizik spojených 

s charaktery finančních produktů a neví, co v případě problémů dělat, kam se obrátit 

(například při ztrátě platební karty). 

D. Chování a zvyklosti ve světě financí 

Finančně negramotný občan nestíhá platit své účty včas, jelikož nesleduje svoji 

finanční situaci. Finančně negramotný občan kupuje věci pro svoji potřebu 

bezmyšlenkovitě, před koupí nezvažuje, jestli si může transakci dovolit. Neví, že nelze 

získat současně okamžitou likviditu, vysoký výnos (nebo naopak nízké náklady) a 

minimální míru rizika. Finančně negramotný občan nepřemýšlí nad vlastním zabezpečením 

v obtížných životních situacích, a pokud se do takové situace dostane, neinformuje věřitele 

o své neschopnosti splácet. 

E. Znalosti ze světa financí 
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Finančně negramotný člověk nemá dostatečné elementární znalosti ze světa financí, 

které vedou k tomu, že neví, co podepisuje, k čemu se zavazuje. Mezi takovéto pojmy patří 

zejména inflace, RPSN, p.a., p.m., apod. 

F. Smlouvy a stížnosti 

Finančně negramotný občan podepisuje smlouvu bez toho, aniž by ji četl, často věří 

ústnímu vysvětlení obchodního zástupce; ovšem jeho vysvětlení se nemusí shodovat se 

závazkem ve smlouvě. Finančně negramotný občan neví, kde si může stěžovat a na koho 

se může obrátit v případě podezření na nekalé obchodní praktiky. Finančně negramotný 

občan nezná pojem rozhodčí doložka. 

Problémy v nízké finanční gramotnosti nastávají zejména u jedinců, kteří se v tíživé 

finanční situaci již nacházejí nebo jí jsou přímo ohroženi. „Osoby, které se díky vlastní 

finanční negramotnosti, popř. člena rodiny, dostaly do vážných finančních problémů lze 

specifikovat velmi obtížně. Společným jmenovatelem je zadluženost a často předluženost. 

Domnívám se, že je užitečné rozdělit osoby potýkající se s finančními problémy typu 

zadlužení či předlužení na dvě základní skupiny. První skupinou jsou lidé, kteří se rozhodli 

v některé z fází vývoje jejich nepříznivé situace vyhledat kvalifikovanou pomoc nebo se 

rozhodli přijmout nabídku pomoci v některé z občanských poraden apod., popř. 

prostřednictvím terénního pracovníka. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří se rovněž nacházejí 

ve finančně tíživé dluhové situaci, ale pomoc nevyhledávají nebo odmítají.“
105

 

Zadlužení a předlužování jedinců či domácností je jedním z nejpalčivějších 

důsledků nízké finanční gramotnosti, jelikož s sebou přináší zprostředkovaně další neblahé 

sociální důsledky jako je chudoba, sociální vyloučení, sebevražednost, kriminalita, 

alkoholismus a jiné závislosti a u dětí také záškoláctví. Zadluženost s sebou přináší také 

důsledky, které byly popsány v kapitole negativní dopady zadluženosti. Z tohoto důvodu je 

zapotřebí věnovat se také fenoménu zadluženosti z pohledu produktu nízké finanční 

gramotnosti. 
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 Zdroj: Ondarza, Edita: Finanční (ne)gramotnost a její sociální důsledky. Bakalářská práce, 2011.  

Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky. 77 stran. 
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6 VZTAH FINANČNÍ GRAMOTNOSTI A ZADLUŽENOSTI 

Finanční gramotnost může působit jako preventivní nástroj proti zadlužování 

minimálně ve dvou rovinách – dle definice finanční gramotnosti pomáhá jako soubor 

znalostí a zkušeností řešit obtížné finanční situace a finanční problémy v životě rodiny či 

jednotlivce. Jelikož finančně gramotný člověk má informace o fungování finančních trhů a 

jeho derivátů, pomáhá finanční gramotnost předcházet těmto negativním finančním 

situacím a také pomáhá zlepšovat finanční situaci jedince či rodiny díky participace na 

finančních trzích.  

V rámci zajišťování zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva je zapotřebí zaměřit 

se také na zkoumání vlivu finanční gramotnosti na zadlužování a předlužování domácností. 

V současné době již v mnoha zemích vznikají studie, které se tímto vztahem zabývají a 

snaží se ho objasnit. Tato kapitola se zaměřuje na některé studie, ovšem jejich komparace 

není snadná zejména z toho důvodu, protože v jednotlivých studiích existuje nesoulad 

v definicích pojmu zadlužení a jednotlivé studie se také rozcházejí v metodologii jeho 

měření. Interpretace a syntéza výsledků tedy není jednoznačná. V jednotlivých výzkumech 

byly ovšem nalezeny zajímavé korelace mezi finanční gramotností obyvatel, zadlužeností a 

socio-demografickými ukazateli.  

V americké studii z roku 2008, provedené Lusardi a Tufanem
106

 je výzkum prováděn 

telefonicky prostřednictvím sebereflexe respondentů – tímto způsobem se výzkumníci 

vyhnuli otázce definování pojmu zadlužení a nechávají své respondenty posoudit jejich 

současnou situaci podle jejich uvážení – sám respondent se tedy měl rozhodnout, zda-li se 

nachází ve stavu zadlužení. Stejným způsobem výzkumníci posuzovali také finanční 

gramotnost – respondenti se měli sami hodnotit v různých otázkách týkajících se 

spotřebních úvěrů, úrokových sazeb a predikcí budoucích nákladů prostředků zadlužování. 

Výsledky z tohoto výzkumu odhalili korelaci mezi nižší finanční gramotností jedince a 

hodnocení jeho stavu jako předlužení. Dále tato studie přináší výsledky o finančních 

znalostech dle demografické struktury – dle této studie dosahují horších výsledků ženy než 

muži a výrazně horších výsledků dosahují etnické menšiny oproti ostatním. Byla také 

zjištěna korelace mezi věkem respondenta a jeho finančními znalostmi – nejhorších 
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 Zdroj: LUSARDI, A. and TUFANO, P., Debt literacy, financial experience and overindebtedness, 

National Bureau of Economic Research, Working Paper, 2009. 
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výsledků dosáhla věková skupina 65+ let, lépe si vedli mladí lidé, kteří ale v průměru 

odpovídali hůře než lidé ve středním věku.  

Zjištění korelace mezi věkem respondentů a jejich úrovní finanční gramotnosti 

koresponduje se závěry studie Agarwala z roku 2009
107

. Tento výzkum přinesl také 

poznatek, že ženatí či zadaní respondenti dosáhli v testu finančních znalostí lepších 

výsledků než respondenti rozvedení. Tato korelace se potvrdila ve všech věkových 

skupinách. 

Podobný výzkum jako výzkum Lusardi a Tufana byl proveden v roce 2011 ve Velké 

Británii výzkumníky Disneyem a Gathergoodem
108

, který byl ale realizován pomocí 

internetového dotazníku. Tento výzkum oproti předešlému nebyl zaměřen pouze na 

subjektivním hodnocení respondentů, ale opíral se také o objektivní data, jako jsou data o 

nedoplatcích na účtech, zjišťování dlužných částek apod. Tento výzkum přinesl také 

zjištění korelace mezi nižší finanční gramotností a vyšší pravděpodobností předlužení. 

Zároveň se autoři snažili zjistit také vztah mezi zadlužením a počtem dětí v rodinách a 

došli ke zjištění, že zde existuje korelace – čím více dětí v domácnosti, tím je vyšší míra 

zadlužení. 

Jednotlivé výzkumy vedou k zajímavým zjištěním mezi finanční gramotností a 

zadlužováním obyvatel, ovšem dle mého názoru zde mohlo dojít k mírnému zkreslení dat 

díky výzkumu založenému na subjektivních úsudcích (může docházet k přeceňování nebo 

podceňování vlastních dluhů vzhledem k různým osobnostním a charakterovým rysům 

jedinců). Tento nedostatek je redukován v anglické studii, která pro doplnění a zpřesnění 

využívá i objektivní data. 

V České republice byl vztah mezi finanční gramotností a zadlužeností zkoumán 

v bakalářské práci Františka Švece, který se ve svém výzkumu opíral o čistě objektivní 

data – datový soubor je tvořen demografickými charakteristikami lidí žádajících o 

vyhlášení insolvenčního řízení na svou osobu. V rámci této studie bylo prokázáno, že 

s rostoucím stupněm vzdělání dochází k poklesu pravděpodobnosti předlužení a vstupu do 

insolvenčního řízení a také bylo prokázáno, že zvýšení pravděpodobnosti předlužení se 
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snižujícím se stupněm vzdělání nejde vysvětlit pouze pomocí snižujících se příjmů, jelikož 

částka potřebná k předlužení klesá rychleji než příjmy.
109

 

6.2 Meze finanční gramotnosti v boji proti zadluženosti 

Ačkoli je finanční gramotnost obecně pokládána za nástroj prevence zadluženosti 

(ať už primární, sekundární nebo terciální), nelze pouze uplatňováním finanční gramotnosti 

očekávat zlepšení situace zadluženosti. Finanční gramotnost není všemocná a její meze 

vyplývají z její strukturace – finanční gramotnost se skládá ze tří složek – z rozpočtové 

gramotnosti, z cenové gramotnosti a z peněžní gramotnosti.  

Výuka rozpočtové gramotnosti může lidi naučit hospodařit s penězi – člověk bude 

vědět, co si může dovolit koupit, nebo jak má šetřit. Peněžní gramotnost dá člověku 

schopnost nakládat s různými druhy peněz – s hotovostními i bezhotovostními. A díky 

cenové gramotnosti člověk bude rozumět mechanizmům, které se kolem něj dějí 

v makroekonomické rovině.  

Na základě těchto definic může být v boji proti zadlužování účinná zejména 

rozpočtová gramotnosti, jelikož může zabránit rizikovému chování, kdy se člověk zadluží 

v důsledku vysokých výdajů domácnosti, které mohou být zapříčiněné nepřiměřenou 

životní úrovní. Tato gramotnost může do jisté míry pomoci i v případě, kdy se člověk 

zadlužuje v důsledku nízkých příjmů – zde mu může pomoci najít ještě nějaké rezervy 

v rodinném rozpočtu.  

Ale jak bylo vymezeno v kapitole o zadluženosti, zadlužení má i další příčiny, na 

které je finanční gramotnost „krátká“. Často se spotřebitel může zadlužit v důsledku 

neznalosti práva a právních definic, někdy proto, že neumí pracovat s informačními 

technologiemi, anebo proto, že již opravdu nemá žádné peníze v důsledku nízkých či 

nulových příjmů. V takovýchto případech by v boji proti zadluženosti byly účinné jiné 

typy gramotností – pomoci by mohla třeba ekonomická gramotnost, která se soustředí také 

působení na trzích práce; nebo občanská gramotnost či gramotnost funkční. 

Proti zadluženosti by byl dostatečně účinný pouze mix gramotností, který bychom 

mohli nazvat jako „dluhová gramotnost
110

“. 
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VŠE, Národohospodářská fakulta. 43stran. 
110

 Pojem dluhová gramotnost „debt literacy“ využívá ve své studii Annamaria Lusardi a Peter Tufano, 2009. 



75 

 

Nízké příjmy

Otevřené 

horizonty 

spotřeby

Nedostatečné 

znalosti 

fungování 

trhů a právní 

úpravy

Neplacení 

závazků

Příčiny ze 

strany 

poskytovatelů 

peněz

Vytváření 

rezerv
Nezaměstnanost

Vysoké výdaje 

na životní 

úroveň

Domácí 

finance; 

Chování a 

zvyklosti ve 

světě financí

Neznalost 

fungování 

trhů

Finanční 

produkty

Neplacení 

služeb, 

poplatků a 

pokut

Chování a 

zvyklosti 

ve světě 

financí

Změna sociální 

situace v 

domácnosti

Demonstrační 

a napodobovací 

efekt

Neznalost 

právního 

prostředí

Pravidla 

pro 

smlouvy a 

stížnosti

Nízké znalosti v 

oblasti osobních 

financí

Znalosti ze 

světa financí

ZADLUŽENOST DOMÁCNOSTÍ

Na jaké příčiny zadluženosti můžou působit oblasti zvyšování finanční gramotnosti, 

vymezené v kapitole typologie finančně negramotného jedince, je znázorněno na 

následujícím schématu. Oblasti finanční gramotnosti jsou modře vykreslené. Na některé 

příčiny může působit pouze částečně. 

Obrázek 4: Schéma působení oblastí finanční gramotnosti na příčiny zadluženosti. 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

 

Jak ze schématu vyplývá, příčiny zadluženosti domácností jsou také na straně 

poskytovatelů úvěrů. Pro tuto příčinu finanční gramotnost nemá nástroje k řešení; může 

pouze pomoci zvyšovat povědomí lidí o finančních produktech. Zde ještě mimo zvyšování 

gramotností hraje důležitou roli ochrana spotřebitele. 

Dalším omezením možností finanční gramotnosti jako prevence zadluženosti je 

v tom, jak již bylo definováno v kapitole teoretická východiska, je to, že finanční 

gramotnost se dá zvyšovat pouze pomocí vzdělávání a je na každém jedinci, jak ke 

vzdělání přistoupí. Pokud přístup jedince bude negativní, snahy o zvýšení jeho gramotnosti 

dopadnou stejně – negativně. 
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7 OECD A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Finanční gramotnost se od konce devadesátých let začala dostávat do centra pozornosti 

významných bankovních společností, politiků, vládních agentur, zájmových skupin a 

dalších zainteresovaných aktérů po celém světě. Výzkumné práce
111

 upozorňovaly na 

možnou nízkou finanční gramotnost obyvatelstva, na negativní důsledky plynoucí z nízké 

gramotnosti (jako vliv na finanční situaci rodiny, vznik individuální finanční krize apod.) a 

na potřebu dalších výzkumů v této oblasti. 

Na základě těchto doporučení a těchto negativních predikcí se o problematiku finanční 

gramotnosti začali zajímat mezinárodní organizace, z nich nejvýznamnější je angažovanost 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). OECD díky svým činnostem a 

mezinárodní spolupráci se svými členy na poli finanční gramotnosti a finančního 

vzdělávání udává členským zemím směr, jakým se v této oblasti vydávat a poskytuje jim 

fundované poznatky a odborné materiály. 

Pro Českou republiku je tak spolupráce s OECD na poli finančního vzdělávání velmi 

klíčová, jelikož celá národní strategie zvyšování finanční gramotnosti
112

 vychází 

z dokumentů OECD. Z těchto důvodů bude na tomto místě věnován prostor vymezení 

přístupu a činností OECD k finančnímu vzdělávání. 

7.2 ROLE OECD 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj byla založena v roce 1960; sdružuje 

členské státy s tržním hospodářstvím a analyzuje a předpovídá ekonomický a společenský 

rozvoj těchto států.
113

 Jelikož mezi hlavní cíle OECD patří podpora ekonomického růstu, 

zvyšování životní úrovně, udržení finanční stability a pomoc ekonomickému rozvoji 

členských zemí a negativní důsledky nízké finanční gramotnosti můžou tyto cíle ohrozit, 

začala se OECD tomuto tématu intenzivně věnovat. 
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OECD identifikuje tři základní důvody toho, proč je v současné době politika 

finančního vzdělávání a finanční vzdělávání celkově tak důležité
114

: 

 V současné době je pozorován trend přesunu rizika za budoucí finanční zdraví 

směrem k domácnostem či jednotlivcům; 

 Finanční systém a nabízené finanční služby a produkty se neustále vyvíjejí a 

jsou sofistikovanější, což s sebou nese i určité nejistoty; 

 Z prováděných výzkumů OECD vyplývá, že úroveň finanční gramotnosti je 

velmi nízká ve všech členských zemích. 

7.2.1 Projekt finančního vzdělávání 

V roce 2003 byl v rámci OECD zahájen projekt finančního vzdělávání, který měl 

reagovat na negativa plynoucí z nízké finanční gramotnosti obyvatel v jednotlivých 

členských státech OECD. Oficiálně byl projekt přijat až v roce 2006 a výraznější aktivity 

v tomto směru byly podniknuty až v době finanční krize (v roce 2008), která poznamenala 

další vývoj názorů hlavních představitelů OECD.  

Zásady finančního vzdělávání 

V disciplíně finančního vzdělávání byly OECD a  Světovou banky vytvořeny určité 

zásady. Doporučení Světové banky v oblasti finančního vzdělávání jsou následující
115

: 

 Programy podporující finanční vzdělávání musejí být evaluovány a 

testovány, protože metody zacílené na zvyšování finanční gramotnosti a 

změnu chování spotřebitele jsou dynamické a musí se přizpůsobovat 

vyvíjející se společnosti; 

 Spotřebitelé mají být finančně vzděláváni a toto vzdělávání musí být 

zacíleno na důležité etapy v životě jednotlivce – vzdělávání se musí vyvíjet 

(a jeho osnovy musí být přizpůsobeny) věku a potřebám spotřebitele; 

 Země, které mají střední až vysokou životní úroveň, mají doporučeno 

vytvořit a implementovat národní strategie finančního vzdělávání a finanční 
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gramotnosti. Pro státy s nižší životní úrovní mají být plánovány programy, 

které odpovídají jejich stupni rozvoje; 

 Národní strategie finančního vzdělávání musí vycházet z šetření o finanční 

gramotnosti (její úrovně) daného státu; tyto výzkumy by měly být 

opakované po třech až pěti letech, aby poskytly adekvátní zpětnou vazbu o 

vývoji finanční gramotnosti v daném státu; 

 Stát musí zajistit také ochranu spotřebitele, která by měla být monitorována 

vhodnými metodami, jako je např. „mystery shoppers“
116

 

 

Principy dobré praxe 

K tomu, aby bylo finanční vzdělávání účinné, byly ve studii OECD
117

 z roku 2005 

vymezeny tyto principy pro dobrou praxi: 

 Potřeba oddělovat finanční vzdělávání a komerční reklamu; 

 Finanční vzdělávání musí být státem podporováno jako koordinované a 

spravedlivé, čímž bude zajišťovat rovné příležitosti a rovné zacházení; 

 Stát musí uznat, že finanční vzdělávání má podíl na dobré správě finančních 

institucí; 

 Finanční vzdělávání musí být zavedeno do učebních programů základních a 

středních škol, přičemž je jasně vymezen podíl a obsah učiva na základních 

a středních školách – učivo základních škol je zaměřeno na důležitost 

finančního zdraví jakožto faktoru pro dobrou dlouhodobou životní úroveň a 

fyzického i psychického zdraví; učivo středních škol je zaměřeno na 

interaktivní počítačové hry simulující investování na akciových trzích; 

 Důležitým krokem je podpora webových internetových stránek, na které 

bude mít přístup veřejnost a které budou informovat o hrozících rizikách. 
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 Zdroj: OECD: Reccomendation on principles and good practises for financial education and awareness. 

OECD, 2005. Paris. [online]. [Cit. 2013-01-18] Dostupné z: http://www.oecd.org/finance/financial-

education/35108560.pdf. 
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Hlavní doporučení pro finanční vzdělávání 

Za hlavní doporučení na poli finančního vzdělávání můžeme označit sérii doporučení 

OECD
118

, které by měla vést ke zlepšování postupů a úrovně finančního vzdělávání: 

1. Vláda a její programy by měly podporovat nezávislé objektivní finanční 

vzdělávání.  

2. Je zde nutnost efektivní koordinace programů finančního vzdělávání. 

3. Pozornost by měla být zaměřena na metodologické otázky evaluace existujících 

programů finančního vzdělávání. 

4. Finančně vzdělávat by se mělo od mladého věku dítěte a mělo by být součástí 

školní výuky. 

5. Finanční vzdělávání se má stát součástí vedení finančních institucí. 

6. Finanční vzdělávání musí být jasně odděleno od komerčního poradenství. 

7. Finanční instituce musí být motivovány k tomu, aby klienti četli a rozuměli 

informacím při podpisu smlouvy o službě či produktu. 

8. Finanční vzdělávání v sobě musí odrážet celoživotní aspekty. 

9. Budoucí důchodci musí být již dnes schopni zhodnotit přiměřenost svých 

současných penzijních programů; 

10. Podpora finančního vzdělávání musí být prováděna formou celonárodních kampaní 

a bezplatných informačních služeb. 

7.3 Mezinárodní síť pro finanční vzdělávání - INFE 

Ve světle finanční krize bylo na finanční vzdělávání nahlíženo ne pouze jako na 

důležitou životní znalost, ale také na důležitý prvek globální finanční stability. Z těchto 

důvodů došlo v roce 2008 k rozšíření projektu finančního vzdělávání a byla vybudována 

Mezinárodní síť pro finanční stabilitu (INFE). Dále byl také vytvořen Mezinárodní webový 

rozcestník pro finanční vzdělávání
119

 (IGFE), který tak představuje první mezinárodní 

databázi pro finanční vzdělávání – obsahuje různé typy programů z více než 70 států světa 

a usnadňuje tak spolupráci ve finančním vzdělávání. 

Úkolem skupiny INFE je pomáhat členským zemím s implementací finančního 

vzdělávání do výukových programů základních a středních škol a s vytvářením vhodných 

                                                 
118

 Zdroj: OECD: Reccomendation on principles and good practises for financial education and awareness. 

OECD, 2005. Paris. [online]. [Cit. 2013-01-18] Dostupné z: http://www.oecd.org/finance/financial-

education/35108560.pdf. 
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postupů pro výuku dospělé populace. OECD pro doporučení vychází z analýzy praktik 

zemí, které jsou v této disciplíně nejpokročilejší a mají již s implementací nějaké úspěšné 

zkušenosti. Jako překážky v jiných zemích pro implementaci určitých metod politik jsou 

identifikovány
120

: 

 Nedostatek politické vůle; 

 Nedostatek učebních pomůcek; 

 Napjaté školní osnovy, s nízkou flexibilitou pro jejich rozšiřování; 

 Nízká odbornost pedagogů. 

 

7.3.1 Doporučení k implementaci FV do školní výuky 

INFE převzalo iniciativu k rozvíjení poznatků v oblasti finančního vzdělávání a v roce 

2011 dokončilo směrnice
121

, které mají členským státům radit, jak implementovat finanční 

vzdělávání do školních osnov. Z dokumentu můžeme vyvodit následující závěry: 

 Finanční vzdělávání musí být součástí koordinované národní strategie, která má 

mít jasně zvolené koordinátory, např. vládu, ministerstvo apod. Dle OECD je 

důležitá spolupráce koordinátora se samotnými pedagogy.  

 Musí být vytvořený vhodný rámec, který vytyčuje cíle, potřebné zdroje, jako jsou 

školní pomůcky a financování, a metody k výuce, včetně očekávaných výsledků. 

Důležitým rysem ve finančním vzdělávání musí být nejenom získání znalostí, ale i 

výchova v hodnotové a postojové oblasti. 

 Aby byl efekt finančního vzdělávání dostatečný a byla tak plošně zvyšována 

finanční gramotnost, musí být finanční vzdělávání povinné a provázet žáky již od 

pre-primární výuky a přesahovat až do ukončení školní docházky. 

 Finanční vzdělávání by se v lepším případě mělo stát povinným vyučovacím 

předmětem na příslušné škole, nebo by alespoň mělo být včleněno do školních 

osnov jako součást některého příbuzného předmětu, jako je matematika nebo 

občanská či rodinná výchova. 

 Ve chvíli, kdy již máme nadefinovaný program, je třeba zaměřit aktivity na 

stávající pedagogy, jelikož kvalita vzdělání pedagogů ve finanční gramotnosti 

                                                 
120

 www.financial-education.org. 
121

 Zdroj: OECD: Guidelines on financial education at school and guidance on learning Framework. INFE:  

2011. [online]. [Cit. 2013-01-18].  Dostupné z: http://www.oecd.org/finance/financial-

education/48493142.pdf. 

http://www.oecd.org/finance/financial-education/48493142.pdf
http://www.oecd.org/finance/financial-education/48493142.pdf


81 

 

ovlivní proces předávání relevantních informací žákům a studentům. Pedagogové 

musí získat potřebné vědomosti, aby získali přehled a jistotu v složité a široké 

problematice. Je zapotřebí provádět školení pro pedagogy a dále jejich vědomosti 

rozvíjet v procesu celoživotního vzdělávání. 

 Z počátku implementace bude nezbytné zapojit externí odborníky do celé 

problematiky, jelikož mají potenciál obohatit výuku a předat žákům aktuální 

informace o vývoji ve světě financí. 

 Aby bylo možné získávat nějako zpětnou vazbu ve vývoji vědomostí žáků, je 

zapotřebí prověřovat žáky formou zkoušek či testování; zkoušky mohou být 

zakončeny známkou na vysvědčení nebo certifikátem. 

 Celý proces finančního vzdělávání je zapotřebí propagovat prostřednictvím soutěží 

a projektů. 

 

7.4 Pilíře finančního vzdělávání 

Na základě představení zásad finančního vzdělávání, principů dobré praxe a 

působení skupiny INFE můžeme definovat hlavní pilíře finančního vzdělávání tak, jak jsou 

znázorněny na obrázku. 
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Obrázek 5: Hlavní pilíře finančního vzdělávání dle OECD. 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba z materiálů OECD. 

Jak je ze základních pilířů vidět, mezinárodní spolupráce je v rámci této organizace 

v této problematice zásadním faktorem. Mezinárodní spolupráce je nejvíce zastoupena 

ve třetím pilíři, který doporučuje pravidelná setkávání na konferencích INFE. Mimo 

těchto konferencí byly vytvořeny také problémové okruhy finančního vzdělávání, které 

se týkají zejména implementace a evaluace politik zvyšování finanční gramotnosti – 

zavádění finančního vzdělávání na základní a střední školy; vývoj metodik pro evaluaci 

efektivnosti jednotlivých bodů politiky a rozvoj mezinárodně srovnatelné metodologie 

použitelné pro měření finanční gramotnosti za účelem provádění mezinárodních 

srovnání.
122

 

7.5 Implikace poznatků pro členské státy 

Z výše uvedených zásad, principů dobré praxe, hlavních doporučení a směrnic OECD 

k finančnímu vzdělávání je možné vyvodit závěry, čemu by se členské státy měli věnovat. 

                                                 
122

 Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Luboš SMRČKA. Finanční vzdělávání pro střední školy: se sbírkou 

řešených příkladů na CD. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xix, 312 s. Beckovy ekonomické učebnice. 

ISBN 978-807-4000-089. 
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Tyto implikace budu později používat v kapitole přístupu ČR k finančnímu vzdělávání a 

můžeme je shrnout do devíti oblastí, které se dělí na jednotlivé úkoly. Díky této syntéze 

vznikne rychlý přehled klíčových aktivit doporučovaných členským státům OECD. 

Takto získaný přehled je možné analyzovat podle podmínek efektivity preventivních 

programů a zjistit tak, jestli tato praktická doporučení jsou v teoretické rovině účinná. 

Hlavní oblasti doporučení OECD a jejich vazby na teorii efektivní prevence jsou 

znázorněny v následující tabulce: 

Tabulka 3: Klíčové oblasti finančního vzdělávání pro členské státy OECD a jejich shody s kritérii efektivní 

prevence. 

Oblast Úkoly 
Kritéria efektivní 

prevence 

Finanční vzdělávání na 
školách  

Součást školních osnov 
Menší skupiny, dlouhodobé 
plošné působení 

Výuka po celou dobu školní docházky 
včetně předškolní docházky 

Program musí začínat brzy 

Uznávat programy FV, které splňují 
relevantní kritéria 

  

Výchova v hodnotové a postojové 
oblasti 

Program založený na modelu 
"KAB" 

Testování žáků 
Reakce na aktuální potřeby 
skupiny 

Finanční vzdělávání 
dospělých 

Spolupracovat se zaměstnavateli   

Podporovat finanční vzdělávání v 
zaměstnání 

Soustavné a dlouhodobé 
působení 

Zvyšování povědomí o 
finanční gramotnosti 

Pořádání národních kampaní 

Dlouhodobé poskytování 
informací 

Poskytovat webové stránky s 
relevantními informacemi 

Podpora vhodných médií 

Hledat vhodné komunikační kanály 

Pořádání soutěží 
Aktivní zapojení cílové 
skupiny 

Vzdělávání lektorů 

Zajistit řádnou výuku těm, kteří budou 
finanční vzdělávání šířit 

Poskytovatelé musí být 
teoreticky i prakticky 
připraveni Zajistit podkladové materiály 

Poskytovat finanční 
vzdělání s ohledem na 

Specifické skupiny obyvatel 
Reakce na aktuální potřeby 
skupiny, selektivní prevence Rizikové a klíčové momenty běžného 

života 



84 

 

Věkové skupiny 
Musí odpovídat věku cílové 
skupiny 

Vymezení rozdílů mezi 
finančním vzděláváním a 
komerčním poradenstvím 

 -    

Koordinace 

Koordinace mezi vládou a institucemi 
poskytujícími vzdělání 

  

Koordinace na národní, regionální i 
místní úrovni 

Braní v úvahu místních 
specifik 

Koordinace veřejného a soukromého 
sektoru, zajištění sponzorství 

  

Koordinace na mezinárodní úrovni   

Implementace 

Země s vysokou životní úrovní vytvořit 
Národní strategie finančního 
vzdělávání 

  

Strategie musí vycházet z šetření o 
úrovni finanční gramotnosti 

  

Výzkumy se musí po letech opakovat   

Evaluace 

Vymezit metody hodnocení již 
probíhajících projektů 

  

Reagovat na změny potřeb   

Zdroj: Vlastní analýza a tvorba z dokumentů dostupných na INFE a z teorie efektivní 

prevence. 

Z provedené analýzy je možné vyvodit, že doporučení OECD splňují téměř všechna 

kritéria efektivní prevence vymezená v teoretické části diplomové práce. Z tohoto 

poznatku můžeme učinit závěr, že v teoretické rovině mají programy finančního 

vzdělávání potenciál být efektivní. 

Jak je vidět, oblasti a jejich úkoly sice státům doporučují, jak mají k finančnímu 

vzdělávání přistupovat a jakým způsobem je zavádět a vyučovat, ovšem neříkají nic o tom, 

co vyučovat
123

. Jediné doporučení, které OECD vydává je to, že by náplň výuky měla 

odpovídat věku a specifickým požadavkům. Ovšem konkrétní náplň výuky je bezesporu 

také důležitým faktorem úspěšnosti prevence. Z tohoto důvodu, ačkoli po teoretické 

stránce programy splňují kritéria efektivity, nemusí být po aplikaci v jednotlivých státech 

účinné. Zároveň co se týká vlivu na zadluženost, platí zde stejné podmínky, které byly 

vymezeny v kapitole „Meze finanční gramotnosti v boji proti zadluženosti“. 

                                                 
123

 Tento fakt může být dán hlavně potřebou lokálního přístupu a zaměření se na lokální problémy 

jednotlivých států na základě výstupů z měření finanční gramotnosti. 
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Další úskalí, které může zabránit úspěšnosti programů finančního vzdělávání, je 

proces implementace. V teoretické části diplomové práce je tento proces popisován a jsou 

v ní vymezeny možné problémy, které vedou k odklonu od zamýšlených důsledků politik.   
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8 PŘÍSTUP ČR K FINANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

8.2 Analýza událostí 

Finanční gramotnost je v České republice chápána jako jeden z hlavních pilířů ochrany 

spotřebitelů na finančních trzích.  V souvislosti s deficitem ve finančním vzdělávání 

z minulosti a se současným trendem rostoucí zadluženosti jedinců a domácností, chápe MF 

finanční vzdělávání jako dlouhodobý proces.
124

 Z těchto důvodů se v posledních letech 

v této politice v ČR odehrává velké množství státních aktivit. 

8.2.1 Analýza vývoje veřejněpolitických událostí 

Ačkoli by se mohl zdát opak, problematika finančního vzdělávání není v českém 

prostředí úplně novým jevem. Pozornost finanční gramotnosti již byla věnována od 90. let, 

jelikož byla pokládána za klíčovou kompetenci potřebnou k vyznání se v – pro Čechy 

novém – prostředí tržní ekonomiky. Tím, jak docházelo ke stále většímu zadlužování 

obyvatel (jak je popsáno v kapitole o zadluženosti), sílily snahy v ČR něco se situací 

udělat.
125

  

7. 12. 2005 vláda přijala usnesení o Zlepšení podmínek v bankovním sektoru
126

, na 

základě kterých vznikla Expertní pracovní skupina pro finanční sektor (EPSFS), do 

které patřili zástupci spotřebitelských organizací, finančních institucí, Ministerstva financí 

a Ministerstva průmyslu a obchodu. Tímto počinem byla připravena půda pro budoucí 

přístup k finančnímu vzdělávání. Tento dokument totiž uložil místopředsedovi vlády a 

ministrům MPO, MF a MŠMT připravit do roku 2006 systém budování finanční 

gramotnosti na základních a středních školách. 

V reakci na dané události vznikla 13. 6. 2006 na základě usnesení  EPSFS Pracovní 

skupina pro finanční vzdělávání (PSFV), která má charakter otevřené platformy. Tato 

skupina se skládá z mnoha odborníků zabývajících se finanční gramotností a byla zřízena 

za účelem odborné diskuze k otázkám finanční gramotnosti a navrhování opatření ke 

                                                 
124

 Zdroj: MF ČR: Základní informace o finančním vzdělávání [online]. Praha [cit. 2013-03-20] Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/financni-vzdelavani/zakladni-informace. 
125

 Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Luboš SMRČKA. Finanční vzdělávání pro střední školy: se sbírkou 

řešených příkladů na CD. 1. Vyd. V Praze: C. H. Beck, 2011, xix, 312 s. Beckovy ekonomické učebnice. 

ISBN 978-807-4000-089. 
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 Zdroj: Vláda ČR: Usnesení o Zlepšení podmínek v bankovním sektoru [online].  Praha:2005 [cit. 2013-

03-20]  Dostupné z: 

http://racek.vlada.cz/usneseni/usnweb.nsf/0/644AD12BC0E44D4AC12571B6006D201F/$FILE/uv051207.1

594.doc. 
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zvyšování úrovně finanční gramotnosti. Jelikož se tato skupina skládá z velkého počtu 

odborníků z různých oborů (seznam je ke stáhnutí na 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/vybrana-temata/2013/zadej-nazev-nove-stranky-11743), 

byl pro zjednodušení koordinace této platformy zřízen Výkonný výbor PSFV. Členy tohoto 

výboru jsou pouze zástupci MŠMT, MF a ČNB. Koordinační funkci má, jako u celého 

finančního vzdělávání v ČR, Ministerstvo financí.
127

 

V srpnu roku 2007 byla Ministerstvem financí vydána Rámcová politika MF 

v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu.
128

 V rámci tohoto dokumentu byly 

definovány tři základní pilíře ochrany spotřebitele na finančním trhu a právě jedním 

z těchto pilířů, jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, je získání adekvátní úrovně 

finanční gramotnosti obyvatelstva. Tím byl v ČR vymezen vztah mezi finanční 

gramotností a ochranou spotřebitele, který je často diskutován
129

, jako závislý- finanční 

gramotnost je součástí ochrany spotřebitele. 

V roce 2007 proběhl první výzkum úrovně finanční gramotnosti u českého 

obyvatelstva, který byl již diskutován v kapitole stav finanční gramotnosti. 

Dále byl v říjnu roku 2007 zveřejněn koncepční materiál Strategie finančního 

vzdělávání
130

.  Tato strategie již měla za cíl vytvořit ucelený systém finančního 

vzdělávání. Struktura pojetí finančního vzdělávání je v tomto konceptu pojímána jako 

dvoupilířová – prvním pilířem je budování finanční gramotnosti na základních a středních 

školách, druhým pilířem je finanční vzdělávání spotřebitelů. 

Posledním dokumentem, který byl vytvořen v prosinci roku 2007 a vznikl v návaznosti 

na Strategii finančního vzdělávání, je Systém budování finanční gramotnosti na 

základních a středních školách
131

. Tento dokument vznikl ve spolupráci MF, MŠMT a 

MPO a jeho součástí jsou standardy finanční gramotnosti, ve kterých je stanoven cílový 

stav pro každý stupeň vzdělání. 
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 Zdroj: MF ČR: Základní informace o finančním vzdělávání [online]. Praha: 2006 [cit. 2013-03-20] 
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2013-03-20] Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_os_rampolitika.html. 
129

 Často je kladena otázka, zda-li je finanční gramotnost substitutem, komplementem nebo součástí ochrany 

spotřebitele. Zdroj: Smrčka, 2008. 
130

 Zdroj: MF ČR: Strategie finančního vzdělávání [online]. Praha: 2007[cit. 2013-03-20]   Dostupné z:  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Strategie_Fin-vzdelavani_CR_200710.pdf 
131

 Zdroj: MF ČR: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách [online]. Praha: 

2008[cit. 2013-03-20].   Dostupné z:  Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/SBFG_25_326-07_.pdf. 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/vybrana-temata/2013/zadej-nazev-nove-stranky-11743
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/financni-vzdelavani/pracovni-skupina
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V roce 2010 byl proveden druhý výzkum úrovně finanční gramotnosti dospělého 

obyvatelstva ČR, který byl také rozebírán v kapitole stavu finanční gramotnosti. 

V květnu 2010 byla schválena Národní strategie finančního vzdělávání
132

, která je 

aktualizací původního dokumentu z roku 2007 Strategie finančního vzdělávání. 

Aktualizovaná strategie delimituje hlavní problémy a úkoly ve finančním vzdělávání a 

specifikuje úlohu jednotlivých klíčových aktérů. Součástí této strategie je i Akční plán na 

období 2010 – 2015. 

V roce 2013 MF zprovoznilo na svých stránkách přehled projektů finančního 

vzdělávání, které jsou na území ČR pořádané různými institucemi. Evidování těchto 

projektů MF vysvětluje jako činnost v rámci koordinační role. Tento přehled obsahuje 

projekty pořádané veřejnou správou, neziskovými organizacemi, spotřebitelskými 

sdruženími i institucemi soukromého trhu, jako jsou např. banky apod. Subjekty finančního 

trhu se často podílejí na financování projektů zaměřených na zvyšování finanční 

gramotnosti. Soupis těchto projektů je k dispozici v na 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/vybrana-temata/2013/zadej-nazev-nove-stranky-11743. 

8.2.2 Dosažený stupeň řešení a celkové poznatky 

Analýza vývoje událostí na poli politiky finančního vzdělávání demonstruje, že 

finančnímu vzdělávání je v ČR věnována od roku 2005 velká pozornost a přístup státu 

k této problematice je zodpovědný a systematický. Jednotlivé vývojové fáze politiky na 

sebe navazují, dokumenty se vzájemně doplňují a jsou zde zřetelné snahy o přizpůsobování 

stávajících dokumentů novým událostem či novým poznatkům (např. aktualizace Strategie 

finančního vzdělávání v podobě nové Národní strategie finančního vzdělávání). 

Díky výše zmíněným dokumentům máme nyní v ČR jasně definované pojetí finanční 

gramotnosti a finančního vzdělávání, jsou definovány nástroje budování finanční 

gramotnosti a jsou také jasně definované cílové stavy. Jediné, co ve strategických 

dokumentech není příliš rozpracované, jsou nástroje pro měření výstupů a tedy není přesně 

vymezeno, jak se bude hodnotit dosahování vytyčených cílů. Celý systém role standardů 

finanční gramotnosti a její logika je znázorněna na následujícím schématu: 

                                                 
132

 Zdroj: MF ČR: Národní strategie finančního vzdělávání [online]. Praha: 2007 [cit. 2013-03-20].   

Dostupné z:  http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/financni-

vzdelavani/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf. 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/vybrana-temata/2013/zadej-nazev-nove-stranky-11743
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/financni-vzdelavani/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/financni-vzdelavani/narodni_strategie_financniho_vzdelavani_mf2010.pdf


89 

 

Obrázek 6: Schéma systému finančního vzdělávání.  

 

Zdroj: Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, 2007. 

Ve schématu systému finančního vzdělávání je možné si všimnout, že jsou zde 

vytyčené tři cílové stavy. Jedná se o aktivní a zodpovědnou účast na finančních trzích, o 

prevenci proti předluženosti a o zajištění na stáří. Zájmem této práce je sledovat zejména 

vztah finančního vzdělávání k prevenci proti předluženosti. Národní strategie finančního 

vzdělávání sice vysvětluje, proč je vhodné používat finanční vzdělávání jako nástroj pro 

prevenci proti předlužení; ale ve strategii nejsou popsány žádné speciální strategie, které 

by vedli pouze k prevenci předluženosti, ale všech cílů se dle strategie dosáhne stejnou 

cestou. Česká republika, ačkoli ve své Národní strategie definuje tři cíle finančního 

vzdělávání, přistupuje k problematice finančního vzdělávání komplexně. 

Pro zpřesnění současného stavu, v jakém se právě finanční vzdělávání nachází, 

můžeme vycházet z akčního plánu, který uvádí, jak mají a budou probíhat aktivity subjektů 

veřejné správy. 

Z akčního plánu je prokazatelné, že ČR se v současnosti nachází ve fázi implementace 

finančního vzdělávání. Politiku zvyšování finanční gramotnosti je možné označit za velmi 

dynamickou. 
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Zdroj: Národní strategie finančního vzdělávání, 2010. 

Z akčního plánu je prokazatelné, že ČR se v současnosti nachází ve fázi implementace 

finančního vzdělávání. Jak bylo vysvětleno v teoretické části práce – to, že se ČR nachází 

ve fázi implementace dané politiky, neznamená, že v současnosti nemůžou probíhat 

souběžně procesy i jiných fází – právě naopak. Například s implementací standardů 

finanční gramotnosti do RVP probíhá průběžně proces monitorování projektů finančního 

vzdělávání a dochází k neustálému hledání nových problémových oblastí. Na tomto 

akčním plánu je dobře prokazatelné, že v praxi probíhají synchronně různé procesy 

jednotlivých fází, což jen podporuje tvrzení, že se jedná o „živý proces“.  

Politiku zvyšování finanční gramotnosti je proto možné označit za velmi dynamickou. 

Přesto, že je jednou ze zásad strategie kooperace mezi MF a subjekty, kterých se 

implementace týká, označila bych přístup ČR k implementaci (podle toho, jak je popsán ve 

strategických dokumentech) spíše jako top-down. 

Tabulka 5: Akční plán finančního vzdělávání. 

Tabulka 4: Akční plán finančního vzdělávání. 
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8.3 Finanční vzdělávání podle cílových skupin 

8.3.1 Finanční vzdělávání na základních školách 

Náplň finančního vzdělávání na základních školách se v současné době řídí standardy 

FG. Jelikož standardy FG byly definovány až v roce 2007, nepromítly se již do úprav 

Rámcového vzdělávacího programu, které proběhly před rokem 2007.
133

 Jelikož je ale 

výuka finanční gramotnosti považována za velmi důležitou, a protože měření úrovně 

finanční gramotnosti žáků základních škol bylo zahrnuto do výzkumu PISA 2012
134

, 

vydalo MŠMT doporučení
135

 pro zařazení výuky FG co nejdříve. 

Pro finanční vzdělávání jsou pro každý stupeň definovány jiné standardy výuky a jsou 

dělené do tří okruhů – okruh Peníze, okruh Hospodaření domácnosti a okruh Finanční 

produkty. Standardy finanční gramotnosti pro první a druhý stupeň základních škol jsou 

k nahlédnutí v příloze.  

V poslední době se tématem finanční gramotnosti začali zabývat také metodikové 

školní prevence a některé školy mají finanční gramotnost zařazenou ve školních 

minimálních preventivních programech
136

. 

Pro výuku finanční gramotnosti vydalo RVP Metodickou příručku pro výuku finanční 

gramotnosti, která prošla v dubnu roku 2013 další revizí. Revizi předcházela otevřená 

diskuze na diskuzním fóru RVP – diskuze k revizi RVP ZV (téma finanční gramotnost)
137

. 

Ačkoli diskuze byla volně přístupná, účast byla malá, do diskuze se nezapojilo víc jak 15 

osob. Na základě této diskuze došlo k drobným úpravám.  

Od školního roku 2013 / 2014 již bude finanční gramotnost povinnou součástí školních 

vzdělávacích programů a bude záležet na škole, jakým způsobem si tuto problematiku do 

svých ŠVP bude implementovat. V této souvislosti jsem provedla kvalitativní výzkum na 

základních školách. 

                                                 
133

 Zdroj: RVP: Systém budování finanční gramotnosti. [online]. 2013. [Cit. 2012-1-08] Dostupné z: 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6055. 
134

 Výzkum PISA (Program for International Student Assesement) je mezinárodní výzkum, který probíhá na 

českých školách od roku 2000. Zdroj: RVP, PISA a finanční gramotnost. [online]. [Cit. 2013-04-08]  

Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3281/matematicke-ulohy-z-mezinarodniho-vyzkumu-pisa-a-

financni-gramotnost.html/.  
135

 Zdroj: MŠMT ČR: Sdělení k finanční gramotnosti. 2012. [online]. [Cit. 2013-04-08]   Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/sdeleni-k-financni-gramotnosti. 
136

 Např. ZŠ Šluknov, ZŠ Letovice, ZŠ Tyršova, ZŠ Hornická, atd. 
137

 Uzavřená (skončená) diskuze je k dispozici na: http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=697&t=20747. 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6055
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/sdeleni-k-financni-gramotnosti
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1.1.1.1 Výzkum procesu implementace Rámcových vzdělávacích programů 

do Školních vzdělávacích programů 

Tato situace, která vznikla na základních školách s důvodu prodlevy mezi zavedením 

standardů finanční gramotnosti a povinným zavedením výuky podle těchto standardů, 

může být velmi zajímavá ohledně zjišťování přístupu škol. V této je proto v práci proveden 

výzkum procesu implementace RVP do ŠVP. Cíle výzkumu byly následující – prvním 

cílem bylo zjistit, jaké mají školy na celý politický proces ohledně finanční výuky názor. 

Dalším vytyčeným cílem bylo zjistit, jestli školy nějak reagovali na výzvu MŠMT a 

zařadily FG do výuky již v období, kdy to nebylo povinné. V souvislosti s předchozí 

otázkou bylo za úkol zjistit, jakým způsobem budou školy finanční gramotnost do školních 

osnov implementovat. Posledním zjišťovaným okruhem bylo, jak školy hodnotí kooperaci 

s MŠMT. Okruhy a ukázky otázek jsou v následující tabulce: 
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Tabulka 6: Návod k vedení rozhovoru. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba. 

V následující tabulce je již možné vidět zpracování výzkumu: 

  

Je podle Vás finančnímu vzdělávání věnována 

adekvátní pozornost?

Máte ze zkušenosti pocit, že je zapotřebí zavádět 

finanční gramotnost do ŠVP už v ZŠ? Proč?

Vyučuje se v současnosti na Vaší škole finanční 

gramotnost v nějaké podobě?

Pokud ano, v rámci jakých předmětů?

Zajímají se učitelé na Vaší škole o problematiku 

výuky finanční gramotnosti?

Je pro žáky (podle Vašeho názoru) problematika

financí (tedy vyučování finanční gramotnosti)

zajímavá?

Jaká je podle Vás úroveň finanční gramotnosti

žáků na 2. Stupni (např. oznámkovat jako ve

škole)? Proč si myslíte, že je právě na této úrovni?

 Jak bude na Vaší škole probíhat implementace 

z RVP do ŠVP?

Dojde k nějaké změně oproti současnému stavu?

Z jakých materiálů budete čerpat?

Myslíte si, že ministerstvo dostatečně informuje

školy a učitele ve věci zavádění výuky finančního

vzdělávání na ZŠ?

Mělo by ministerstvo více podpořit (dalšími 

dodatečnými kroky) vzdělání učitelů 

v problematice finanční gramotnosti? 

Postoj k finančnímu 

vzdělávání

Stav výuky FV na 

škole

Postoj žáků k výuce 

FG

Implementace do 

ŠVP

Přístup MŠMT ke 

školám
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Tabulka 7: Výstupy výzkumu – implementace FV na ZŠ. 

  

Postoj k 
finančnímu 
vzdělávání 

Stav výuky 
FV na škole 

Postoj žáků k 
výuce FG 

Implementace 
do ŠVP 

Přístup MŠMT ke 
školám 

Respondenti Praha           

Respondent A 

FV je 
potřebné a je 
mu věnována 
malá 
pozornost 

Výuka v rámci 
OV 8. a 9. 
ročník, zájem 
učitelů OV 

Zájem žáků 
nadprůměrný 

Již je součástí 
ŠVP 

Nedostatečné 
informace s 
pozdními termíny 

Respondent B 

Výuka by 
měla být až 
na druhém 
stupni, 
pozrnost je jí 
věnována 
dostatečná 

Součást 
občanské 
výchovy (OV), 
celý učitelský 
sbor má za 
sebou školení 

Problematika je 
pro ně 
zajímavá, ale 
jsou 
lehkomyslní 

Již je součástí 
ŠVP 

Dobrý a dostatečný 
přístup 

Respondent C 

FV je 
potřebné 
zavádět už na 
ZŠ 

I. Stupeň 
přírodověda, 
II. Stupeň 
výuka finanční 
matematiky, 
Občanská 
výchova 

Žáci ji vnímají 
jako nutnou 
jako každý jiný 
předmět. Záleží 
na přístupu 
učitele. 

Již je součástí 
ŠVP 

MŠMT se vyhýbá 
diskuzi se zástupci 
škol (chybí na 
celostátních 
konferencích …); až 
v poslední době 
poskytlo kvalitní 
metodické 
materiály 

Respondent D 

FV je 
věnována 
nepřiměřeně 
velká 
pozornost 

Výuka v rámci 
OV 

Problematika 
pro žáky 
zajímavá 

Již je součástí 
ŠVP 

Přístup dobrý a 
dostatečný 

Respondent E 

FV je 
věnována 
nepřiměřeně 
velká 
pozornost 

V rámci 
předmětu 
člověk a jeho 
svět 

Zájem žáku 
není nijak zvlášť 
velký 

Již je součástí 
ŠVP 

Přístup dobrý a 
dostatečný 

Respondenti 
Pardubice           

Respondent Y 

FV je 
potřebné, je 
mu věnována 
malá 
pozornost 

Součást 
matematiky a 
občanské 
výuky 

Špatný, nemají 
o problematiku 
zájem 

Již je součástí 
ŠVP Dobrý   

Respondent Z 
FV je 
potřebné 

Samostatný 
předmět FG 
učený v 8. a 9. 
třídě 

Zájem o 
problematiku je 
neutrální 

Již je součástí 
ŠVP 

Dobrý a dostatečný 
přístup 

Zdroj: Vlastní zpracování z primárních dat – rozhovorů. 

Výsledná, takto zpracovaná data je nyní možno analyzovat. Všichni respondenti se 

shodli na tom, že problematika finančního vzdělávání je velmi důležitá a proto je nezbytné 

se této výuce věnovat. U jednotlivých respondenti se už ale rozcházejí v názorech na to, 
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jak velká pozornost je v současné době finančnímu vzdělávání věnovaná. Respondent D 

uvádí: „Osobně si myslím, že v rámci RVP z hlediska finanční gramotnosti nic nepřibylo. Vše 

tam bylo v rámci výchovy k občanství a pouze se z toho nyní dělá velká věc, aby bylo vidět, že 

úředníci pracují“; proti tomuto tvrzení stojí tvrzení respondenta Y: „Informace o tom moc 

nemáme, nevíme, co by se tam mělo učit…“ Tento fakt může být způsoben rozdílným 

množstvím informací o dané problematice nebo například rozdílnou angažovaností.  

Co se týká stavu výuky finančního vzdělávání na školách, tak na každé z dotazovaných 

škol v současné době již výuka finanční gramotnosti probíhá, školy se liší pouze způsobem 

vyučování tohoto okruhu. Téměř na všech školách je tento předmět součástí občanské 

výuky či okruhu člověk a jeho svět. Pouze na jediné z dotazovaných škol probíhá výuka 

finanční gramotnosti jako samostatný předmět pro žáky 8. a 9. tříd. Na některých školách 

je výuka FG také součástí matematiky.  

Odpovědi respondentů jsou odlišné v pohledu na postoj žáků k finanční gramotnosti. 

Někteří respondenti uvádějí, že problematika je pro žáky zajímavá, jiní zase tvrdí, že 

„…děti v tom vidí jen ty výpočty. Neuvědomují si, že to budou jednou potřebovat.“ 

(Respondent C). 

V čem je naopak u jednotlivých škol absolutní shoda – u všech škol  již je finanční 

gramotnost nějakým způsobem součástí ŠVP a školy zatím nehodlají na již zaběhlé formě 

nic měnit. Některé školy již mají absolvované vzdělávací kurzy k této problematice a 

respondenti si pochvalují materiály, které na školeních obdržely, ostatní školy se chystají, 

že své učitele na školení vyšlou.  

Přístup MŠMT ke školám respondenti hodnotí jako dostačující, v některých případech 

dochází k pozdnímu předávání informací. Respondent C také upozornil na fakt, že MŠMT 

se vyhýbá otevřeným diskuzím se zástupci škol. Respondent D dodává: „Spíše by mělo 

MŠMT více informovat o FG širokou veřejnost pomocí médií, vysvětlit své záměry, cíle, 

připravit na to veřejnost. Jinak, kdo chce, k informacím se dostane, kdo nechce, toho ani 

kurzy nespasí. A jsme opět na začátku celého problému, a sice : vše je o lidech (o kvalitě 

vyučujících), o výuce a její kvalitě, nikoliv o jednom novém papíru. FG může být výborně 

napsána, ŠVP nádherně doplněn, ale to nezaručí, že bude naše společnost umět adekvátně 

zacházet s financemi.“ 
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  Z analýzy výsledků tedy bylo zjištěno, že stav finančního vzdělávání na školách se 

v roce 2013 / 2014 pravděpodobně příliš nezmění. Ne z toho důvodu, že by školy o 

problematiku finanční gramotnosti neměli zájem, ale z toho důvodu, že finanční 

gramotnost již je na školách vyučována v požadovaném rozsahu. 

Z analýzy vyšel také důležitý fakt, a to že učitelé považují problematiku finanční 

gramotnosti za důležitou a tudíž jsou odhodlaní se jí věnovat a dál se vzdělávat. Tento fakt 

je důležitý z hlediska teorie efektivní prevence – k tomu, aby byla výuka efektivní, musí 

být učitel vzdělaný a umět žákům učivo vysvětlit. Kdyby učitelé tuto problematiku 

nepovažovali za důležitou, nemuseli by k finančnímu vzdělávání přistupovat zodpovědně. 

Poslední závěr, který bych k výzkumu chtěla učinit, je ten, že nebyl odhalen žádný 

větší rozdíl mezi přístupem škol v Praze a přístupem škol v Pardubicích. Z uvedených 

poznatků je možné z evaluace procesu učinit závěr, že v tomto případě zatím implementace 

probíhá tak, jak má. 

8.3.2 Finanční vzdělávání na středních školách 

Náplň finančního vzdělávání na středních školách se v současné době řídí standardy 

FG, které se oproti základním školám stihli včas implementovat do Rámcových 

vzdělávacích programů. V důsledku tohoto kroku již výuka probíhá delší dobu. Standardy 

finančního vzdělávání pro střední školy jsou uvedeny v příloze. 

8.3.3 Finanční vzdělávání dospělých 

Podle definice Národní strategie finančního vzdělávání by vzdělávání dospělých mělo 

být zajišťováno hlavně soukromým sektorem. Z analýzy poskytovaných projektů v ČR, 

můžeme říci, že takové instituce zde opravdu fungují. Soukromý sektor začíná hrát ve 

finančním vzdělávání stále větší roli, proto je mu věnována následující kapitola. 

4.1 Instituce soukromého sektoru a finanční vzdělávání 

Snahy o zvýšení finanční gramotnosti se v ČR soustřeďují zejména prostřednictvím 

projektů, kterých je podle Ministerstva financí (únorová zpráva 2013) v současné době 79. 

Tyto projekty nejsou finančně podporovány přímo Ministerstvem financí, nýbrž jsou 

finančně podporovány z evropských fondů a dotačních programů (např. na ochranu 

spotřebitele prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu). 

V současnosti se stává čím dál větším trendem u bank a dalších finančních institucí, 

zabývat se finančním vzděláváním a otázkou finanční gramotnosti. Většina bank se zabývá 
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touto problematikou prostřednictvím svých útvarů společenské odpovědnosti, jelikož 

pociťují zodpovědnost nejenom za svěřené prostředky, ale i za společnost, v níž banka 

podniká.  

U poskytování programů zvyšování finanční gramotnosti se stává rizikem fakt, že 

některé instituce by mohly využívat tyto programy ve svůj prospěch a propagaci vlastních 

výrobků. Z tohoto důvodu je potřebné dodržovat doporučení OECD k oddělování 

vzdělávacích a komerčních programů, což by mělo hlídat MF ČR jako koordinátor této 

politiky. 

8.3.4 Finanční gramotnost a ČSOB 

Vzdělávání a finanční gramotnosti se v rámci ČSOB věnuje, podobně jako v jiných 

bankách, útvar společenské odpovědnosti. ČSOB zastává heslo finanční gramotností proti 

dluhové pasti, přičemž cílem ČSOB je „spokojený, nikoliv předlužený klient. Nízkou 

finanční gramotnost považujeme za celospolečenský problém a jeden z hlavních důvodů 

nebezpečného zadlužování,“ Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti 

ČSOB.  

ČSOB se problematikou finanční gramotnosti zabývá již dlouhodobě, od prosince 

roku 2007 spolupracovala na tříletém společném projektu s Asociací občanských poraden 

(AOP), kde cílem bylo zlepšit finanční gramotnost obyvatel ČR, seznámit občany 

s nekalými praktikami některých poskytovatelů půjček a informovat občany o dalších 

rizikách, které by vedly k zadlužení domácností a pádu rodin do dluhových pastí. Tento 

projekt si také kladl za cíl „působit na občany ČR preventivně tak, aby se chodily radit do 

poraden o svých problémech souvisejících s předlužováním včas.”138 ČSOB finančně 

podporuje také poradenství Poradny při finanční tísni. 

Banka má od roku 2010 také grantový program, v rámci kterého každý rok hodnotí 

a vybírá projekty na podporu finanční gramotnosti, mezi které rozděluje grant v hodnotě 

1 000 000 Kč. V proběhnutých třech kolech bylo podpořeno 30 projektů.
139

 Vybrané 

programy jsou různých zaměření – od jednotlivých přednášek pro různé věkové i 

                                                 
138

 Zdroj: ČSOB: Finanční gramotností proti dluhové pasti. [online]. [Cit. 2013-02-26] Dostupné z: 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Partneri-v-neziskovem-

sektoru/Stranky/default.aspx. 
139

 Zdroj: ČSOB: Finanční gramotností proti dluhové pasti. [online]. [Cit. 2013-02-26] Dostupné z: 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Partneri-v-neziskovem-

sektoru/Stranky/default.aspx. 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Partneri-v-neziskovem-sektoru/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Partneri-v-neziskovem-sektoru/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Partneri-v-neziskovem-sektoru/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Partneri-v-neziskovem-sektoru/Stranky/default.aspx
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vzdělanostní skupiny, zážitkových víkendů pro děti, zaměření na handicapované či týrané 

a osamělé ženy až po vzdělávání terénních pracovníků. 

Projekt pro podporu finanční gramotnosti od Ery je prezentován Českou televizí a 

Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem i v deníku Blesk. Era se snaží ukázat příslušnou 

finanční problematiku na běžných životních situacích, jako je nové bydlení, svatba či 

narození dítěte (neomezují se pouze na bankovní produkty). Divák/posluchač/čtenář bude 

prostřednictvím životních situací upozorňován na chyby a budou mu nabídnuta možná 

správná řešení, rady či doporučení.
140

 

  

                                                 
140

Zdroj: ERA: Počítáme s Vámi. [online]. [Cit. 2013-02-26]  Dostupné z:  www.erasvet.cz/pocitamesvami. 
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ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová ve své analytické části nejprve analyzovala strukturu a vývoj 

zadluženosti, přičemž došla k závěru, že zadluženost domácností v ČR, (přesto, že poslední 

dva roky se rychlost zadlužování snižuje) nachází v kritickém stavu. Podle indexu 

neschopnosti splácet své finanční závazky se situace neustále zhoršuje ve všech krajích 

ČR, přičemž nejhůře jsou na tom lidé ze severozápadních Čech a nejlépe lidé na Vysočině. 

Z těchto důvodů práce doporučuje podniknout v kritických regionech silnější sekundární a 

terciální prevenci. Pozitivní zprávou na poli zadluženosti je to, že v poslední době dochází 

ke snižování zadlužování domácností pomocí spotřebních úvěrů u nebankovních 

finančních institucí, které jsou podle odborníků pro obyvatele nebezpečnější. 

 Práce se zabývala problematikou vztahu finanční gramotnosti a zadluženosti 

domácností a zkoumala přístup České republiky k této problematice. Pro dosažení tohoto 

hlavního cíle bylo zapotřebí provést několik dílčích kroků. K tomu, aby bylo možné zjistit, 

jak ČR přistupuje k finanční gramotnosti jako možnosti pro snižování zadluženosti bylo 

nutné nejprve definovat, jak finanční gramotnost může ovlivňovat zadlužování domácností 

a jestli ho vůbec může ovlivňovat, jelikož k tomuto tématu v současné době není příliš 

literatury.  

Jelikož finanční gramotnost může působit jako preventivní nástroj, zabývala se tato 

práce teorií prevence rizikového chování. Jelikož zadluženost ještě nebyla definována jako 

rizikové chování, ačkoli podle mých předpokladů splňovala veškeré podmínky, použila 

jsem tuto teorii pro definování nového rizikového chování – a to zadluženosti. Jelikož 

proces zadlužování je přirozeným procesem a pokud člověk neupadne do platební 

neschopnosti, může být určitá míra zadlužování přínosná, bylo zapotřebí definovat, která 

zadluženost je nebezpečná a proti které je zapotřebí pořádat preventivní kroky. Pro toto 

vymezení posloužilo vymezení zadluženosti jako rizikového chování. Tato teorie definuje 

zadlužování jako rizikové tehdy, pokud má negativní dopady na zadlužovaného jedince 

nebo jeho okolí. Jak bylo v práci dokázáno, proces zadlužování má výrazný dopad na jak 

na jedince, tak na jeho okolí a nese s sebou zdravotní, sociální, ekonomická i 

psychologická rizika. Zároveň s vymezením zadluženosti jako rizikového chování práce 

vymezila finanční gramotnost jako preventivní nástroj zadlužování domácností a vymezila, 

jak může působit na všech úrovních prevence – tedy jako nástroj primární, sekundární i 

terciální prevence.  
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Dále se práce zabývala příčinami zadluženosti domácností, jelikož tyto příčiny jsou 

klíčové pro vymezení vztahu mezi finanční gramotností a zadlužeností. Práce definuje pět 

základních možností, jak se jedinec může v ČR zadlužit – jednak díky nízkým příjmům, 

díky otevřeným horizontům spotřeby, neznalosti finančních a právních zákonů, díky 

neplacení vlastních závazků a také díky vlivům finančních institucí.  

Finanční gramotnost práce definuje podle znění Strategie finanční gramotnosti, 

strukturuje jí na rozpočtovou, cenovou a finanční gramotnost. Práce zjišťuje, že i přes 

snahy posledních několika let není stále ustálená vhodná podoba finanční gramotnosti, 

které by umožnila věrohodné porovnávání gramotnosti mezi jednotlivými státy a zároveň 

díky tomuto faktu nelze porovnávat ani vývoj finanční gramotnosti v čase a hodnotit tak 

programy, které se v současné době rozebíhají. OECD se na tomto poli snaží podniknout 

určité kroky k lepšímu a již v roce 2012 uspořádala měření, kterého se účastnilo 14 zemí ze 

4 světadílů. Díky této možnosti ČR získala určitou představu o stavu finanční gramotnosti 

obyvatel ve vztahu k ostatním zemím, které se účastnily výzkumu. Znepokojivých 

výsledků ČR dosáhla v oblasti zodpovědnosti a tvorby domácího rozpočtu, kde obsadila 

pátou nejhorší příčku. Mírně pod průměrem se ČR ocitla také v oblasti finančního chování. 

V ČR, na rozdíl od ostatních zemí, je velký vztah mezi postoji a chováním. Ačkoli téměř 

ve všech zemích dosáhli ženy menšího skóre v oblasti finančního chování, tak v ČR je 

tomu přesně naopak – ženy častěji než muži dosahovaly vyššího skóre finančního chování. 

Dále bylo zjištěno, že ČR vykazuje oproti ostatním státům velkou averzi k riziku – většina 

respondentů není připravena riskovat nějaké osobní finance při ukládání nebo investicích. 

Dále byla provedena strukturace finanční gramotnosti a na typologii finančně 

negramotného občana bylo ukázáno, v jakých oblastech může finanční gramotnost působit 

na zadluženost domácností. Tato kapitola dochází k závěru, že samotná finanční 

gramotnost nemůže příliš zadluženost domácností ovlivnit, jelikož finanční gramotnost je 

pouze úzce vymezena a na zadlužování působí i jiné gramotnosti – ekonomická, funkční 

nebo občanská. Z těchto důvodů by byl pro boj se zadlužeností vhodnější mix gramotností 

v podobě dluhové gramotnosti. Dalším omezením možností finanční gramotnosti jako 

prevence zadluženosti je v tom, jak již bylo definováno v kapitole teoretická východiska, je 

to, že finanční gramotnost se dá zvyšovat pouze pomocí vzdělávání a je na každém jedinci, 

jak ke vzdělání přistoupí. Pokud přístup jedince bude negativní, snahy o zvýšení jeho 

gramotnosti dopadnou stejně – negativně. 
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Empirická kapitola o vztahu OECD k finančnímu vzdělávání zjistila, že OECD 

poskytuje svým členským státům cenné rady v oblasti zvyšování finanční gramotnosti. 

V rámci analýzy tohoto přístupu byly vytyčené jednotlivé oblasti, kterými se členské státy 

při zavádění politiky mohou řídit. Tyto oblasti byly zároveň testované na efektivitu podle 

teorie efektivní prevence. Z provedené analýzy je možné vyvodit, že doporučení OECD 

splňují téměř všechna kritéria efektivní prevence vymezená v teoretické části diplomové 

práce. Z tohoto poznatku můžeme učinit závěr, že v teoretické rovině mají programy 

finančního vzdělávání potenciál být efektivní. 

OECD svým členským státům určují oblasti a jejich úkoly, ale neříkají nic 

konkrétnějšího o náplni předmětů. Jediné doporučení, které OECD vydává je to, že by 

náplň výuky měla odpovídat věku a specifickým požadavkům. Ovšem konkrétní náplň 

výuky je bezesporu také důležitým faktorem úspěšnosti prevence. Z tohoto důvodu, ačkoli 

po teoretické stránce programy splňují kritéria efektivity, nemusí být po aplikaci 

v jednotlivých státech účinné. Z těchto důvodů je důležité klást důraz na vyměňování 

mezinárodních zkušeností v podobě dobré praxe. 

Na základě analýzy událostí byl zkoumán přístup ČR k finančnímu vzdělávání. Bylo 

zjištěno, že národní strategie finančního vzdělávání sice vysvětluje, proč je vhodné 

používat finanční vzdělávání jako nástroj pro prevenci proti předlužení; ale ve strategii 

nejsou popsány žádné speciální strategie, které by vedli pouze k prevenci předluženosti, ale 

všech cílů se dle strategie dosáhne stejnou cestou. Česká republika, ačkoli ve své Národní 

strategie definuje tři cíle finančního vzdělávání, přistupuje k problematice finančního 

vzdělávání komplexně. 

Z akčního plánu je prokazatelné, že ČR se v současnosti nachází ve fázi implementace 

finančního vzdělávání. Politiku zvyšování finanční gramotnosti je možné označit za velmi 

dynamickou. Z výsledků vlastního výzkumu, který zjistil, že přístup učitelů k této 

problematice je pozitivní a že implementace RVP do ŠVP již proběhla, můžeme tvrdit, že 

celkový přístup ČR k této politice je velmi aktivní, strukturovaný a zodpovědný a odpovídá 

doporučením OECD. Jelikož doporučení OECD byla ověřena jako efektivní, můžeme 

usuzovat na to, že finanční vzdělávání v ČR povede ke zvyšování gramotnosti občanů. Jak 

ale z analytické části bylo zjištěno, tento růst finanční gramotnosti bude mít pozitivní vliv 

na míru zadluženosti českých domácností pouze tehdy, pokud bude vhodně kombinován 

s dalšími nástroji prevence zadluženosti. 
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RESUMÉ 

Diplomová práce „Finanční gramotnost jako nástroj pro snížení zadluženosti českých 

domácností“ se věnovala problematice zadlužování českých domácností, nízké finanční 

gramotnosti českých obyvatel a zkoumala vztah mezi těmito dvěma jevy. Cílem práce bylo 

zjistit, jaký je přístup ČR k této problematice. Zadlužování domácností bylo v této práci 

vymezeno jako rizikové chování a v důsledku tohoto vymezení byla v práci aplikována 

teorie prevence rizikového chování, kde prevence je představována finanční gramotností. 

Další teorie, které byly v práci uplatněny, jsou teorie vzdělávání jako ochrany před 

hazardem a teorie implementace jako součást veřejněpolitického procesu. Analýza 

zadluženosti českých domácností potvrdila, že situace v ČR je vážná a je nutné proti 

tomuto stavu podnikat určitá opatření. Kapitola o delimitaci finanční gramotnosti potvrdila 

nízkou finanční gramotnost obyvatelstva a vymezila strukturaci finanční gramotnosti. 

Následně byla provedena analýza možností a mezí finanční gramotnosti v boji proti 

zadlužování, která sice potvrdila, že finanční gramotnost může za určitých podmínek 

sloužit jako prevence zadlužování obyvatelstva, ovšem nesmí být uplatňována jako jediný 

preventivní nástroj. Přístup české republiky k finančnímu vzdělávání je velmi pozitivní, 

strukturovaný a aktivní; vychází z doporučení OECD, u kterých v analýze vyšlo, že splňují 

podmínky efektivní prevence. Finanční vzdělávání tak v ČR může mít pozitivní vliv na 

zvyšování finanční gramotnosti, ovšem jestli bude k tomuto nástroji přistupováno jako 

k jediné prevenci zadlužování, nepovede zde k úspěšnému snižování rizikové zadluženosti. 

  

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=3c248f68ebd9f69622e378a56377ab66&tid=&do=main&doo=detail&did=125241
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=3c248f68ebd9f69622e378a56377ab66&tid=&do=main&doo=detail&did=125241
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SUMMARY 

The diploma thesis „Financial literacy as a tool of decreasing indebtedness of Czech 

households“ dealt with indebtedness issues of Czech households, low rate of financial 

literacy and examined relations between these two phenomena. The goal of the thesis was 

to find out, what the approach of CR was to this issue. Indebtedness of households was 

defined as a risky behavior and as a result of this definition a theory of prevention of risky 

behavior was applicated in the thesis. In this theory prevention is presented by financial 

literacy. Several theories such as theory of education as a prevention from hazard and 

theory of implementation as a part of public policy process have been used. Analysis of 

indebtedness of Czech households confirmed, that the situation in Czech republic is serious 

and it is necessary to make certain procurations. Chapter about delimitation of financial 

literacy confirmed low rate of financial literacy of Czech population and determined 

structuring of financial literacy. Subsequently an analysis of possibilities and limits of 

financial literacy in the fight against indebtedness, confirmed that in some cases it can be 

used as a prevention of indebtedness of households, but can not be applied as an only 

prevention tool. The approach of Czech Republic to financial education is very positive, 

structured and active; based on OECD recommendations, which said, that it fulfills criteria 

for effective prevention. Financial education in Czech Republic can have positive influence 

on increasing the rate of financial literacy, but if it is the only tool of indebtedness 

prevention, it will not lead to successful decreasing of risky indebtedness. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Standardy finanční gramotnosti pro základní školy. 
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Zdroj: Standardy finanční gramotnosti pro základní a střední školy. Dostupné z: 

http://www.nuov.cz/uploads/SBFG_finalni_verze.pdf. 

Příloha č. 2: Standardy finanční gramotnosti pro střední školy. 

 

http://www.nuov.cz/uploads/SBFG_finalni_verze.pdf
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Zdroj: Standardy finanční gramotnosti pro základní a střední školy. Dostupné z: 

http://www.nuov.cz/uploads/SBFG_finalni_verze.pdf. 
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